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ÖNSÖZ 
 

An  kitab m za bir önsöz yazman n çok kolay olaca n  bunun için 
bilgisayar m n ba na oturmam n yeterli olaca n  san yordum. Bilim alan m za 
girdi im 1985 y l ndan itibaren ya ad klar m  dü ünüyor, zihnimde sürekli 
yaz lar olu turuyor, paragraflar n yerlerini de i tiriyor, zihnimde yaz ya son 
biçimini vermeye çal yordum. Bir yandan da notlar al yor, taslak yaz lar 
yaz yordum. Yaz lanlar  sizlerden önce okumak bir ans m yd  bilmiyorum, 
ancak yaz lanlar  okurken ya ad m duygular, seçti im sözcükleri, kurdu um 
cümleleri ve dü üncelerimi etkiliyordu. Oysa kalemime güveniyordum. Kendimi 
yüksek lisansta ilk ödevini raporlamaya çal an ö renci gibi görüyordum. Ne 
zaman bilgisayar n ba na otursam ö retim üyesi Ömer Kutlu gidiyor yerine 
gerçek kimli im olan ö renci Ömer Kutlu geliyordu. Akl ma s k s k ben de 
çokça eme i olan hocalar m geliyordu. Kendimi bazen Hacettepe’de merkezde 
so uk s n flar n birinde yüksek lisans tez dan man m Prof. Dr. lhan Akhun’un 
getirdi i bir elektrik oca n n etraf nda bazen de Beytepe’de doktora tez 
dan man m Prof. Dr. Ya ar Baykul’un odas nda bir derste hissediyordum. 

Ne çok an  var... Hacettepe merkezde yap lan derslerin neredeyse tamam  
gece dersiydi. Bir gerçek var ki, dersler gece yap lmasayd , ölçme ve 
de erlendirme bilim alan nda akademik çal ma yapamazd m. Dersler 18.20’de 
ba lar, dolu dolu üç saat sürerdi, fazlas  olur eksi i olmazd . Erken gelirdik, 
koridorda  hocalar m z olurdu. O gün gibi gözümün önünde; hepsi tak m 
elbiseli, kravatl  ve özenli... Bir eli cebinde Prof. Dr. Selahattin Ertürk etraf nda 
ö rencileri, ceketinin önü ilikli... Bir yanda Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut ne eli 
ses tonuyla... Bir tarafta Prof. Dr. Nurettin Fidan, Prof. Dr. Özcan Demirel, 
Prof. Dr. Veysel Sönmez yine ö rencileriyle... Hepsi orada. Konu malar 
havadan, sudan de il bilim alan n n konular , e itim sorunlar ... 

Bu kitapta okuyaca n z an lar bilim alan m za eme i geçenlerin, Türkiye’de 
yoktan var edilen bir bilim alan n n öncü liderlerine aittir. Onlara ne kadar 
te ekkür etsem az olur. An  kitab  dü üncesi yüksek lisans y llar nda 
dü ündü üm, doktora yaparken karar verdi im ve ad m n  y llar sonra Bolu 
Abant zzet Baysal Üniversitesi’nde yap lan 3. E itimde ve Psikolojide Ölçme 
ve De erlendirme Kongresi’nde att m bir geçmi e sahiptir. O kongrede bu 
görü ümü de erli hocalar m Ya ar Baykul, lhan Akhun, Süleyman Çetin 
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Özo lu, Fethi Toker ve Ali Baykal ile payla m t m. Onlarla bir kö ede 
topland k, dü üncemi açt m. Bu dü ünce onlar  da heyecanland rd  ve bana tam 
destek verdiler. O gün ya ad m mutlulu u tüm ö rencilerimin ve 
arkada lar m n ya amas n  isterim. Onlar bu kitapta yaln zca alan m z için 
yapt klar n  de il, gönül dünyalar n  da yazd lar. Hepsine sonsuz te ekkür ederim. 

Bu kitap asl nda iki y l içinde haz rland  ama istenmeyen durumlar 
gecikmeye neden oldu. Bu sürede aram zdan hiç istemedi imiz ve 
beklemedi imiz ayr l lar da oldu. Önce Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut’u k sa 
süre sonra da Prof. Dr. efik Uysal’  kaybettik. Ne yaz k ki kitab  bas p onlara 
ula t ramad k, bu durumun beni derinden üzdü ünü söylemek isterim. 

An  kitab na çok istedi imiz halde ne yaz k ki baz  hocalar m z  
ekleyemedik. Yurtd nda oldu u için kendisine ula amad m z Prof. Dr. 
Hüsnü Ar c ’y , ailelerinden bilgilerini alamad m z için Sadrettin Celal Antel’i, 
Remzi Öncül’ü ve brahim Yurt’u dahil edemedik. Ö renci Seçme ve 
Yerle tirme Merkezi (ÖSYM)’nin kurucu ba kan  rahmetli Prof. Dr. Altan 
Günalp ile 2014 y l nda kaybetti imiz Prof. Dr. Abdullah Ata Tezba aran’  da 
ailelerinden bilgi alamad m z için ekleyemedik. Kitab n bundan sonraki 
bask s nda bu eksiklikler mutlaka giderilecektir. 

Bu kitap, ba ta gönül dünyas n  bizlere açan hocalar m z sayesinde ortaya 
ç kt . Onlar bizim ba  tac m zd r... Kitab n ortaya ç kmas nda önemli bir grup 
var ki onlar da benim ba  tac md r... Ö rencilerim... Soyad  s ras yla; Özge 
Alt nta , Cansu Ayan, Celal Deha Do an, Çilem Do an Gül, Emrah Gül, Hayri 
Eren Suna, Emine Burcu Tunç, Seher Yalç n. Onlar n emekleri olmasayd  bu 
özel gönül bilgilerini toplamak çok zor olurdu. Her birine gönülden te ekkür 
ediyorum. Onlar için dile im udur: Bilimsel ilkelerden ödün vermeyen, bilim 
alanlar na k tutan ya ant lar  olsun, ya ama renk kats nlar, ya amdan renk 
als nlar ve ilerde onlar n da an lar  kitap olsun. 

Kitab n haz rlanmas  sürecinde yaz lar n toplanmas  zaman ald . An lar 
kolay yaz lmad . Baz lar n  size anlatmak isterim. Birincisi sayg de er hocam 
Ya ar Baykul’la ilgili. Hocam z an lar n  bana biraz geç gönderdi. Ald mda 
bakt m çok k sa, bilim alan m za yapt  katk lara neredeyse hiç de inmemi . 
Kendisini arad m ve durumu payla t m ve yaz y  geni letmesini istedim. Beni 
duyguland ran ve gözlerimin ya armas na neden olan bir yan t verdi. “Ömer, 
yazmak istedim ama sayfa say s  artar. Bu da bask  maliyetini artt r r. Onun için 
devam etmedim.” dedi. Devam n  yazd n z ve beni k rmad n z için çok 
te ekkür ederim. kinci an  ise, sayg yla and m z rahmetli hocam z Mehmet 
Fuat Turgut’la ilgili. Hocam z an lar n kitapla t r lmas  dü üncesine çok s cak 
bakm t . Asl nda bu alan n kurulu una imza atan bir ki i olarak onun 
söyleyece i çok ey olmal yd . Hatta an lar n  kendisinden yüz yüze görü me 
yoluyla almak istedik ancak kesin olarak istemedi, ben yazar m dedi. Yaz  en son 
Fuat Turgut hocam zdan geldi. Bu sürede kendisini s k s k arad k. Do rusu ben 
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uzun bir eyler yazd n  dü ünmü tüm. Çünkü benim bildi im yo un ve dolu 
dolu geçen bir akademik geçmi e sahipti. Bir gün postayla bir zarf geldi, zarf 
Fuat Turgut hocam zdand . Heyecanla açt m. Hocam z yaln zca iki sayfa 
yazm t . Yaz  daktiloda yaz lm t  ve neredeyse hiç hata yoktu. Yüksek lisans 
ödevlerini daktiloyla haz rlam  bir ki i olarak daktiloda hatas z bir ey yazmak 
olanaks zd r. Fuat Turgut fark  ve özeni... Ancak örnek al nabilir. Payla mak 
istedi im bir an  ise Süleyman Çetin Özo lu hocam zla ilgili. Süleyman hocam z 
an lar  anlatmak istedi. Bunun için de erli Çilem Do an Gül görevi üstlendi. 
Neredeyse her hafta bir araya geldiler. Gönül dünyas n  ve ya ad klar n  
olabildi ince içten anlatt . Notlar al nd , gözden geçirildi. De erli hocam za 
te ekkür ederiz. 

Kitab n ad n  merak edebilirsiniz. Son olarak onu da anlatmak isterim. 
Kitap ad yla ilgili an  yazar  hocalar m zdan öneriler istedik. En çok öneri Prof. 
Dr. Ali Baykal hocam zdan geldi. Karar  grup olarak verdik. “Ya ant lar 
Evreninden An lar Örneklemi Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir An lar”. Biz 
çok be endik. Ali Baykal hocam za yarat c  önerisi için çok te ekkür ederiz. 

An  kitab  özenle kurup büyütmeye çal t m z derne imiz, E itimde ve 
Psikolojide Ölçme ve De erlendirme Derne i (EPODDER) ile i birli i yaparak 
bas ld . Derne imizin yönetim kurulunu olu turdu umuz arkada lar m; Prof. Dr. 
Hülya Kelecio lu, Prof. Dr. ener Büyüköztürk, Doç. Dr. Tülin Acar, Dr. 
Kübra Atalay, Dr. Melek Gül ah ahin ve Dr. Emrah Gül’e te ekkür ederim. 

Okuyunca göreceksiniz, bu kitap bilim alan m z n örtük tarihidir. Ayn  
zamanda e itim bilimleri tarihi için de önemli bir kaynakt r; söz uçmam  yaz ya 
dökülmü tür. Bilim alan m zda yer alan ö rencilerimize, ö retim üyelerimize yol 
gösterici olsun. Alan m z n de erli hocalar n n ya ant lar evreninden küçükte 
olsa an lar örneklemini aç a ç kard m z için ö rencilerim ve ben çok 
mutluyuz. Tüm hocalar m za sonsuz te ekkür ederim... 

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu 

Ankara Üniversitesi Ölçme ve De erlendirme 
Uygulama ve Ara t rma Merkezi Müdürü 
 

ubat 2016, Ankara 
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Prof. Dr. Mehmet Fuat TURGUT 

 

 

 

  

Ayd n Ortaokulunu 1941’de bitirdim; ayn  y l Bal kesir Necatibey Ö ret-
men Okuluna paras z yat l  girdim. O y llar ilk ö retmen okullar  program  ede-
biyat ve sosyal bilimler a rl kl  idi. Ben matematik ve fen derslerine ola anüstü 
ilgi duydum; bu derslerde çok ba ar l  oldum. ki y l sonra, bizim okulda Necati 
E itim Enstitüsü aç ld . Ben bu okulun Fizik-Kimya Bölümüne s navs z girdim 
ve okulu I946 Haziran nda bitirdim; ayn  y l Bal kesir Necatibey Ö retmen Oku-
luna atand m, Bu okulun kapanmas  üzerine Sand kl  Ortaokuluna nakledildim. 

Askerlikten sonra ortaokullarda ö retmenlik ve yöneticilik yapt m. Karaca-
su Ortaokulu Müdürü iken, uzmanl k e itimi yapmak üzere yurt d na gönderi-
lecek adaylar  seçmek için aç lan s nav , Ölçme ve De erlendirme alan n n birin-
cisi olarak kazand m. 

1953-1954 ö retim y l  ba nda New York ehrindeki Columbia Üniversi-
tesinde ö renime ba lad m. Bu okulda, lisans tamamlama ve yüksek lisanstan 
sonra, doktora ö renimimi 1959 Haziran nda, bitirdim. Birkaç y l Amerika Bir-
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le ik Devletlerinde Ara t rma Psikologu unvan yla çal t m; o y llarda s kça kul-
lan lan standart zekâ testleri ile baz  ki ilik testlerini inceleme ve uygulama f rsat  
buldum. 

I963 ba nda yurda dönüp Test ve Ara t rma Bürosunda göreve ba lad m. 
Bu görevdeyken test haz rlama ve uygulama i lerine kat ld m. Fen Lisesine ö -
renci seçme yöntemini desenledim ve uygulanacak testleri birkaç ö retmenin 
katk lar yla haz rlad m. Ayr ca, fen liselerine ö retmen seçme yönteminin belir-
lenmesinde ve kullan lacak ölçme araçlar n n yap m nda birinci derecede sorum-
luluk ald m. 

Milli E itim Bakanl  Test Bürosunda görevliyken üniversitelerin ö renci 
seçme s navlar n  haz rlanmas na katk da bulundum. Bu dönemde Orta Do u 
Teknik Üniversitesi’nin giri  s navlar n  haz rlayan ö retim üyeleri grubuna ka-
t ld m. Ayn  y llar bu üniversitede ek görevli ö retim eleman  olarak ölçme ve 
de erlendirme dersleri vermeye ba lad m; bir süre sonra bu üniversitede tam 
zamanl  ö retim üyesi olarak görev ald m. Bu üniversitede “doçent”, daha                
sonra. Hacettepe Üniversitesinde “profesör” unvan n  ald m. 

YÖK’ün ve Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM)’nin kurulu -
lar nda dan manl k yapt m. Uzunca bir süre, yüksekokullara ve üniversitelere 
giri  s navlar nda kullan lan testlerin haz rlanmas na kat ld m. 

Ya  haddimin dolmas yla üniversitedeki görevimden ve üniversite d  ek 
görevlerimden ayr ld m. Bundan k sa bir süre sonra, YÖK karar yla, Dünya 
Bankas  “Fen E itimini Geli tirme Projesi” çal malar na dan man ve yazar 
olarak kat ld m. Fakat, bu projeler sona ermeden, sa l k sorunum sebebiyle 
çal malardan ayr ld m. Bundan sonraki y llarda, sürekli görev almay p, bilimsel 
toplant lara, ça r l  tebli lerle kat ld m. 

Önceki çal malar Bat  kültüründeki testlerin tercüme yoluyla, ülkemize ge-
tirilmesi olmu ; tekni in inceliklerine ve ayr nt lar na inilmemi tir. Ölçme ve 
de erlendirme alan nda kuramsal çal malar m olmakla birlikte, benim çal mala-
r m n büyük bölümünü psikometrik yöntemleri ülkemize getirme gayretlerim 
olu turmu tur. Özel olarak E itimde Ölçme ve De erlendirme, genel olarak 
“psikometri” (insan yeteneklerini ölçme bilimi olarak tan mlanabilir) benim için 
akademik ya am m boyunca süren bilim alan  oldu. 

Son söz: Herhangi bir nitelik var ise onun miktar  söz konusu olur. Miktar  
belirlemek de ancak onu ölçebilecek araç ve yöntemlerle ba ar labilir. 
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Özel Not 
 
E itimde Ölçme ve De erlendirme alan n n ç narlar ndan, alan n Türkiye’deki önderi 

ve kurucular ndan Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut’u 19 May s 2015 tarihinde sonsuzlu a 
u urlad k. Kendisi Hacettepe Üniversitesi E itimde Ölçme ve De erlendirme Anabilim 
Dal n  kurarak, eserler vererek ve ö renciler yeti tirerek Türkiye’de bu alan n temelini atm -
t r. 

E itimde Ölçme ve De erlendirme biliminin bugünkü düzeye gelmesi, O’nun atm  ol-
du u sa lam temel sayesindedir. Uzun y llar E itimde Ölçme ve De erlendirme kitab n  
okuduk ve derslerimizde okuttuk. Kitab  O’nun alana hakimiyetini, akademik disiplinini 
ve titizli ini aç kça göstermektedir. Bugün alanda yaz lm  birçok Ölçme ve De erlendirme 
kitab  O’nun kitab nda kazand rd  kavramlardan da yararlanarak haz rlanm t r. Ho-
cam z n ö retti i en önemli de erlerden birisi de akademik alanda niteli in ve kal c l n 
önemidir. Kendisi eserleriyle bunu göstermi tir. Yapt klar n n alan m zda çal ma yapan 
akademisyenlerimize örnek olmas n  diliyoruz. 

An s  önünde sayg yla… 
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Ankara Üniversitesi 1. Ölçme Kongresi – 14-16 May s 2008 
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Mersin Üniversitesi 2. Ölçme Kongresi - 5-7 May s 2010 

 
 

 
Mersin Üniversitesi 2. Ölçme Kongresi - 5-7 May s 2010 
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Prof. Dr. efik UYSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stanbul Kad köy’de ya ayan mütevazi birbirine sevgi ile ba l  bir ailenin 
ikinci çocu uyum. Sevecen, sakin bir baba, becerikli ve güçlü bir anne. Birbirle-
rinden maddi ve manevi yard m  esirgemeyen, bu durumu her zaman ve her 
ko ulda devam ettiren karde ler ve anne… 

Çocukluk y llar m biraz s k nt l  olmakla birlikte gazeteden yapt m z topla 
maç yapmak biten güzel günlerdi. Yaramaz bir çocuk de ildim, hatta o ya larda 
bile insanlar aras ndaki baz  farkl l klar  dü ünür, kendimce çözüm bulmaya 
çal rd m. Çal kan bir ö renci idim. 

lkokulu bitirince stanbul Ö retmen Okulu’nda, müdürümüzün beni aday 
göstermesi ile yat l  ö renci olarak okudum. Hafta sonlar  eve ç karken onlar 
için de bir de i iklik olsun diye arkada lar m  da zaman zaman getirirdim. 

Asl nda gençli im e itim kurumlar nda geçti. Ya m 17 idi. Bingöl’ün Ka-
rap nar Köyü’ne atand m. Hiç köy hayat  ya amam t m fakat görev bilinci beni 
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o yörenin k ndan, yoklu undan y ld rmad . Bir y l sonra merkeze lk Ö retim 
Müdürü olarak atand m. Amac m daha ileriye dönük bir e itim almakt .  

1951-1952 y llar  aras nda Uçs.Top At m. Olarak vatani görevimi yaparak 
Tgm.olarak terhis olmam  müteakip Giresun ili Ke ap lçesi lkokulu ö retmen-
li ine atand m. Burada da 1953 Ekim ay na kadar ilkokul ö retmenli i yapt m. 

O y llarda Gazi E itim Enstitüsü lk Okul ö retmenleri için s nav aç yordu. 
Ben de o s nava girdim ve yeni aç lm  olan Özel E itim Bölümü’nü kazand m. 
1955 y l nda, yüksek ö renimimi ba ar  ile bitirdim ve Temmuz 1955’te  Milli 
E itim Bakanl  Test ve Ara t rma Bürosuna atand m. K sa süreli bir görevi 
müteakip, Gazi E itim Enstitüsü Müdürümüz çok sevip sayd m Velide Baha 
Pars’ n önerisiyle, 1416 Say l  Kanuna göre aç lan yurt d  ö renim s nav n  
kazanarak, Devlet hesab na ö renci statüsü ile, Psikoloji ve E itimde Ölçme ve 
De erlendirme alan nda ihtisas yapmak üzere Amerika’ya gitmeye karar verdim. 
Art k uzak ve bilmedi im bir ülkenin e itim yolcusu idim. 

Y l 1956, bir yük vapuru ile arkada m lhan Akhun’la a a  yukar  bir ay 
gibi bir sürede Amerika’ya ula t k. Bana önce Indiana Üniversitesi’nde sekiz ay 
ngilizce kursu için kay t yapt rmam önerilmi ti, kayd m  yapt rd m. Bu arada bir 

sürprizle kar la t m. Benim ya lar mda olan art k bir ailem vard . Kuralm , 
yaln zl k çekmemem için. Bu beni çok mutlu etmi ti. Onlar  asla unutmad m. 

Tabii günlerim her eyden önce dil ö renmek çabas  içinde geçiyordu. Bu 
arada sinemalar n özellikle dil ö renimi için çok yararl  oldu unu da söylemek 
isterim. Dil ö renimimden sonra, Indiana Üniversitesi’nde lisansüstü ö renimi-
me ba lad m, Ölçme ve De erlendirme alan nda yüksek lisans(master) derecesi-
ni oradan ald m. Daha sonra Illinois Üniversitesi’ne geçtim ve 1958-1961 y llar  
aras nda doktora ö renimime orada devam ettim.  “Evaluating Pupil’s Progress 
in Turkish Secondary Schools” konulu tezimi ba ar  ile vererek A ustos 1961’de 
doktora derecemi ald m. 

Doktoram n bitti i dönemlerde ise bavuluma kitaplar m  doldurdum ve 
“Ver elini Türkiye” dedim. Zira yükümlülü üm vard . Onu yerine getirmeliy-
dim. Ankara’ya geldim, görev istedim. Test ve Ara t rma Bürosu’na “Ara t rma 
Uzman ” olarak atand m ve 1962-1964 y llar  aras nda da ayn  büroda “Ara t r-
ma Bölümü Ba kan ” olarak görev yapt m.  Bir süre sonra da “Müdürlük” yap-
t m. Test ve Ara t rma Bürosu’ndaki görevlerim s ras nda, bu kurumda yap lan 
birçok ara t rmaya dan manl k yapt m ve “Ortaokul Ö retmenlerinin Program 
ve Yönetmeliklere Kar  Tav rlar ” konulu bir ara t rmay  da müstakilen yürüt-
tüm. Söz konusu ara t rman n raporu bu Büro taraf ndan yay nlanm t r. Ayr ca 
1961 y l ndan ba layarak, Gazi E itim Enstitüsü ve O.D.T.Ü. de ek görevli 
olarak uzun y llar ders verdim. 
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O zaman n ismi ile E itim Fakültesi ( imdiki ad yla “E itim Bilimleri Fa-
kültesi”) aç l nca oraya atanmak için istekte bulundum ve 27 Eylül 1967 tarihin-
de bu Fakülteye atand m. E itim Fakültesi’nin benim için ayr  bir yeri vard r. 
Orada “Doçent”, orada “Profesör” oldum. 

1967-1976 y llar  aras nda görevli bulundu um Ankara Üniversitesi E itim 
Bilimleri Fakültesinde 1isans düzeyinde, “Psikometri”, “De erlendirme”, “ sta-
tistik”, “Genel Psikoloji” ve “Bireysel Zekâ Testleri ve Uygulamalar ” derslerini; 
lisansüstü düzeyde de “Ki ilik Ölçülmesi ve Sorunlar ”, “Psikolojik Testlerin 
Geli tirilmesi” derslerini verdim. Ayr ca bir süre de 19 May s Gençlik ve Spor 
Akademisi’nde “Genel Psikoloji” ve “De erlendirme” derslerini ek görevli ola-
rak verdim. 

1970 y l nda düzenlenen VIII. ve 1974 y l nda düzenlenen IX. Milli E itim 
uralar na “ ura Üyesi” olarak kat ld m ve bilimsel ara t rma bulgular ndan 

pratikte yararlanmaya yönelik önerilerimle katk  sundum. 

Ayr ca, 1974 y l nda Harp Okullar ’n n dört y la ç kar lmas na ili kin bir seri 
toplant da, Ankara Üniversitesi’nin temsilcilerinden birisi olarak kat ld m ve 
“Ölçme-De erlendirme Komisyonu”ndaki çal malara katk da bulundum. 

1965-1976 y llar  aras nda Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara t rma Kurumu 
Bilim Adam  Yeti tirme Grubu ile yak n ili kilerim olmu tur. Bu grubun burs 
verdi i ö rencileri seçmek üzere, ortak ara t r c  olarak, genel kabiliyet ve fen 
kabiliyet testleri geli tirilmi tir. Bu testlerin y llard r etkin bir ekilde kullan ld  
ve testlere ili kin çal malar yap larak Kurum’ca yay nland  gözlenmi tir. Ayr -
ca, yine bu Kurum’un deste i ile lise ö rencileri için bir “Meslekler Rehberi”nin 
(1971)ortak haz rlay c s  ve yazar  oldum. 

“Bireysel ve Toplumsal Faktörlere Göre Lise Ö rencilerinin Meslek Se-
çimleri” ad  alt nda 1970 y l nda gerçekle tirdi im kapsaml  bir ara t rmam n 
raporu E itim (Bilimleri) Fakültesi’nin 12 No’lu yay n  olarak yay nlanm t r. 

Profesörlük Takdim Tezim de olan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara -
t rma Kurumu’nca desteklenen “Yurt D nda Yeti en htisas Gücü” adl  ara -
t rmam n raporu 1973 y l nda bu Kurumun yay n  olarak yay nlanm t r. 

Türk Sosyal Bilimler Derne i’nce desteklenen “Üniversitelerimizde Lisans 
Seviyesinde Sosyal Bilimlerin Ö retimi” konula kapsaml  bir ara t rmay  1974 
y l nda gerçekle tirdim. Bu ara t rmam n raporu da E itim (Bilimleri) Fakülte-
si’nin 37 No’lu Yay n  olarak da yay nlanm t r. 

Eylül 1974’te ngiltere Kele Üniversitesi’nde yap lan ve 10 gün devam eden 
“Dünya E itim Kongresi”ne kat ld m ve bu Kongre’nin “Ara t rma ve De er-



12 | efik Uysal  

lendirme Komisyonu”nda faal üye olarak katk da bulundum. Yine Ekim 1974’te 
Paris’te bir hafta süre ile psikolojik ölçme konular nda uygulamalar yapan ku-
rumlarda incelemelerde bulundum. 

Y l 1974, zmir Ege Üniversitesince aç lmas  dü ünülen Sosyal Bilimler Fa-
kültesi’ne  “Kurucu Dekan” olarak ça r  ald m ve 1976 y l nda fakülteyi kurabil-
dik. Bir süre bu isimle ö retim yapt k, daha sonra ne hikmetse isim Edebiyat 
Fakültesi olarak de i ime u rad . E itime devam dedik ama zaman  gelmi ti. 
Ya  s n rlanmas  nedeniyle emekli oldum. 

Bakt m ki çal ma ya am m k rk bir y l sürmü , mümkün olsa yine çal rd m. 

Mutlu bir aileyiz. Bir k z m, bir o lum var. Murat, Zeynep. Onlarla hep ar-
kada  oldum. Onlar benim, çocukluklar  dönemlerinde eve gelince dinlendi im, 
söz yerinde ise hal  üzerinde alt alta, üst üste bo u tu um arkada lar md . Sakin 
çocuklard , bizi hiç üzmediler. K z m Ege Üniversitesi Deri Mühendisli i Bölü-
mü’nü bitirdi, fakat u anda s n f ö retmenli i yap yor. Murat ODTÜ Metalürji 
Mühendisli i Bölümü’nü bitirdi. zmir Demir Çelik Fabrikas ’nda “Müdür” 
olarak çal yor. 

O lumdan bir torunum var Ekin.  Aile Ya am mda ho görü, sevgi hiç ek-
sik olmad . Birçok konuda birbirimizin görü ünü al r zaman zaman parmak 
kald rarak konuyu demokratik bir yolla sonuca ba lard k. Umar m onlar da 
evlilik ya amlar nda bu yolu deniyorlard r. 

Akademik ya ama geçi  dönemim o zamanki ismiyle E itim Fakültesi’nde 
ba lad . Karar m  kendim verdim. Daha üst düzeyde çal mak daha yararl  ol-
makt  amac m. 

lk çal mam  Milli E itim Bakanl  ve Devlet Planlama Te kilat n n ortak-
la a ba latt klar  saha çal mas  olan ve “Köy Ara t rmas ” olarak bilinen geni  
çapl  bir ara t rmad r. ki y l süren bu ara t rman n “Proje Direktörü” olarak 
görev yapt m. Ayr ca, bu ara t rman n veri analizi sorunlar n  tart mak üzere 
1963 y l nda “Masachussetts Institute of Technology” de yap lan iki haftal k bir 
seminere de kat ld m. 

Daha sonra kitap yazma gere ini duydum. Amac m üniversite s navlar nda 
ö rencilerin sosyoekonomik durumlar na ili kin s ralamadaki seçimlerini sapta-
makt r. Sonuçta bu çal mamla seçimi yapan ö rencilerin kendi durumlar n n 
aksine parasal aç dan daha iyi olan bölümleri ye lemi  olduklar n  görmü  ol-
dum. 

Akademik ya am mda zaman zaman güçlükler oldu. Hatta 1982’den sonra 
ara t rmalar m z için gereken izinler verilmedi i gibi parasal kaynaklar da kesil-
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mi ti, azalt lm t . Say n Prof. Dr. Aysel Ek i ile ba lad m z, hatta ön çal mas  
yap lan ara t rma projemiz durdurulmu tur. 

Fakülte yönetiminde de zaman zaman bask lar  hissettik. Avantajlar  tabii ki 
çok. 

Bu alanlardaki bilim dünyas n  tan mak, ö rencilerin davran lar n  izlemek, 
ona göre tav r almak, onlar n akademik alanda ilerlemeleri için alanlar yaratmak, 
onlar  en iyi yerlerde görmek benim için en büyük avantaj olmu tur. 

Daima yeni geli meler izlenmeli, okunmal , okunanlardan sonuçlar ç kar l-
mal  idi. 

Nedense çal malar m , Amerika da dahil, evlendikten sonra bile gece yar -
s ndan sonra sessiz bir ortamda yapm md r. Tabii sabahlar  kalkmak da olduk-
ça zor oluyordu. Amerika’daki ö renim y llar mda saat 11.00’deki Prof. Dr. 
Hastings’in derslerini çok s k kaç r yordum. Hastings benim bu durumumu ho  
görü ile kar lard . Bunda galiba iyi bir ö renci olmam etkendi. 

Ö renim alan m E itim Psikolojisi idi. Ben daha çok E itimde Ölçme ve 
De erlendirme konular na a rl k verdim.  Konunun ülkemizde yeni olu u ve 
çocuklara daha etkin ve kullan labilir bilgiler vermekti amac m. 

Kendimi gerek kuram, gerekse uygulama alan nda oldukça deneyimli bulu-
yorum. 

Yeti tirdi im çokça ö rencim oldu. Onlarla ö ünç duyuyorum. Konular n-
da ilerlemeleri, kariyer yapmalar  için d  ülkelerde e itim olanaklar  yaratmaya 
çal t m. Tak ld klar  noktalarda yard m m  esirgemedim. Bütün bunlar  severek 
ve bizlerin yerlerini doldursunlar diye yapt m. 

Akademik ya am mda yapmak istediklerimi yapt m ama yeterli bulmuyo-
rum. Daha fazla ara t rma, bilimsel çal ma yapmak isterdim. Ülkemizde ferdi 
ara t rma yapmak, d  ülkelerdeki bilimsel toplant lara kat lmak maddi nedenler-
le zor oluyor. Benim için öyle idi. 

Akademik ya am mda etkilendi im ki iler: Gazi E itim Enstitüsü’nde Ve-
dide Baha Pars, evket Türky lmaz; Amerika’daki ö renim dönemimde ise Prof. 
Dr. Hastings ve Prof. Dr. Filip Runkel olmu tur. An lar mda olanlar n özel bir 
yeri vard r. 

Amerika’daki ya am mda, Türkiye’den gelen arkada larla geçirilen günler 
güzeldi. Genellikle benim külüstür arabayla yapt m z al veri ler. Benim yemek 
yapt m zamanlarda yakt m tencereler günün konusu ve gülme nedenlerimiz-
di. Sinema benim tutkumdu, hem film izliyor hem de dilimi ilerletiyordum.  
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Hâlâ sinemay  severim. Tavla ve masa tenisi oynamaktan ho lan r m. 

Kurumsal çal malar m konferanslar vermek düzeyinde olmu tur. Bir de 
Hava E itim Komutanl nda bir süre dan manl k görevim oldu. 

Genç akademisyenlere baz  önerilerime gelince; Türkiye gerçeklerini çok iyi 
saptay p ona göre tav r almal , yurt d  çal malar  da izlemeliler ve de erlen-
dirmeliler. 

Yap lan çal malarda devaml l k sa lanmal , objektif olunmal d r. 

Onlar n bu konularda bizden daha ileri olmalar  bizlerin eksiklerini tamam-
lamalar  çok daha fazla üretmeleri gerekir. 

Genç akademisyenler, ya am  sevin, kendinizi sevin, sa l n z  koruyun, 
mesle inizi severek yap n, çal ma gücünüzü devam ettirin. D  yay nlar  izleyin, 
mutluluk sizden uzakta olmas n. 
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Özel Not 
 
“Ölçme ve De erlendirme” bilim alan n n Türkiye’de geli mesinde çok de erli katk lar  

olan, bilim insan  Prof. Dr. efik Uysal hocam z 10 Aral k 2015 Per embe günü zmir’de 
sonsuzlu a u urlanm t r. 

Prof. Dr. efik Uysal derslerine haz rl kl  ve zaman nda gelen, ders konular n  güncel 
geli melerle ili kilendiren, ö rencilerini ara t rmaya yönlendiren, dostça ili kiler kuran ve 
akademisyenlere örnek olan bir insand r.  

Prof. Dr. efik Uysal’ n Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesinde 1967-
1976 y llar  aras ndaki çal malarda Ölçme ve De erlendirme bilim alan n n geli mesi için 
önemli deste i ve katk lar  olmu tur. 1976-1996 y llar  aras nda Ege Üniversitesinde yeni 
kurulan Sosyal Bilimler Fakültesi’ne atanan Prof. Dr. efik Uysal bu fakültede dekan 
olarak görev yapm t r. Psikoloji bölümünde ö retim üyesi olarak çal m  Psikometri yüksek 
lisans ve doktora programlar n n ba kanl n  yaparak psikometri alan na ö retim üyeleri ve 
uzmanlar kazanm t r.  

An s  önünde sayg yla… 
 

 



16 | efik Uysal  

 
 
 
 

 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 17 

 
 
 
 

 



18 | efik Uysal  

 
 
 
 

 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 19 

 
 
 
 
 

 
 
 



20 | efik Uysal  

 
 
 
 
 

 
 

  



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 21 

 
 
 
 

 



22 | efik Uysal  

 
 
 
 
 

 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 23 

Prof. Dr. lhan AKHUN 

 
 

17 Ekim 1930 tarihinde Ayd n’da çift yumurta ikizi olarak do dum. kiz 
karde im k z. kizim erken ya da (51) öldü. Beraber ya lanmay  çok isterdim. 
Babam Akhisar’da do mu , zmir’de büyümü , özel idarede dü ük dereceli bir 
memur ve annem ev kad n  idi. lkokulu (7 Eylül lkokulu) ve ortaokulu 
Ayd n’da okudum. kinci Dünya Sava ’n  yokluklar içinde geçirdik. Kald m z 
ev kiral kt , suyu ve elektri i yoktu. Suyu sokaktaki çe meden ta rd k. 
Ayd nlanma gaz lambas , zeytinya  kandili ya da karpit ile sa lan rd . Is nma 
mangal kömürü ile olurdu. Yemek pi irme gaz oca  ya da malt z ile yap l rd . 

Sava  y llar nda gaz, eker ve ekmek karne ile da t l rd . Ki i ba na dü en 
ekmek dörtte bir idi. Kimi askerler kendilerine verilen tay nlar  yemeyip parayla 
satarlard . Kiral k evde 20 y l oturduk. lkokulda çok iyi iki ö retmenim oldu. 
Benim ö renim ya am mda bu iki ö retmenin etkisi büyük olmu tur. Melahat 
ö retmen  bendeki say sal yetene i ke feden ve anneme “Bu çocu u okut.” 
diyen ö retmenimdi. lkokulda aritmetik dersinde s n f n sivrilen ba ar l  
ö rencileri aras ndayd m. 
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Yaz aylar nda (iki hafta) ailecek teyzemin Umurlu’daki incir bahçelerinde 
geçirir, teyzemin çocuklar  ile incir toplar ve bahçe i lerinde yard mc  olurduk. 

Ortaokulda matematik dersleri hariç di er derslerde orta bir ö renci olup, 
düzenli ders çal mazd m. 1940’l  y llarda Ortaokulu bitirken, önce Türkçe, 
Matematik ve Tabiat Bilgisi derslerinden eleme s nav  yap l r ve bu s navlarda 
ba ar l  olan ö renci di er derslerden sözlü s nava al n r ve ortaokuldan böyle 
mezun olunurdu. Eleme s nav  sorular  Milli E itim Bakanl ’ndan gelir, sorular 
okunarak ö rencilere yazd r l r ve ö renciler ad ve okul numaralar n n kapal  
oldu u standart s nav kâ tlar na cevaplar n  yazarlar ve bir komisyon s nav  
de erlendirirdi. Bu derslerin birinden ba ar l  olamayan ö renci (ba ar  notu 10 
üzerinden 5) di er s navlara giremez (elenir) ve Eylülde yap lan Eleme s nav na 
tekrar girerdi. Haziran döneminde yap lan bu s navda Tabiat Bilgisini 
geçemedim ve Eylül’e kald m. Bütün ö rencilik ya am mda tek ba ar s zl m bu 
oldu. Henüz sistemli ve planl  çal ma al kanl m yok idi. 

Evimiz Ayd n’ n merkezi bir yerinde say lacak olan bir mahalle idi. Mahalle 
ve çocukluk arkada lar m n hepsi esnaf çocuklar  idi. Hiç birisi ilkokuldan sonra 
okumad lar. Mahallemizdeki kom ular m z esnaf ve e leri de ev kad n  idiler. 

Ortaokulu bitirinceye kadar yaz aylar nda mahalle arkada lar mla yal nayak 
dola r, top oynar, çember çevirir, misket ve çelik-çomak oynar, beraber 
sapanlarla ku  avlar ve avlad m z minik ku lar  (serçeler) çal  ç rp dan 
yakt m z ate te pi irir yerdik. Menderes nehri kenarlar ndaki tarlalar s kça 
gitti imiz yerlerdi. Kom u bahçelerden izinsiz armut, eftali ve erik kopar r 
yerdik. Bunlar n tad na doyum olmazd ! Bu arada benim bir gün süren 
ayakkab c  ç rakl m ve bir yaz devam eden manav yard mc l m oldu. Çok 
kitap okur ve elime ald m bir kitab  bitirmeden yatmazd m. 

En çok okudu um dergi Yavrutürk ve polis romanlar  Nat Pinkerton, 
arlok Holmes ve Mike Hammer idi. Okudu um polis romanlar ndan olacak 

polis hafiyesi olmay  hayal ederdim. Baytekin Gökler Hakimi, Kovboy, Tarzan 
ve Lorel-Hardi filmleri heyacanla seyretti imiz filmlerdi. Yaz aylar nda Ayd n’ n 
içinden geçen, da lardaki eriyen kar sular  ile beslenen derede yüzerdik. Sonraki 
y llarda Ayd n’da aç k yüzme havuzu yap ld . Ayr ca k  aylar nda da da çal  ç rp  
toplar, büyük y nlar yapar sonrada onlar  ate e verir ve alevlerin kar s na geçer 
büyük bir zevkle seyrederdik. O y llarda aram zda sigara içen yoktu. 

Babam dürüst bir devlet memuru ve inançl  Atatürkçü idi. Bütün bir 
meslek ya am nda y ll k izin ald n  ve tatil yapt n  hat rlam yorum. O 
zamanlar devlet memurlar na fazla mesai ücreti ödenmiyordu ve babam ço u 
kez Pazar günleri dairesine gider ve bitmeyen i lerini tamamlard . Ben de onunla 
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birlikte gider, daktilo ile oynar ve ödevlerimi daktiloda yazard m. Daha sonraki 
y llarda üniversitede görev yaparken ço u kez Cumartesi ve Pazar günleri 
fakülteye gider ve çal rd m. Tatil günleri fakültede  çal ma al kanl m buna 
dayan yor olsa gerek. Bu arada ilk din e itimimi babamdan ald m. Bana dualar 
ezberletir, dini bilgiler verir ve bayram namazlar na götürürdü. Ben s nav yap lan 
s n flara sa  aya m  atarak girer ve ö retmenin sorular n  yazd rmas n  
beklerken dualar okurdum. Annem de s nav sabahlar  beni erkenden uyand r r, 
zihnim aç ls n diye bana kahve içirirdi. 

1940’l  y llar n ba lar  idi (1942-1943). kinci Dünya Sava  bütün h z yla 
devam ediyor ve Almanlar oniki adalar  i gal ediyor, Alman i galinden kaçan 
talyanlar ve özellikle Yunanl lar Türkiye’ye s n yorlard . Devlet bu 

s nmac lar  yurdun çe itlerindeki kamplara yerle tiriyordu. Bir grup Yunanl  
s nmac y  aileri ile birlikte Ayd n’daki otel ve hanlara yerle tirdiler. Bunlardan 
bir tanesi mahallemizin yak n nda idi. Biz ya t m z Yunanl  çocuklarla 
oynamaya ba lad k ve Yunanca say lar  onlardan ö rendik. Fakat bu arada baz  
yeti kin Yunanl lar n derede bir eyler arad klar na tan k olduk. Dere yata nda ya 
da kenar nda bir yerleri kaz p, kazd klar  kum ve çak llar  tepsiye koyup dere 
içindeki suda hareket ettiriyor ve sonra tepside kalanlar aras ndan bir eyler 
buluyorlard . Ayd n’da Yunan i galinden önce Rum mahalleri vard  ve 
Yunanl lar Kurtulu  Sava ’nda çekilirken Ayd n’  yakarak kaçt lar. Dere 
kenar nda Yunan i yerlerinin (sarraf ve kuyumcu dükkanlar ) oldu u söylenirdi. 

te Yunanl  gençler dere içinde ve kenar nda arad klar  bu yang n ve y k m 
esnas nda dereye dü en ve toprak alt nda kalan kur un, gümü  ve alt n 
ar yorlard . Bir süre sonra Yunanl lar Ayd n’dan gittiler ve biz de dere içinde ve 
kenar nda bir eyler aramaya ba lad k.  

Mahalledeki arkada lar mla sabahleyin erkenden kalkar, elimizde tepsi ve 
küçük bir çapa ile çay yata na gider, su içinde ve kenarlarda topra  kazar, 
kazd klar m z  tepsiye koyar su içinde sallar, suyun topra  götürmesini sa lar, 
tepsi içinde kalan yo unlu u büyük, yanm  demir, çivi ve metal parçalar  
aras ndan kur un, küçük  gümü  ve alt n parçalar n  al rd k. Küçük gümü  ve 
alt n parçalar n  kuyumculara satard k. Bu arada sar  lira (tu ral  osmanl  alt n ) 
gibi büyük alt n ve gümü  parçac klar n  ve bazan da yabanc  alt n paralar n  da 
bulurduk. Ben bu arada bir sar  lira, bir yabanc  alt n para buldum. Buldu umuz 
kur unlar  daha sonra eritilmek üzere satar ve harcl m z  sa lard k. Çay 
yata nda alt n arama i i geceleyin rüyalar m za girer ve ço u kez gün do madan 
alt n aramaya giderdik. Alt n araman n bir tutku oldu unu küçük ya mda o 
zaman ö rendim. 

Ortaokulu 1945 Eylül ay nda bitirdim. Ayd n’da lise yoktu. Ayd n ilinde ve 
kazalar n n pek ço unda ve sadece Ayd n merkezde ortaokul ve bir de be  y ll k 
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ö renim veren Erkek Sanat Enstitüsü (Endüstrü Meslek Lisesi) vard . O okul, 
ilkokul mezunlar n  al rd . Ayd n ortaokuluna demiryolu üzerinde olan do uda 
Atça, Sultanhisar, Kö k ve Umurlu, bat da Ortaklar, Germencik ve 
ncirliova’dan ö renciler okula trenlerle gelirler ve dersten sonra da dönerlerdi. 

Biz de onlara trenci derdik. Ta mal  ö retimin 1940’l  y llarda uygulamas  böyle 
idi. 

Haziran dönemindeki eleme s nav nda Tabiat Bilgisi dersinden elenince, 
Eylül ay nda tekrarlan eleme s nav n  geçerek mezun oldum. Subay  olmay  çok 
istedi imden Konya Askeri Lisesi’ne gitmek için ba vurdum. lk i lem sa l k 
raporunu almak oluyordu. Babamla zmir’de Askeri Hastaneye gittik. Görevli 
s hh ye eri önce benim boyumu ve kilomu ölçtü. Boyum 145 cm. Görevli 
babama “amca bunun boyu k sa gidemez.” dedi. Di er muayeneleri olmadan 
Ayd n’a büyük bir üzüntü ile geri döndük. Benim ya m henüz 14 ve bedensel 
olarak geli me a amas nday m. Daha sonraki y llarda, k sa boylu subaylar  ve 
generalleri gördükçe hep bu olay  hat rlar m. Üniversite ö retim üyesi iken Türk 
Silahl  Kuvvetleri mensuplar na verdi imiz kurs ve di er faaliyetlerde bu an m  
onlara nakletmi imdir. 

Ortaokulu bitiren pek çok arkada m maddi imkans zl klar nedeniyle, 
astsubay ve yat l  olan meslek okullar na (Meteoroloji, Devlet Demiryollar , 
Tapu Kadastro vd.) gittiler. 

Babam n dü ük memur maa ndan ba ka hiçbir geliri yoktu. Ortaokulu 
bitirdikten sonra nereye gideceksin? En yak n lise Denizli ve zmir’de. Annem 
bir ara  “Ben lhan’la zmir’e gider, ev kiralar lhan’da Liseye gider.” dedi. Bu 
yokluk içinde bunun nas l olaca n  bugün bile hayret ederim. Buna gerek 
kalmadan Ayd n Sanat Enstitüsü’nde ( imdiki Endüstrü Meslek Lisesi) iki y ll k 
Özel Tesviye (Makina) bölümü aç ld  ve bizler ortaokulu mezunlar n  alan bu 
okula can simidi gibi tutunup kaydolduk.  lk y l normal geçti. Her ne olduysa 
ikinci y lda oldu ve düzenli ve sistemli olarak ders çal maya ba lad m. Gazya  
lambas n n nda geç saatlere kadar çal rd m. Bunun sonucunda s n f 
birincisi olarak mezun oldum. Önümde iki yol vard . Birincisi okumaya devam, 
ikincisi i hayat na at lmak. Okumak için de iki seçenek vard ; Y ld z Teknik 
Okulu (mühendis yeti tirir) ve Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulu (Teknik 
E itim Fakültesi – Atelye ve Meslek Dersleri Ö retmeni Yeti tirir). Y ld z 
Teknik Okulu yat l  olmad  için stanbul’da okumam maddi olarak mümkün 
de il! Tek seçenek olan Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulu s navlar na çok 
iyi haz rland m. Özel ders yok! Özel dershane de! Özel kitaplar da yok! Kendi 
imkanlar m zla s nava haz rland k. S nav sonucunda ben ve benim gibi Ayd n 
Sanat Enstitüsü’nden yedi ö renci s nav  kazand k 1947 y l nda Tesviye 
(Makina) bölümünde yat l  okul ya am  ba lad . Sabah ve ak am mütalaalar  
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zorunlu idi ve yoklama yap l rd . Çok iyi mühendis ö retmenlerimiz vard . 
Sistemli çal man n ve ba ar n n tad n  alm  idim. 

Bu okuldaki dört y ll k yat l  hayat m z 30-40 ki ilik çift ranzal  
yatakhanelerde geçti. Hafta sonlar  maçlara ve sinemaya gider ve hafta içinde 
okulda futbol, masa tenisi ve satranç oynard k. O y llarda s k s k K br s 
mitingleri olur ve Ankara’daki yüksekö renim gençli i olarak Cebeci 
Meydan nda toplan r, “Ye il ada Türktür, Türk kalacak.”,  “Ye il Ada K z l 
olamaz.” sloganlar n  atarak yürür, DTCF önüne gelerek toplan r ve yürüyü  
burada son verirdik. 

1950 y l n n ba lar nda Kemal Pilavo lu ad ndaki birinin ba latt  ticani 
hareketler vard  ve bunlar Atatürk’ün heykellerini k rmaya ba lam lard . Yurdun 
her taraf nda Atatürk heykelleri k r l yordu. K r ehir’deki Atatürk heykelinin 
k r lmas n  tel’in etmek için Ankara’dan bir grup yüksekö renim gençli i olarak 
K r ehir’e gittik.  K r ehir’liler bizleri evlerinde misafir etti. Büyük kat l ml  güzel 
bir miting oldu. 

1964 y l nda e im Fazilet Akhun ile k sa süreli bir tan ma döneminden 
sonra evlendim. E im K z Teknik Yüksek Ö retmen Okulu El Sanatlar  
Mezunu olup, Samsun K z Meslek Lisesinde ve K r kkale  Okulunda 
çal t ktan sonra, evlenince e  durumundan dolay  Ankara’ya atand . 1965 ve 
1970 y llar nda iki k z çocu umuz dünyaya geldi.  E im Fazilet en son görev 
yapt  K z Sanat Ö retmen Yüksek Ö retmen Okulundan 1982 y l nda erken 
ya ta emekli oldu. E imin erken ya ta emekli olmas n n temel nedeni 
üniversitede ve lisede okuyan k zlar m za daha fazla zaman ay rabilmek içindi. 
E im erken ya ta (25 y ll k hizmet) emekli olmay p 1982’de Gazi Üniversitesine 
ba lanan ve fakülte olan bu okulda kalsa idi, di er meslekda lar  gibi doçent ya 
da profesör olabilirdi. K zlar m n büyüme y llar nda yo un çal malar m 
nedeniyle onlara yeterince zaman ay ramad m n üzüntüsünü halen 
ya amaktay m. Büyük k z m Asl , Ankara Üniversitesi, T p Fakültesi mezunu 
olup halen Hacettepe Üniversitesinde doçent olarak görev yapmaktad r. Küçük  
k z m Burcu, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü 
mezunu olup, Yüksek Lisans n  ayn  bölümde ve Doktoras n  British Council’ n 
bursu ile ngilterede Leeds Üniversitesinde yapt . Halen Hacettepe Üniversitesi, 
S n f Ö retmenli i Bölümünde Yard mc  Doçent olarak görev yapmaktad r. 

On, on üç ve yirmi ya lar nda üç erkek torunum olup, büyük torunum 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makina Mühendisli i bölümünde 
ö renim görüyor. 

Ondört ya mdan beri koyu bir Fenerbahçe taraftar y m. Fenerbahçenin 
galibiyetlerine sevinir, ma lubiyetlerine ise çok, hem de çok üzülürüm. Klasik 
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müzik dinlemeyi, f rsat bulursam konserelere gitmeyi, ayr ca opera ve baleyi 
severim.  Bethoven, Mozart ve Çaykovski be endi im bestecilerdendir. Bir 
müzik aleti çalm  olmay  çok isterdim ve bu aletin de kanun olmas n  isterdim. 
Ak am saatlerinde fas l dinlemekten ayr  bir zevk al r m. 

Edebiyat ve iirle aram n pek iyi oldu unu söyleyemem. Bugün lise 
ça ndaki pek çok genç iirler yazm t r. Benim böyle bir denemem olmad  
gibi, hat r mda kalan, ezbere bildi im iir say s  bir eldeki parmaklar n say s n  
geçmez. 

Bo  zamanlar mda briç oynamay  çok severim. Dörtlü grup buldu umda 
oynar m.  Altm  y ld r briç oynar m. Orta düzeyde briç oyuncusuyum ve son on 
y ld r internet’te dünyan n pek çok ülkesindeki yüzlerini görmedi im oyuncularla 
briç oynuyor ve bundan son derece zevk al yorum. Yine son y llarda sudoku ve 
çengel bilmecelere merak sard m.  Günde en az bir tane sudoku ve çengel 
bilmece çözerim. 

Burcum Terazi. Ancak burçlara ve fala inanmam. 

Televizyonda son zamanlarda dizi seyretmez oldum. Spor kar la malar  ve 
belgeseller s k seyretti im TV programlar . 

Amatör bir foto rafç y m ve her türlü fotograf  çekiyorum. 

Yirmibe  civar nda çe itli ülke bastonlar n n olu turdu u baston 
koleksiyonum var. 

 
2. Hizmet Öyküsü 

1951 y l nda s n f birincisi olarak mezun oldum ve kura ile Trabzon Erkek 
Sanat Enstitüsü’ne atand m. O y llarda ö retmen okullar n  bitirenleri Bakanl k 
hemen atard . S navlar Haziran’da sonuçlan r ve mezunlar stajyer ö retmen 
olarak kura ile atan r ve yolluklar n  al r, görev yerlerine giderek Temmuz 
maa lar n  al rlard . imdi e itim fakülteleri mezunlar  ile ö retmenlik 
formasyonu alan yüzbinlerce ö retmen aday n n y llarca atama beklediklerini 
gördükçe üzülüyorum. Trabzon’daki bir y ll k ö retmenlik görevinden sonra 
Trabzon’dan güzel an larla ayr ld m. 1952 y l nda önce 37. Dönem Ordu 
Donat m Yedek Subay Okulu ö rencisi olarak, sonra aste men olarak 
Erzurum’da görev yapt m. Nisan 1954’de Te men  olarak terhis oldum ve yine 
kura ile Mu  Muhtelif Gayeli Ortaokuluna atand m. Mu ’ta Lise yoktu. Ula m 
önce trenle Kurtalan’a, sonra otobüsle Bitlis’e ve bir gece Bitlis’te otelde 
kald ktan sonra tekrar otobüsle Mu ’a gidilirdi. Mu ’a tren daha sonra geldi ve 
bugün uçak seferleri var. Mu  Muhtelif Gayeli Ortaokulunda görev yapan 
ö retmen arkada lar m n ço u bekar genç  ö retmenlerdi. Bu okulda çok de erli 
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ö retmen arkada lar mla çal malar m z oldu. Ne yaz k ki Bursa, Mustafa 
Kemalpa a, Nev ehir ve Mu ’ta deneme niteli inde aç lan bu okullar ö renci 
azl  ve Bakanl n ilgisizli i yüzünden kapand . Bu okullar imdilerdeki Çok 
Programl  Liselerin ortaokul düzeyindeki modeli idi. 

Eylül 1955’de Milli E itim Bakanl ’n n yurtd nda lisans üstü ö renim 
yapmak üzere açt  s nav  kazanarak 1416 say l  yasa uyar nca 1956 y l nda 
Amerika Birle ik Devletlerine gönderildim. 

Ortaokulda ve Teknik Yüksek Ö retmen Okulunda Almanca okumu tum.  
ABD’de önce Queens College ve Columbia Üniversitesi’nde 11 ay ngilizce 
dersleri ald m. Gündüzleri ngilizce dersleri al rken ak amlar  bir matbaada 
katalog sayfalar n  tasnif edici olarak çal yordum. 1957 Ocak ay nda Purdue 
Üniversitesinde (W. Lafayette, IND) tezsiz yüksek lisans ö renimine (Industrial 
Education) ba lad m. Bir dönem lisan telafi dersleri ald ktan sonra Ocak 
1959’da yüksek lisans (M.S. in  Education) derecesini ald m. Ald m dersler 
aras nda “ statistik”, “Ölçme ve De erlendirme” dersleri vard  ve benim bu 
derslerle ilk tan mam böyle oldu. Her iki dersi çok sevdim ve ders okutan 
ö retim üyelerinin e itsel uygulamalar n n ve davran lar n n benim daha sonraki 
y llarda bu dersleri okuturken izledi im yöntemlerde etkisi oldu unu 
dü ünüyorum. Bunlardan bir tanesi tahtay  kullanmak ve di eri de istatistik 
dersinde her dersin sonunda belli bir formata göre haz rlanm  ödevleri 
vermektir. 

Purdue Üniversitesinde yüksek lisans dersleri al rken, yaz tatillerinde New 
York’a geldim ve arkada lar mla bulu tum ve çal t m. Yine ayn  üniversitede 
Endüstri Mühendisli i Bölümünde Endüstriyel Sanatlar ö rencilerine iki dönem 
Tornac l k dersini Ö retim Asistan  (Teaching Asistant) olarak verdim. lk yaz 
bir alüminyum fabrikas nda teknik ressam olarak çal t m. kinci yaz Harlem’de 
makina parçalar  üreten atelyede çal t m. Daha sonraki yaz aylar nda küçük bir 
atölyede torna i leri üzerinde çal t m. 

Ocak 1959’da Missouri Üniversitesinde (Columbia, MO) doktora 
ö renimine (Vocational-Industrial Education) ba lad m. Be  dönemin sonunda 
(A ustos, 1961) doktora derecesini (Doctor of Education- Ed.D) ald m. 

Haziran, 1963’de Türkiye’ye döndüm ve mecburi hizmetli oldu um Milli 
E itim Bakanl ’n n bir yüksek okulu olan ve benimde mezun oldu um Erkek 
Teknik Yüksek Ö retmen Okuluna “Ölçme ve De erlendirme” ö retmeni 
olarak atand m. Bu görev 1972 y l na kadar devam etti. Ö rencilerime dersle 
ilgili ders notlar  haz rlad m ve verdim. 

Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulundaki (ETYÖO) ö retmenlik 
görevimi yaparken 1964 y l nda Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü görevini de 
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yürüttüm. Bu merkez çe itli meslek kurslar n n yan nda monitör e itimi veriyor 
ve e itim uzmanl  kurslar  düzenliyordu. Benim bu merkezdeki görevim 
1971’de sona erdi. Merkezde görev yaparken OECD, ILO ve Avrupa 
Konseyinin meslek e itimi ile igili çe itli toplant lar na kat ld m. Bildiriler 
sundum. 

Teknik Ö retmen ve bir teknik eleman olarak yurda döndü üm 1963 
y l ndan itibaren ETYÖO ve Müdürlük görevim devam ederken, Orta Do u 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisli i Bölümünde Teknik Resim 
ve Tasar  Geometri dersleri okuttum, bu durum 2003 y l na kadar (tam 40 y l) 
aral ks z devam etti. Yine bu arada 1967-1972 y llar nda önce Ankara Zafer 
Mühendislik ve Mimarl k Yüksek Okulunda, Ankara ve Elaz  Devlet 
Mühendislik ve Mimarl k Akademilerinde teknik dersler vermeye devam ettim. 

1972 y l nda Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi’nde önce konferansc  
olarak, daha sonra ö retim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
istatistik dersleri vermeye ba lad m. 

1975 y l nda “Akademik Ba ar n n Kestirilmesi-Çoklu Regresyon 
Yakla m n n Uygulanmas na li kin Bir Ara t rma” (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ba l kl  doçentlik tezi ile doçent unvan n  ald m. Bu 
ara t rmada çe itli s navlarla ö renci alan bir yüksekö retim kurumunda 
(ETYÖO) bir tanesi ba ml  de i ken (akademik ba ar ) olmak üzere 17 
de i ken kullan lm  ve akademik ba ar n n (birinci dönem not ortalamas ) 
kestirilmesinde hangi ba ms z de i kenin etkili oldu u aç klanmaya çal lm t r. 
Bu ara t rmada ODTÜ’nün bilgisayar ndan yararlan lm , istatistik paket 
program  ve veriler binlerce delikli kartlara i lenmi tir. Bugün bu istatistiksel 
teknik SPSS ile kolayca ve hemen çözülebiliyor. Ara t rman n Türkiye’de çoklu 
regresyon yakla m n n uyguland  ilk ara t rma oldu unu ve alana katk  
getirdi ini dü ünüyorum. 

Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi’nde doçentlik unvan n  almadan önce 
statistik ve Ara t rma Teknikleri dersleri E itim Yönetimi ve Planlamas  

Bölümünde okutulan birer ders idi. Ara t rma Teknikleri derslerini okutan Prof. 
Dr. Niyazi Karasar ile birlikte bu derslerin ayr  bölümde okutulmas n n bu alana 
daha büyük katk  getirece ini dü ündük ve bu dü üncemizi fakültenin di er 
ö retim üyelerinin de benimsemesi ile fakültede kimilerinin kar  ç kmalar na 
kar n Dekan Prof. Dr. Fatma Var ’ n deste i ile uzun bir mücadeleden sonra 
“ statistik ve Ara t rma E itimi” adl  bir bölümün kurulmas n  sa lad k. Bunu 
sa larken Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerini tek tek ziyaret ederek onlar n 
bu konudaki deste ini sa lad k ve bölümü kurduk. Bölüm daha sonra Ölçme ve 
De erlendirme Bölümü ile birle ti. 
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1982 y l nda yasa gere i ikinci dil olarak Almanca s nav n  vererek “Hipotez  
Testi ile lgili Bir Ara t rma” ba l kl  bir ara t rma ile profesörlük ba vurusunu 
yapt m. Jüri raporlar  ile bütün i lemlerin senatodan geçmesine kar n, 1982’deki 
askeri yönetimin karar  ile profesörlük atamas  yap lamad . Çünkü askeri 
yönetim adaylar n ayn  üniversitede ve ayn  ildeki ba ka bir üniversitede de 
profesör olarak atanamayaca na karar verdi. Pek çok doçent ö retim üyesi 
yönetimin bu karar  ile ba ka illerdeki üniversitelerde  profesör olarak atand . 

Bu arada 1983 ya da 1984 y l  olsa gerek F rat Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Arif Ça lar F rat Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Dekanl n  teklif etti. 
Ankara T pta okuyan bir k z m ve ayr ca Deneme Lisesinde okuyan bir ba ka 
k z m oldu unu belirterek bu teklif gerçekle medi. Daha sonra benzer bir teklif 
Dokuz Eylül Üniversitesi E itim Fakültesi Dekanl  için de yap ld  ve benzer 
gerekçe ile bu teklif de gerçekle medi. 

YÖK’ün profesör aday  doçentlerin ayn  ildeki ba ka bir üniversitede 
atanabilece i  karar n  almas   ile 1986 y l nda Hacettepe Üniversitesi, E itim 
Fakültesi, E itim Bilimleri Bölümü, Ölçme ve De erlendirme Anabilim Dal nda 
Profesör olarak göreve ba lad m ve bu görev ya  s n r  nedeniyle emekli 
oldu um 1997 y l na kadar devam etti. Hacettepe Üniversitesi’ndeki ö retim 
üyeli im s ras nda üç dönem bölüm ba kan , anabilim dal  ba kan , fakülte ve 
yönetim kurulu üyesi ve dokuz y l Ankara Üniversitesi Senatosu’nda senatör 
olarak görev yapt m. 

1997 y l nda Hacettepe Üniversitesi’nden emekli oldukan sonra Ankara 
Üniversitesi, E itim Bilimleri Enstitüsü’nde ek ders ücretli olarak istatistik 
derslerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde okutmaya devam ettim. 

Hacettepe Üniversitesi, E itim Fakültesi’ndeki görevim süresince istatistik 
derslerini lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerinde; bilgisayara giri  dersini 
lisans düzeyinde; ölçme ve de erlendirme derslerini sertifika programlar nda ve 
Milli E itim Bakanl ’n n düzenledi i hizmet-içi e itim kurslar nda okuttum. 
Emekli olduktan sonra 2003-2010 y llar nda Ba kent Üniversitesi’nde “Ölçme 
ve De erlendirme” ile “Ara t rma Teknikleri” derslerini okutum. 

1986-1995 y llar  aras nda ÖSYM’de dan man olarak görev yapt m. 

Ekim, 2013’de itibaren Lefko a, Yak n Do u Üniversitesinde “Ölçme ve 
De erlendirme” ile “ statistik” derslerini okutmaktay m. 

Hacettepe Üniversitesi’nde görev yaparken ve daha sonra emekli iken 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlü ü için ‘Yurtkur Yurtlar nda Bar nan Ö rencilerin 
Beklenti ve Sorunlar ”, Milli E itim Bakanl  için ‘Ç rakl k E itimi Ara t rmas ’ ve 
‘Ortaokullarda ve E itim Enstitülerinde Modern Matematik ve Fen Programlar n n 
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Denenmesi ve Te mili Üzerine Ara t rmalar Projesi (BAYG-E-33) De erlendirme 
Raporu’, British Council için ‘Endüstriyel Okullar Projesi- De erlendirme Raporu’, T.C 
Ba bakanl k, Kad n n Statüsü ve Sorunlar  Genel Müdürlü ü için Dünya 
Bankas  destekli ‘ gücü Yeti tirme Kurslar n n Kad n stihdam na Katk s ’ ve ‘K z 
Çocuklar n n Mesleki E itime ve stihdama Yönelimleri’ ba l kl  ara t rmalar  yürütücü 
olarak üniversitedeki ö retim üyesi meslekda lar mla birlikte gerçekle tirdik. 
Tüm bu ara t rmalar bas ld  ve yay mland . 

Üniversitedeki akademik ya ant m n Ölçme ve De erlendirme ders 
notlar n n yan nda, çok büyük bir k sm  E itim statisti i ile ilgili. Bu alandaki 
yay nlar m  tek bir kitapta toplayamad m. Böyle bir kitab , ö retmen el kitab  ile 
birlikte ve çal ma sorular n  (Work Book) içeren bir yay n yapmak idealimdi. 
Ne yaz kki bunu gerçekle tiremedim. 

Ölçme ve De erlendirme ve statististik alanlar nda lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde derslerimi alan yüzlerce ö rencim oldu; bunlar n pek ço u 
üniversitelerde görev ald lar, akademik olarak yükseldiler, yard mc  doçent, 
doçent  ve profesör oldular. Bir k sm  bölüm ba kanl  dekanl k ve rektörlük 
gibi yönetim görevlerinde bulundular. Pek çok ö rencimi lisans ö rencisi iken 
tan d m ve birer taze fidan idiler ve sonra hepsi alanlar nda birer ulu ç nar 
oldular. Onlar n bu ba ar lar ndan gurur duyuyorum. 

E itim statisti i alan na yeti tirdi im ö rencilerim aras nda Prof. Dr. Ezel 
Tav anc l’ n ad n  anmadan geçemeyece im. Kendisini  E itim Fakültesi, birinci 
s n f nda ö rencim olarak tan d m, çal kanl  ile dikkatimi çekti ve ondan 
sonraki bütün a amalar n  izledim, lisan, yüksek lisans ve doktora derslerimi 
ald , doktor tez dan man  idim. Prof. Dr. Ezel Tav anc l’ n alana kazand rd m 
bir ö retim üyesi olmas ndan gurur ve onur duyuyorum. 

Sosyal bilimlerde ve özellikle e itim alan nda ö renim gören üniversite 
ö rencilerinin say sal konulara ve istatisti e kar  büyük bir korkular  var. Bu 
genelde ‘ben yapamam’ eklinde ifade ediliyor. Yay nlar m  ö rencilerimin bu 
korkusunu dü ünerek, yay nlar m  olabildi ince basit, anla labilir ve karma k 
formüllerden kaç narak haz rlar m. Konular  derste tahtada i lerken renklendirir 
ve her dersin ve konunun sonunda onlara bir sonraki haftaya verilmek üzere 
yaz l  ödevler veririm. 

Önce bir teknik eleman olarak yeti ti im için olsa gerek, kendimi teori 
boyutundan çok uygulama boyutunda oldu umu dü ünüyorum. Pek çok sosyal 
sorunu olaylar aras ndaki ili kiyi dü ünerek ve say sal olarak dü ünmeye 
çal arak çözmeye çal r m. 

En iyi bildi im konuyu önceden tekrar gözden geçirerek derste i lerim. 
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Ölçme ve De erlendirmenin ö retimde ve e itimde çok önemli yeri 
oldu unu dü ünüyorum. Ancak buna gereken önem verilmedi i de bir 
gerçektir. Daha önce Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve De erlendirme 
Anabilim Dal  Lisans ö rencisi al rken, YÖK lisans program n  kald rd . Kalemi 
kâ d  eline alan, soru yazma tekniklerini bilmeden ve ö renmeden, çe itli 
konularda test kitaplar  haz rl yorlar. Bunlar n örneklerini dergilerde, gazetelerde 
s kça rastl yoruz. 

Ölçme ve De erlendirmenin e itimdeki yeri ve önemi hiçbir zaman 
azalmayacakt r. Alan n za sahip ç k n z. E itimle ilgili toplant , kongre, 
sempozyum, çal taylara dinleyici olarak ve ölçme ve de erlendirme ile ilgili 
bildiriler sunarak ve posterler haz rlayarak kat l n z. 

Ölçme ve De erlendirme ile ilgili ara t rmalar  kullan lan teknikleri 
inceleyerek,  ele tiriniz. 

Düzenli çal n z, ö rencilerinizin çal malar n  de erlendirirken objektif 
olunuz, duygusal olmay n z. 

Ders anlat rken tahtay  (beyaz) renklendiriniz ve tertipli  kullan n z ve 
görsel yard mc  ders araçlar ndan (slayt projektör, tepegöz, bilgisayar, data show, 
vd.) yararlan n z. 

Ba ar n n anahtar n n düzenli ve programl  çal mak oldu unu hiçbir 
zaman hat rdan ç karmay n z. 
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Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZO LU 

 

 

Ad m Süleyman Çetin ÖZO LU, 15.05.1934’te Antalya’n n Demre ilçe-
sinde do dum. Demre u özelli iyle bilinir: Noel Bayram nda gündeme gelen 
Aziz Nicholaus’un (Noel Baba) ya ad  ve hizmet verdi i yöredir. Onun ad  ile 
an lan “manast r” yenileme ile tarihi kimli ine ve turistik niteli ine kavu turula-
rak de erlendirilmi tir. Toroslar n ete i ile deniz k y s ndaki kum tepelerinin 
aras ndaki ova, Demre’nin merkez yerle imidir. Antik Likya üzerine yap lan 
arkeoloji çal malar n n son y llardaki bulgular , önemli tarihi bilgiler sa lam  
bulunmaktad r. Yöre, Kekova Adas , Bat k ehir vb. turistik yerler ile hareketli 
bir duruma gelmi  bulunmaktad r. Tar m ve k smen badem ve portakal üretimi 
ile ya am n sürdürüldü ü, 1960’l  y llara kadar kapal  bir yöre olan Demre, 
1960’l  y llardan sonra turfanda sebze, serac l k ile birden ekonomik olarak bü-
yük bir geli me sa lam t r. Demre Ovas ’nda Beymelek diye an lan belde ise 
Nabizade Naz m’ n ilk köy roman  olarak bilinen Karabibik’in geçti i yöredir.  
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Cumhuriyetin kurulu undan sonra Yunanistan’dan Rumeli’den mübadele 
kapsam nda, anne ve baba taraf m Selanik Kesriye muhaciri olarak önce Antalya 
Elmal ’ya daha sonra Demre’ye yerle tirilmi lerdir. 

Çocukluk y llar m Antalya’n n Ka  ilçesine ba l  Kalkan beldesinde geçti. 
Kalk1an, Toroslar n ete indeki bir yamaca kurulmu , nüfusu seyrek, tipik bir 
Akdeniz beldesi idi. lkokula alt  buçuk ya nda burada ba lad m. lginçtir, ilko-
kulumuz o zamanlar o yörenin hem camisinden hem de okulundan sorumlu, 
her ikisini de yöneten ve Koca Mustafa diye bilinen bir varl kl , ayd n ki inin 
yönetimindeydi. Okulumuz, yat l  bir okuldu ve be  s n f  vard . Köylerden gelen 
arkada lar m z okulda kal yorlard ; yanlar nda getirdikleri yiyeceklerden bir gö-
revli taraf ndan yat l  kalanlara yemek haz rlan yordu. Ö retmenlerin aras nda 
yer alan ve beni etkileyen bir kad n ve bir erkek ö retmenimizi unutam yorum. 
Ö retmenlerimiz stanbul’dan gelmi ti. Bu ö retmenlerimiz, ö retmenlik niteli-
ini, becerisini, yakla m n , ö retmenlik mesle ini benimsemi  ve bu çerçevede 

okulda ö rencilerle ili ki kurmaya çal an ki ilerdi. Onlar bize dünyay  tan tan 
tek araçt . Radyo yoktu, telefon ise sadece jandarmada vard . Ö retmenlerimizin 
bize, bilgi aktarmadan çok okul ça m zda geli memizi sa layan giri imleri dik-
kat çekicidir. Okulumuzda ö renci say s  azd  ve dersler birebir etkile imle yürü-
tülüyordu. 

Kalkan’a, yak n yerlere ula m, denizyolu ve küçük tekneler ile sa lanabili-
yordu. ehirlere, örne in Antalya’ya, zmir’e tek ula m arac  ise 15 günde bir 
gelen skenderun- stanbul posta vapuruydu. Bu gemi Kalkana gelir, demirler ve 
böylece s n rl  da olsa gemideki insanlarla yöre halk  aras nda sosyal bir ortam 
olu urdu. Zaman zaman geminin kaptan  çocuklar n gemileri gezmesi için izin 
verirdi; böylece yolcularla konu ma olana  bulurduk. Bu posta gemisi d nda 
gerekti inde Antalya-Ka  aras nda, kürekli kay klar ve motorlu tekneler ile ula-

m sa lan rd . ç kesimlerdeki Toroslar n yaylalar na ve köylere ula m ise atlarla 
sa lan rd . Yaz aylar nda, 2-3 ayl na yaylalara ç k l rd . Ye il do as  ve temiz 
havas yla yaylada ya am özlenen bir durumdu. O y llarda, denizden plaj olarak 
yararlanma çok s n rl yd ; bu yüzden yüzme çok de i ik ko ullarda ö renilirdi. 
Sahile veya kordona gider, bizden büyük olanlar n nas l yüzdüklerini seyreder-
dik; o s rada büyüklerden biri çocu u suya iter ve çocuk suyun içinde ç rp n rken 
yüzmeyi ö renmeye çal rd . O y llarda bal k avlamak için misina, olta vb. bul-
mak çok da kolay de ildi. Toros köylerinden, belirli günlerde köylüler ürünlerini 
beldeye getirir, orada pazarlarlard . Pazarlama a amas nda da bir sosyal ili ki 
olu urdu ve o s rada biz çocuklar köylülerden atkuyru u rica ederdik; atkuyru-
undan misina yaparak k y da avlan rd k. lkokulumu tamamlad m Kalkan, 

böyle bir yöre idi. Günümüzdeki Kalkan ile kar la t rmak kolay olmasa gerek. 

lkokul y llar m n bir ba ka özelli i, en kritik günlerini o yörede bile hisset-
ti imiz II. Dünya Sava  dönemine rastlamas d r. Denizde, iki taraf n dü man 
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gemilerinin Kalkan Liman  aç klar nda çat maya girdi i zamanlarda, uzaktan da 
olsa at lan bombalar n klar n  bizler bile görüyorduk. O y llara ait bir an m  da 
payla mak istiyorum; Yunanistan’ n i galinden sonra orada ya ayan halk, kay k-
lar  ve motorlar yla K br s’a göç etmeye çal yordu. U rad klar  k y lardan yiye-
cek temin edip, gerekli i lemlerini yap p K br s’a do ru ilerliyorlard . Kalkan’a 
süngerci kay klar yla gelen öyle bir grubu okulumuzda misafir ettik. Biz de o 
gruptaki ya tlar m z ile kar la t k ancak beden dili ile konu maya ve anla maya 
çal t k. Çocuklar olarak payla abildi imiz konular  payla t k. Dikkatimi çeken 
ve unutamad m konular aras nda u vard r: Gelen çocuklar n bizim kültürü-
müzden ve ekonomik seviyemizden farkl  olmas . Örne in giysileri, botlar  fark-
l yd . Onlar bir iki gün dinlendikten sonra K br s’a do ru süngerci kay klar yla 
devam ederlerdi. Süngerci kay klar n n içinde bir aile ya ayabilirdi. Yine o y llar-
da Fethiye’den gelen bir çocuk bir top getirdi; biz erkek çocuklar okulun beton 
bahçesinde o topun pe inden ko u turarak futbolla tan t k. 

II. Dünya Sava  y llar n  ya arken okulda araç gereç de çok s n rl yd . s-
tanbul’dan gelen ö retmenlerimiz, kendi olanaklar yla sa lad klar  afi leri, harita-
lar  bizimle payla rlard  ve bize dersin d nda da hizmet etmeye çal rlard . Bir 
haritam z vard , hayat bilgisi dersinin co rafya ünitesinde kullan yorduk, o hari-
tay  gözümüz gibi korumaya çal rd k çünkü Dünya’y  ve Türkiye’yi ancak 
onunla tan mam z söz konusuydu.  

ki k z karde im, Yüksel (Utku) ile Fato  (Küran) ve bizimle beraber kalan 
Asiye halamla birlikte 6 ki iden olu an bir ailede ilkokul y llar m  tamamlad m 
(K z karde im Yüksel ngilizce ö retmenli inden emekli, k z karde im Fato  
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun maliyeci ve emekli). 
Daha sonra ailem beni Trakya’daki, Çorlu’daki halam n yan na ortaokulu oku-
maya gönderdi. O 15 günde bir gelen posta vapuruyla bir hafta süren seyahat 
sonucunda stanbul’da beni Cemil eni tem kar lad . Birlikte Çorlu’ya gittik. 
Böylece bir daha uzun süreli yerle im yerim olmayacak Kalkan’dan ayr ld m. 
Ancak o y llarda Köy Enstitüleri gündemdeydi. Köy Enstitüleri, bizim gibi yöre-
lerden toplanan ö rencileri okutan ö retmen yapmaya çal an yeni bir uygulama 
olarak e itime ba lam t . Benim durumum oraya girmeye uygun bulunmam  
diye hat rl yorum. Ancak babam n vefat ndan sonra k z karde im Yüksel, Aksu 
Köy Enstitüsüne kay t olabildi. 

Çorlu’da ortaokula ba lad m (Çorlu Ortaokulu). Ba lang çta dilim ve bilgim 
bir ölçüde o okul için yeterli olmad . Türkçe ö retmenim ve okulun müdür 
yard mc s  olan e i, okula uyum sa layabilmem için benimle özel olarak ilgilendi-
ler. Benim gibi ta radan gelen bir çocukla uyum konusunda ilgilendiklerini özel-
likle imdi anlayabiliyorum. Çorlu Ortaokulu, o y llarda özellikle yeti tirdi i 
ö renciler ve ö retmenleriyle önemli bir okuldu. lk y l n sonunda babam  kay-
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bettim dolay s yla 1. s n ftan 2. s n fa geçtikten sonra yine ailem, dedemin evine, 
Kalkan’dan Demre’ye geçti. Demre’ye yine o 15 günde bir gelen vapurla geri 
döndüm. Vapur Demre’ye u ram yordu. Ka ’tan Demre’ye kay kla geçtim. 
Demre’nin de özelli i o zaman denizle yak n ili kisi olmamas na ra men içinden 
geçen kükürtlü çay üzerinden kay klarla Kekova’dan Ka ’a ula m sa lanmas yd . 
2. s n f  okumak üzere Çorlu’ya döndüm. Halam n yan nda 3. s n f  da tamamla-
y p ortaokuldan mezun oldum. Lise, o y llarda çok özel bir okuldu. Ortaokuldan 
mezun olduktan sonra aileler gidilebilecek okullar  aramaya ba lard . Ortaokul-
dan sonra gidilebilecek meslek okullar  ve ö retmen okullar  vard . Devlet yat l  
s navlar  çok s n rl  say da yap l yordu ve herkesin bu s navlardan haberi de ol-
mayabiliyordu. 

 
Edirne Erkek Ö retmen Okulu Y llar  

Ben ortaokuldan mezun olduktan sonra Demre’ye döndüm. Sonra z-
mir’de annem ve ben akrabalar m z arac l yla gidebilece im bir okul aramaya 
ba lad k. Gidilebilecek okullara yap lan ba vurular m z de i ik nedenlerle olum-
lu sonuçlanmad . O y llarda ortaokullar, ö retmen okullar  için aday ö renci 
seçerler; bu ö renciler de ö retmen okullar na gider ve ö retmen olmak üzere 
yeti tirilirlerdi. Çorlu Ortaokulundaki ö retmenlerim, beni ve iki arkada m  
daha Edirne Erkek Ö retmen Okulu için aday olarak göstermi ler ve bunu 
eni teme bildirmi ler. Fakat bana ula amam lar. Daha sonra baz  ansa dayal  
geli melerle ben aday oldu umu ö rendim ve Çorlu’ya gittim. Okul müdürümüz 
“Nerelerdesin, seni ar yoruz, bulam yoruz” dedi. O gün de kay t için son gündü. 
Üç arkada  kaydolmak üzere Çorlu’dan Edirne’ye otobüsle gittik. Edirne Ö -
retmen Okulu k z ö retmen okulu iken o y l, erkek ö retmen okuluna dönü tü-
rülmü . Bizler Erkek Ö retmen Okulunun ilk ö rencileriyiz. O zaman kay tlar-
da temel evraklar n yan nda tam te ekküllü hastaneden al nm  heyet raporu da 
istiyorlard . ans m za Çorlu’da heyet raporunu verecek çok önemli bir askeri 
hastane vard  ve bu hastane Trakya’n n tek tam te ekküllü Askeri Hastanesi idi. 
Oradan ald m z raporla okula yat l  olarak kaydolduk. Okul binas  çok eski 
y llarda talyanlar taraf ndan din görevlileri yeti tirmek üzere yap lm  bir okul-
du. Sonra k z ö retmen okulu olmu  daha sonra da erkek ö retmen okulu… O 
y llarda erkek ö retmen okullar  çok ilginç bir ö retim kurumuydu. Programlar  
o zamanki kar la t rmay  da dikkate al rsak e er, lise düzeyinde genel ama ö -
retmenlik mesle i düzeyinde üst düzey bir anlay la olu turulmu tu. Görevlendi-
rilen ö retmenlerin mutlaka alanlar nda deneyimli olmalar , ö retmenlik formas-
yonunu benimsemi  olmalar  gerekiyordu; bir di er deyi le ö retmen olmas  
vurgulanarak seçimleri, atamalar  yap l yordu. Meslek dersi ö retmenlerimizin, 
Almanya’da ve Belçika’da yeti mi  olduklar n  sonradan ö rendik. Bunun yan  
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s ra, örne in matematik ve biyoloji ö retmenimiz üniversitede belirli bir süre 
asistanl k yapt ktan sonra ö retmen olarak okula atanm lard . 

S n flar m z 30’ar ki ilikti. Is nma, sobalarla sa lan yordu. Sobalar n yak l-
mas  ve söndürülmesi bizim görevimizdi. Temizli i de biz yapard k ve bu i  için 
her gün bir nöbetçi ö renci olurdu. Dolay s yla yat l  okul diye bugünlerde ro-
manlarda görebildi imiz o e itim ortam n  ya ad k. Okulumuz sosyal etkinlikle-
re de çok önem veriyordu; örne in tiyatro çal malar , spor, müzik etkinlikleri, 
bilgi yar malar  vb. 

Edirne, o y llarda II. Dünya Sava ’n n tehlikelerinden korunmak için bo-
alt lm  bir il özelli i ta yordu. Halk, Edirne’den Manisa ve çevresine göç et-

mi , II. Dünya sava ndan sonra geri dönmü tü. Edirne’de artan devlet okullar  
sayesinde Edirne’nin ekonomisi kamu kaynaklar yla da desteklenmi  oldu. Edir-
ne’deki yat l  okullara Orta ve Do u Anadolu’dan da ö renciler geliyordu. Bu 
bak mdan Edirne’de sosyal ya amda, ö renciler arac l yla ekonomik ve sosyal 
bir geli me ba lam  oldu. Devletin kamu kaynaklar ndan okullar  destelemek 
için ay rd  bütçe, belirli bir ekonomik hareket de sa lam  oluyordu. Bir di er 
deyi le okullar n orada yo unla mas , Edirne’nin ekonomisinin yan  s ra tarihi 
özelli inin de canlanmas na büyük bir katk  getirmi tir.  

Ö retmenlerimizin arac l yla özellikle ö retmenlik mesle ini, Avrupa’daki 
geli meleri ve Avrupa’daki e itim ö retim kuramlar n  tan ma olana  bulduk. 
Böylelikle Atatürk’ün vurgulad  “Cumhuriyetin Ö retmeni” olma konusunda 
gayret gösterdi imizi ve bu vurgulama çerçevesinde yeti ti imizi sonraki y llarda 
daha iyi gördük. O y llarda zaman zaman Edirne’ye özgü tarihi geli meleri de 
orada ya ad k. Örne in K rkp nar enlikleri. Edirne’de Cumhuriyetin önemli 
günlerinin ve de erlerinin kutlanmas nda okulumuzun kat l m nda bizler de yer 
ald k. Okulu temsil konusundaki duyarl l  gerçekle tirmeye çal t k. u anda 
bile o y llardan mezun olan arkada lar m zla o aidiyeti ve dayan may  sürdür-
meye çal yoruz. Çok önemli bir dönemde çok ansl  bir grup olarak yeti mi iz. 
Bu okulun mezunlar n n büyük bir k sm  topluma e itim, adalet, yönetim ve 
serbest ticaret alanlar nda üst düzeyde hizmetler vermi lerdir.  

 
Genç lkokulu Ö retmenli im Y llar  

1951 y l nda mezun oldu umda ülkenin siyasi ya am nda Demokrat Parti 
iktidardad r. Görevlendirme a amas nda Milli E itim Bakanl  (MEB) taraf n-
dan atanmadan önce, bizden üç il tercihinde bulunmam z istendi. Mezunlar, 
daha çok Ankara’n n do usunu tercih etme e ilimde bulundular. Atanan ö ret-
menlere araç gereç almak ve atand n z yerde gereksinimlerinizi kar laman z 
için belirli bir miktar para (neredeyse maa m z kadar) verilirdi. Atand m z 
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yerlere öyle bir bakt mda en bat ya atananlardan birisiydim. Bingöl’e atanm -
m. Di er arkada lar Bitlis, Hakkâri, Diyarbak r, Urfa, Kars, Ardahan’a atand -

lar. Biz dört be  arkada  Bingöl’e atanm t k. Bingöl’de de de i ik yerlere atama 
yap l nca o zamanlar trenin gitti i do udaki en uzak ilçe olan Genç’in lkokulu-
na atand m. Genç’teki okul, üç s n fl  üç dört ö retmenli bir okuldu. Genç’e 
stanbul’dan “ekspres posta” denen trenle 3 gün 3 gece de gittik. Bazen kom-

part manlarda yer bulduk; bazen de ayakta gittik çünkü ba ka araç yoktu. Ama 
u anda onlar  o kadar mutlu bir ekilde an ms yorum ki hiçbir zaman sorun 

olmad  ya ad klar m z. Ben askere gitmi  bir ö retmenin yerine atanm t m 
Genç’teki lkokula. Daha sonra biz o arkada mla Gazi E itim Enstitüsü’nde 
kar la t k; o meslekta m z Ölçme ve De erlendirmenin ilklerinden olan efik 
Uysal’d . Prof. Dr. efik Uysal ile birlikte yurtiçinde ve yurtd nda ö renim 
gördük. Edindi imiz bilgilerle üniversitede Ölçme ve De erlendirme alan na 
(Psikometri) ve Milli E itim Bakanl na hizmetler verdik. Bingöl Genç ilçesin-
deki rastlant  görevlendirilmem Prof. Dr. efik Uysal ile uzun süren bir mesleki 
ve dostluk ya am m  sa lam  oldu. Genç ilçesi o zamanlar devletin hizmet gö-
türmeye çal t  yerlerden birisiydi. Her gün Elaz ’dan hareket eden tren 
Genç’e geliyor ve tekrar Elaz ’a geri dönüyordu. Bingöl merkeze gidecekler ise 
Murat rma n  salla geçerek ehir merkezine ula abiliyorlard . Zaman zaman 
tren Genç’e ula t nda gara gider ve gelenler kimlermi  diye bakard k. Gelenle-
rin aras nda Milli E itim mensuplar  hatta milletvekilleri bile olurdu. Bu anlam-
da Genç, devlet memurlar  ile canland r lmaya çal lan bir ilçeydi. Üç-dört dok-
tor, banka müdürleri, memurlar, Devlet Demiryollar  görevlisi ve ayn  zamanda 
savc  olan bir hâkim vard . Bunun yan nda bir de ö retmenler vard . 

Atand m okul, birle tirilmi  s n fl  bir okuldu. 1.s n f ba ms z, 2. ve 3. s -
n flar ve 4. ve 5. s n flar bir aradayd . Bu okulda iki y la yak n hizmet verdim. Bir 
yerde yöredeki insanlarla ili ki kurmaya çal t m; fakat yöreyle ili ki kurmam 
zaman zaman yanl  anla ld . Hiç unutmuyorum bir ilkö retim müfetti ti benim 
hakk mda halkla ili ki kurmu  diye Milli E itime bir rapor vermi ti. Bu ili kiler 
çerçevesinde y l sonu müsamerelerini birlikte yapt k; ben de çe itli görevler 
ald m. Banka müdürü bir piyeste rol ald . Demek istedi im yörede okul ile veli 
bütünle mesini sa lamaya çal t m. 

 
Gazi E itim Enstitüsü Özel E itim Bölümü ile Milli E itim Bakanl  
Test ve Ara t rma Bürosu Y llar m 

Gazi E itim Enstitüsü’nde Özel E itim Bölümünü kuruldu unu ve bu bö-
lüme ba vuruda en az iki y l ve üstü ö retmenlik deneyimi olanlar n ba vurabi-
lece ini ö rendim ve ba vurdum. lk kez bir önceki y l ba lam  olan testlerle 
ö renci seçme giri imine kat lm  olduk. O y llarda iki test uyguland n  hat rl -
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yorum. Birisi Genel Yetenek Testi di eri ise Genel Bilgi Testi. Gençli in verdi i 
bir durum olsa gerek, ö retmen okulunda edindi imiz bilgiler seçme s nav nda 
bu testlerde temel ba ar y  sa lam , sonradan ö rendim puanlar m . O testlere 
giren arkada lar m z bizim gibi ö retmen okulundan gelenlerin düzeyinde: Ge-
nel Yetenekte % 98-99. Genel Bilgi testinde de benzer düzeyde ba ar  göster-
diklerini sonradan ö rendik. Bu s navlar  yapan ve Test ve Ara t rma Büro-
su’nun (TAB) kurulmas nda önemli rol alan yabanc  uzmanlar, TAB’ n kurulma-
s n  sa lamak için Marshall Plan  çerçevesinde sa lanan deste i kullanmak üzere 
görevlendirilmi ler, büronun kurulmas nda akademik ve teknik hizmetler ver-
mi lerdir. Dr. G. Prescot ükranla and m z ve kendisinden çok fazla yararlan-
d m z bir uzman: TAB’ta Genel Yetenek Testlerini uyarlama giri imiyle kulla-
n ma haz rlayan Genel Bilgi Testlerinin haz rlanmas n  yöneten uzman. Uyarla-
ma giri imi diyorum çünkü uyarlama sürecinin tüm gereklerini yerine getirmesi 
o y llarda birçok nedenden dolay  çok zor idi. Zaman, zemin ve u ra acak uz-
man kimselerin olmamas  bunlardan birkaç . Çok ciddi tercüme giri imleriyle bu 
araçlar Türkçeye tercüme edilmi  Özel E itim Bölümünün ve di er bölümlerin 
giri  s navlar nda 1952’de kullan lmaya ba lanm t r. Bunlar her ne kadar tercü-
me ise de uyarlaman n ilk a amas  olan tercümenin gerekleri de yerine getirilmi -
tir. Önce Türkçeye çevrilmi , Türkçe uzmanlar  ile konu ele al nm  onlar n 
de erlendirmesinden sonra tekrar ngilizceye çevrilmi  ve uyum sa land  belir-
lenerek giri  s navlar nda kullan lacak bir düzeye getirilmi tir. Bu araçlara dayal  
yap lan seçimlerden sonra al nacak ö rencinin say s n n iki kat  kadar ö renci 
Gazi E itim Enstitüsü’ne davet edilmi  ve bölümler bir mülakatla ö renci seçi-
mini tamamlam t r. 

Özel E itim Bölümünün ilginç bir hikâyesi var. Bölüm, Özel E itime 
muhtaç çocuklara hizmet vermeyi, engellilere e itim boyutunda yer verilecek 
e itim hizmetlerini, projeleri, çal malar  olu turmay  ve bunlar n e itim siste-
minde yer almas n  sa lay c  bir giri im olarak Gazi E itim Enstitüsünde aç l-
m t r. Bu bölüm, çok ilginç bir biçimde e itim uygulamalar na eleman yeti tir-
mede, uygulamalar n de erlendirilmesinde, farkl  yakla m ve bilgileri de gün-
deme getirmi tir. Örne in bilimsel ara t rman n farkl  bir i  oldu unun ele al n-
mas n  sa layan bu bölümün programlar d r. Ara t rman n mevcut kaynaklar , 
bilgileri salt derleyerek de il, amaca yönelik bilgi toplayarak belirli bilgileri belirli 
yerlerden elde ederek bunlar n çözümlenmesi ve bilimsel ara t rma yöntemi 
çerçevesinde belirlenmesi, yorumlanmas  yani, bilimsel ara t rman n a amalar -
n n vurguland , izlendi i bir yakla m vurgulanmaya ba lanm t r. Bu çerçeve-
de en önemli konu, bilgi toplaman n bir ölçme i iyle ve bu ölçmenin de bilimsel 
bir özellikle ele al nmas  ölçmeyi, araçlarla yaparken Psikometri disiplininin yer 
almas  öngörülmü tür. Özel E itim Bölümünde bu konular dersler olarak ele 
al nmaya ba lanm t r. Ölçme De erlendirme dersi (Psikometri dersi) ve psiko-



48 | Süleyman Çetin Özo lu 

loji ile ilgili di er dersler ilk y llarda yurtd ndan gelen uzmanlar taraf ndan oku-
tulmu tur. Özel E itim alan na da Almanya’dan farkl  uzmanlar getirilmi  ve 
özel e itimin hem psikoloji ile hem de ölçme de erlendirme ile ili kisi program-
larda gerçekle tirilmi tir. Bu bölüme paralel olarak bu bölümün ba latt  bu 
a amay , bir de Talim ve Terbiye Kuruluna ba l  bir büronun olu turulmas  
desteklemi tir. Test ve Ara t rma Bürosunun psikolojik ölçme i ini ele almas n  
ve ölçme araçlar n  geli tirmesinin hedeflenerek kuruldu u ve bir ölçüde giri  
s navlar n n Bakanl n al lagelmi  yöntemleriyle de il de bu testlerle yap lmas  
yani “sübjektif” de il “objektif” yakla mla ele al nmas  gerekir görü ünden 
sonra gündeme geldi ini görüyoruz. Bu gündeme geli  ayn  zamanda Bakanl n 
bünyesinde bir ölçüde direnmeleri de gündeme getirmi tir: “Biz giri  s navlar n  
yapabiliyoruz, bakalorya s nav n  da biz yapabiliyoruz, ba ar l y z bu yeni s nav-
lara ne gerek var” gibi. II. Dünya sava  süresince ister Psikoloji de ister E itim 
Bilimlerinde bir dönü üm var ve bireye yönelik hizmetlerin bilimin nda ele 
al nmas  gibi bir durum gündemde. Bizim e itim sistemimizde de uzmanlar 
arac l yla Amerika Birle ik Devletleri’nin Marshall Plan ’n n teknik boyutlar yla 
bu dönü üm gündeme gelmeye ba l yordu. Cumhuriyet’in yeti tirdi i e itimcile-
rin bir k sm  buna omuz vermeye bunu sa lamaya çal yorlar, bir programla -
may  da gündeme getiriyorlard . O y llarda MEB’de görev yapan yöneticilerden 
Müste ar Re at Tardu bu farkl la may  sistemimizde de ele almaya çal yordu. 
1940’lardaki Köy Enstitüleri giri imi gibi 1950’lerde de bu giri imin uygulanmas  
gündeme gelmi ti. Özel E itim Bölümünün program nda Ölçme ve De erlen-
dirme ve statistik dersi, Psikolojinin baz  dersleri gündemdeydi ve bu dersler 
için yurtd ndan o plan çerçevesinde çok önemli uzmanlar zaman zaman da 
s radan uzmanlar geliyorlard . kinci y l m zda bu dersleri vermek üzere gelen 
ki i Amerika’daki bir Ölçme Bürosunun günlük i leri yapan birisiymi . Kuram-
lar  ve kavramlar  aktarma da yetersiz biriydi. Yabanc  dilimiz yeterli olmad n-
dan tercüman olan arkada n aktard  kadar anla abiliyorduk. Gazi E itim Ens-
titüsünün o y llarda bir ans  vard : Vedide Baha Pars müdürdü. Ülkemizde 
önemli çal malar yapm  e itime k tutmu  e itimde ayd nlat c  giri imlerde 
bulunmu  rahmetli Vedide Baha Pars müdür olarak bizlerle yak ndan ilgileni-
yordu. Vedide Han m, Cumhuriyet’in kurulu unda önemli görevler alm  bir 
aileden geliyordu. A abeyi de ö retmen, kendisi devletin sa lad  bursla yurtd -

nda yeti mi  ayd n bir Cumhuriyet ö retmeni. Yurtd  ö renimindeki mahru-
miyeti, telefon kulübesindeki kla ders çal t  günleri bizlere anlat rd . Onun 
arac l yla bizim bölümdeki dersler hem geli ti hem de Ölçme ve De erlendirme 
dersimizde kar la t m z sorunlar onun yard m  ile çözüldü. 

efik Uysal, Hüsnü Ar c  ile birlikte ö renciyken Gazi E itim Enstitüsün-
deki iki odada, çal malar n  Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olan rahmetli Remzi 
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Öncül’ün yürüttü ü Test ve Ara t rma Bürosunda (TAB) ö renci asistan  olarak 
çal maya ba lad k. Bizim görevimiz, ölçme araçlar n n haz rlanmas ndan, geli ti-
rilmesinden ve uygulanmas ndan ba layarak uygulama sonunda araçlar n puan-
lanmas nda, puanlanman n yorumlanmas nda mevcut uzmanla ve görevli ö -
retmenlerle beraber çal arak bir ölçüde alanda deneyimle bilgi edinmeye çal -
mak idi. Genelde okullara giri  s navlar  MEB’in yetkili ve sorumlu oldu u s -
navlard . Mezun oldu umuzda Özel Okullar Giri  S navlar n  TAB’ n haz rlad  
planlar çerçevesinde uygulamaya ba lad k. Bu testlerin geli tirilmesinde, uygu-
lanmas nda ve maddelerin çözümlenmesinde bilgiler edinmeye, elimizdeki ola-
naklara dayal  olarak i lemler yapmaya ba lam t k.  

Özel E itim Bölümünün 2. s n f ndayken ABD ndiana Üniversitesi’nden 
bir klinik psikoloji profesörü Prof. Dr. Dalton C. Beier proje çerçevesinde Gazi 
E itim Enstitüsü Özel E itim Bölümünde görevlendirildi. kinci s n fta Klinik 
Psikoloji dersini okutmaya ba lad . Bu dersin kapsam  çerçevesinde ölçme araç-
lar n n, testlerin klinik psikolojideki yeri tart l rken ABD’de bu amaçla kullan -
lan testlerin baz lar n n Türkçeye de çevrilmeye çal ld n  gözlemledi ini, ama 
bunun amaca uygun bir giri im olmaktan öte yaln zca bir ba lang ç olabilece ini 
belirtti ve bu arada neden bir Türkçe Zekâ Testi (veya zihin yetenekler testi) 
geli tirilmesin diye bir konuyu gündeme getirdi; böyle bir giri imin yararl  olabi-
lece inin tart lmas n  sa lad . Test ve Ara t rma Bürosunu, Talim ve Terbiye 
Kurulu üyesi olan ve yetkili olarak yürüten merhum Remzi Öncül, bu giri imi 
destekleyerek Gazi E itim Enstitüsü Müdürünün, merhum Vedide Baha Pars’ n 
da onay  ile “Gazi Beier Zekâ Testi” geli tirme çal malar n n ba lat lmas  sa -
lanm  oldu. Prof. Dr. D.C. Beier ABD’de geli tirilmi  ve yayg n biçimde kulla-
n lmakta olan hem çocuklar hem de yeti kinler için standardize edilmi  olan 
Wechsler Zekâ Testinin format n  dikkate alarak Türkçe bir zekâ testi geli tirile-
bilir dü üncesiyle bir proje olu turdu. Bizlere de o projede görev verildi. Wechs-
ler’in format na uygun maddelerin haz rlanabilmesi için çal malar ba lat ld . 2. 
s n f n k  sömestrinde ba lat lan bu çal mada, belirtke tablosuna göre maddele-
rin haz rlanmas  düzeyindeki çal malar, alt testlerden olu an deneme formlar  
olu turularak haz rland . Bu deneme formlar nda genel bilgi, sözel yetenek, say -
sal yetenek ve uzaysal yetenek alt testleri olarak zekây , genel yetene i kapsayabi-
lece ini dü ünülen maddelere yer verildi. Bu maddelerden olu an alt testlerin ön 
denemesinin yap lmas  için bizler sömestrde gidece imiz yörelerde bu alt testleri 
haz rlanan yönergeye dayal  olarak uygulayal m dü üncemizi Dr. Beier’le payla -
t k. Dr. Beier önerimizi uygun buldu. Böylece Gazi, Beier Zekâ Testinin ön 
deneme çal mas  ba lat lm  oldu. Bu ön deneme formlar  daha sonra planl  bir 
biçimde Ankara’da ve di er ehirlerde belirli yerlerde uyguland . Yönergenin 
amaca uygun olup olmad n  da bu uygulamalarda dikkatle incelemeye çal t k. 



50 | Süleyman Çetin Özo lu 

Baz  düzenlemelerin gerekli oldu una karar verdik. Bu uygulama bizi epey evk-
lendirdi, yeni bir i  yap yoruz anlay yla Dr. Dalton C. Beier’in yönlendirmesiyle 
derslerimizin d ndaki zaman m z  bu i lere ay rmaya ba lad k. Bir test olu tur-
mada, kitaplardan, derslerden ö rendi imiz a amalar  uygulamada ele alma, 
gerçekle tirme gibi bir durum ilginç bir duygusal tatmin ve doyum da sa lad .  

Yapt m z ön uygulamalar  Prof. Dr. Beier’in kontrolünde gözden geçire-
rek maddelere son ekil verme diye nitelendirebilece imiz bir a amaya geldik. 
Onun da önerisiyle Wechsler’in format n  da dikkate alarak testlerin maddelerini 
kesinle tirmeye ba lad k. Özellikle Genel Bilgi alt testindeki maddelerimiz kül-
türle iç içe olan maddelerimizdi. Bunlardan bir k sm  tarihi bilgiler, bir k sm  
payla lan yerel bilgilerdi. lginç bir an : Gazi Beier Zekâ Testi’nin (GBT) olu -
turulmas nda bu giri im Enstitüde hem bölümde hem de di er bölümlerde ve 
çevrelerde de i ik duygularla ve ele tirilerle kar lanmaya ba land . Bu arada 
TAB ile kurulan i birli i ile ba lat lan Özel E itim Bölümün katk s  ile olu an bu 
giri im al lagelmi in d nda bir hareket de yaratt  için bunu ele tirenler ve 
benimsemeyenler oldu. Onlar bu giri imin uygun olmad n  dü ünerek bunun 
zaman ve kaynak israf  olaca n  bile ileri sürdüler. Örne in bir kesim bu Genel 
Bilgi alt testi için haz rlanan maddelerden bir tanesini ba ka bir amaçla de er-
lendirmi . O madde Mo ollarla ilgiliydi. Biz o zamana kadar tarihimizde Mo ol-
lar  Türk olarak bilirken Prof. Dr. D.C. Beier konuyu tamamen de i ik bir bi-
çimde ele alm  ve diyor ki “Bizim bildi imiz ve okudu umuz kadar yla Mo ol-
lar, Türk de ildir. Dolay s yla o maddede Türk’tür yan t  anahtar yan t de ildir.” 
Bu farkl  görü ü, Gazi E itim Enstitüsünde bir ö retmen ikâyet konusu etti i 
için bir soru turma da aç lm  ve bizlerden de bilgi ald lar. Bu an , test geli tir-
mede o zaman ya ad m z önemli ve benim de an msad m ve unutmad m 
bir durum. Soru turmadan bir ey ç kmad . Bu da unu gösteriyor: Bizim Özel 
E itim bölümündeki yeni giri imin, bilimsel yakla m n özellikle ölçme araçlar n  
geli tirmedeki Psikometrik yakla m n zaman zaman nelerle kar la t na tipik 
bir örnekti. Bu çal mam z  biz 2. s n ftaki ö renimimizin sonuna kadar tamam-
lamaya çal t k ve Prof. Dr. Beier’in ülkemizde kald  dönem içerisinde paralel 
formlar olmak üzere iki araç geli tirildi ve Psikometrik özellikleri için uygulana-
bilir bir hale getirildi. Bu belirlenen duruma uygun olarak arac n uygulanmas  
a amas nda baz  sorunlar gündeme geldi; psikometrik özellikleri için evreni 
belirlemek evrenden örneklem çekerek çal malar yapmak gibi konular yeterince 
ele al n p zamanla geli tirilemedi. Ancak TAB’ n geli tirdi i bir araç olarak 
TAB’da ve katalogda yer ald . TAB kapat ld ktan sonra bu arac n kopyalar  el-
den ele dola arak yok oldu. u anda kimlerde bu testin kopyalar  oldu unu bi-
lemiyorum. Ancak bu bir ölçüde psikolojik ölçme ve de erlendirmede test geli -
tirme çal mas  olarak bana göre önemli bir a amad r. Bu kapsamda yine Dr. 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar | 51 

Beier’in arac l yla, Rehberlik ve Psikolojik Dan mada (RPD’de) kullan labile-
cek di er baz  ölçme araçlar n da geli tirilmesine yönelik çal malar yap ld . 
TAB’ n test geli tirme çal malar  özelikle Türkçede ele al nd  zaman önemli 
geli melerin sa land  ve Dilbilgisi, Dil Yetene i, Türk Dilbilgisi ve Türkçedeki 
geli meler konusunda geli tirilen testler bize özgü testler oldu. Bu testlerin geli -
tirilmesinde Gazi E itim Enstitüsünde Türkçe ö retmeni olan merhum Kemal 
Demiray önemli rol ald . Kendisi Türkçeye â k, Türkçenin geli mesine büyük 
hizmetler veren bir ö retmendir. Bu bak mdan Test ve Ara t rma Bürosundaki 
bu giri ime bütün enerjisiyle katk da bulundu. Türkçe testlerin geli tirilmesinde 
önemli roller ald .  

TAB’ta E itim Enstitülerinin Giri  s navlar n  yürütme önemli bir uygula-
ma idi. O çerçevede geli tirilen testler, yetenek ve genel bilgi testleri adaylar n 
belirlenmesinde önemli bir yer i gal etmi tir. E itim Enstitüsünün bölümlerine 
( ubelerine) girecek adaylara belirli illerde TAB’ n gönderdi i testler o ilin Milli 
E itim yetkilileri taraf ndan, gönderilen yönergelere göre uygulanarak test def-
terleri ve yan t ka tlar  merkeze Ankara’ya gönderiliyordu. O ara biz gençler, bu 
testlerin illerin Milli E itim Müdürlüklerine gönderilmesinde testlerle ilgili mal-
zemeleri torbalamak, torbalar  mühürlemek, postaneye götürmek ve uygulama 
sonucu iade edilen torbalar  TAB’a getirmek gibi i leri de bizzat yerine getiri-
yorduk. Dolay s yla ilk y llarda bu testlerin uygulanmas , puanlanmas , yorum-
lanmas  ve testlerin geli tirilmesi konusunda görev alan biz gençlerin büyük bir 
zevkle ve büyük bir enerji sarf yla bu i lere yöneldi imize de inmek istiyorum. 
O konularda zaman zaman çok ilginç durumlarla kar la yorduk. MEB’de ö -
renciyi s navdan geçirmek, s navlar  yürütmek, merkezi s navlar yapmak konu-
sundaki bir kesim bu test uygulamalar na kar  tepki bile göstermi lerdi. Talim 
ve Terbiye Kurulu’nun belirli üyeleri bu merkezi s navlar  yaparken birdenbire 
TAB’ n bu s navlar  yapmaya ba lamas na s cak bakm yorlard . Bu direncin za-
man zaman ba ka ekillerde yorumland n  görmeye ba lad k. Daha önceki 
y llarda yap lan merkezi s navlar uyguland ktan hemen sonra yaz l  s nav sorular  
yay mlan yormu . Testler uygulanmak için illere gönderildi i zaman baz  illerde 
kendi adaylar n n daha ba ar l  olmalar  için akla gelen her türlü yöntemi uygu-
lamaya ba lam lar. “Mademki biz s nav  uygulayaca z, yetkiliyiz o zaman s na-
v n ilk önce ne oldu unu biz görelim” derlermi . Bir y l uygulamada baz  illerde 
s nav torbalar n n test paketlerinin s navdan önce aç lmamas  gerekirken torba-
lar  açm lar. Testlerin yan t anahtarlar n  olu turmaya çal m lar ve bunlar  
uygulamada kendi adaylar yla payla m lar! Bir di er deyi le testleri de çok soru-
lu bir yaz l  s nav kâ d  olarak dü ünmü ler. Bu konular uygulamadan sonra 
merkeze geldi inde aç k ve seçik ortaya ç kt  ki orada bir kopya düzeni olu tu-
rulmu . O konulara belirli önlemlerin al nmas  gerekti ve MEB’in yetkililerinin 
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verdi i kararlarla sorun çözüldü; daha sonra al nmas  gereken önlemler günde-
me geldi. Bu ülkemizde testlerin giri  s navlar ndaki ilk uygulamalar nda olu an 
tipik bir durum olmu tur. 

O y llarda Gazi E itim Enstitüsüne ba vuran adaylar  bu testlerden geçir-
dikten sonra her bölüm ( ube) kendi adaylar yla mülakat yaparak seçilen ö ren-
cileri kay t yapt rmaya haz r hale getiriyordu; daha do rusu kazananlar  ve kaza-
namayanlar  belirliyordu. Mülakat de erlendirmeleri ile testlerden al nm  puan-
lar kazananlar  belirlemede dikkate al n yor idi. O y llarda ülkemizde ABD’nin 
Marshall Plan  çerçevesindeki destek ve e itim hizmetlerinden bir tanesi de 
Georgetown Üniversitesinin Yeni ngilizce Ö retimi Yöntemi diye nitelendire-
bilece imiz projesinin uygulanmas yd . Bu kapsamda bu yöntemin bir alt proje-
sinin Gazi E itim Enstitüsü’de uygulanmas na karar verildi. Bu proje uydu: 
E er anadilde, Türkçede, ö rencilerin belirli bir yetenekte oldu unu belirlenirse 
bunlar n iki y lda Enstitünün ngilizce ubesinde ngilizce ö renip ngilizce 
ö retmeni olabilece i seviyeye getirilmelerinin sa lanaca  ön görülüyor idi. 
Gazi E itim Enstitüsünde Vedide Baha Pars’ n müdürlü ünde ve ngilizce u-
besi yetkilileriyle Bakanl n da karar yla böyle bir giri ime geçilmesi uygun bu-
lundu. Di er ubelerde ilk s nav  geçip aday olan ancak mülakatta bölümün 
kontenjana giremeyen, yedekte kalanlar n bu programa ba vurabilecekleri ilan 
edildi. Ba vuran adaylara TAB’ta haz rlad m z Türkçe Yetenek Testi uyguland  
ve bu testten belirli düzeyde ba ar  gösterenlerin bu programa girebilecekleri 
karar  verildi. Bu projenin uygulanmas n n sonucunu da gördük. Bu projede yer 
alan ngilizce ubesine giren adaylar iki y ll k sürede ngilizceyi ö rendiler, me-
zun oldular ve MEB taraf ndan ngilizce ö retmeni olarak görevlendirildiler. 
Hatta belirli bir ba ar y  göstermi  olanlara yurtd nda e itimlerine devam ede-
bilmeleri için burslarla destek verildi. Genel bir de erlendirme olarak Türkçe 
Yetene ini belirlemede kullan lan test, bu projenin ülkemizdeki uygulamas nda 
ba ar ya ula mas n  sa lad .  

TAB’ n uygulamalar nda, o dönemde, 1955-1956 y llar nda ortaö retim dü-
zeyindeki okullar n giri  s navlar n n da TAB taraf ndan ele al nmas  kararla t -
r ld . Ankara’daki Türk E itim Derne i’nin(TED) Ankara Kolejinin giri  s nav-
lar n n TAB testleriyle yap lmas na karar verildi. Bunun için testleri TAB haz r-
lad , uygulamas n  yapt  ve o uygulama çerçevesinde o okula gelebilecekler belir-
lendi. Al lagelmi  bir sistemin d nda yeni bir anlay la okula girecekleri seç-
mek hem kamuoyunu hem de ilgilileri de i ik ekillerde etkiledi. Kamuoyunun 
belirli kesimleri adil bir s nav yap ld  ve hak edenlerin okula girdi i için mem-
nun, ama kamuoyunun belli kesimleri de “Bizim çocu umuz buraya rahat gire-
bilirken imdi giremedi” gibi sebeplerden dolay  memnun de ildi. Yine bir an m 
var: Çok üst düzey bir yetkilinin ye eni okula al nacak 60 ki ilik kontenjan n 
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d nda kald . Bu 60 ki iyi de biz uygulad m z testlerden al nan puanlarla belir-
ledik. Bu puan  alamayanlar yedeklerde kal yordu, bu ye en de yedeklerde kal-
m t . Tabi bu yetkili ki i ye eninin yedekte kalmas na çözüm bulabilmek için 
TAB’a yöneldi. TAB’ n cevab  ise “Okula girecekleri biz testlerle belirledik ve 
kazan lan puanlara göre bu 60 ki i belirlenen kontenjana, okula girebilir. Bunun 
d nda bizim yapabilece imiz bir ey yok. Testler ve puanlar belli buyurun ince-
leyin.” oldu. Yetkili ki i ve okul yönetimi böyle çözümsüz bir durumla kar la-

nca farkl  bir yola ba vurdular ve o okulda ikinci bir 60 ki ilik kontenjan aç ld  
ve böylelikle ye en okula girmi  oldu! Bunu unun için anlat yorum, adil s nav 
kavram  ve “objektif s nav” ve testlerle uygulama kavram  böylelikle gündeme 
gelince sorunlar s navlar  etkilemekle çözülemez oldu.  

S navlar  testlerle nas l yap yorduk k saca onu da aktaray m. Haz rlad m z 
testleri o okullara bizler götürüyorduk, o okullardan gözetmenler seçiyorduk ve 
onlar  gözetmen ve puanlay c  olarak haz rl yorduk ve sonra testleri uyguluyor-
duk. Uygulad ktan sonra yan t kâ tlar n  “kaba kontrolde” bizzat gözden geçi-
rerek seçilen gözetmenlerin haz rlanan yönergeye dayal  olarak puanlamay  
yapmalar n  sa l yorduk. Daha sonra gözetmenlerin yapt klar  puanlamalar  biz 
dörtte bir oran nda kontrol ederek bir hata belirlenir ise o gözetmenin puanlad -

 yan t kâ tlar  yeniden taraf m zdan puanlan yordu. Böylelikle elde etti imiz 
uygulanan testlerden al nan ham puanlar  o zamanlar belirledi imiz bir yöntemle 
standart puanlara çevirip toplam standart puanlara göre adaylar n ba ar  s ras n  
belirliyorduk. Böylelikle TAB’ n görevlisinin, yetkilisinin imzas yla bu uygulama-
lar  gerçekle tiriyorduk. O okula kay t yapt racak ö rencilerin, o okulun yetkilile-
rinin veya Bakanl ktaki yetkililerin müdahalesi olmadan okula kay t yapt rmas  
ilginç bir olayd . 1955-1956 y llar nda Milli E itim Bakanl  yabanc  dilde ( ngi-
lizcede) e itim, ö retim yapan alt  ilde bugün Anadolu Liseleri olarak bilinen 
Maarif Kolejlerinin aç lmas na karar verdi. Bu okullara ilan edilen çerçevede 
adaylar n ba vurmas  istendi. lk giri  s nav n n uygulamas n  yine TAB yapt . 
TAB görevlileri olarak bu okullar n aç ld  illere gittik. Ben Samsun’a gitmi tim 
ve orada uygulamay  yapt m. Yukar da anlatt m sistemle kontenjana göre ka-
zananlar  belirledim listenin alt na imzam  att m ve velilerin farkl  yakla mlar yla 
kar la mamak için ilk araçla Ankara’ya geri döndüm. kinci y lda zmir Bornova 
Maarif Kolejinin giri  s nav n  ayni ekilde yapt m.  

Bu uygulamalar çerçevesinde Galatasaray Lisesinin giri  s navlar n  yapmak 
üzere MEB yine TAB’  görevlendirdi. Hüsnü Ar c  ile beraber s nav için görev-
lendirildik. Yanl  an msam yorsam Galatasaray Lisesine giri  s nav n n yap laca-

 günün öncesindeki ak am üzeri stanbul’da 6-7 Eylül olaylar  diye bilinen 
olaylar ya am  büyük ölçüde etkiledi. Selanik’te Atatürk’ün evine yap ld  iddia 
edilen ama sonradan böyle olmad  ortaya ç kan bir hareketten sonra 6 Eylül 
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günü ak amüstü stanbul’da kontrolden ç kan toplumsal ve tahrip edici duruma 
dönü en kitlesel tepkiler ortaya ç kt . Bu olaylar yüzünden planlanan Galatasaray 
Lisesine giri  s nav  ertelendi ve daha sonra yap ld . Yine ilginç bir olay, biz test-
lerimizi Galatasaray Lisesine torbalarla götürüp güvence alt na ald k, seçilen 
gözetmenlerin yard m  ile testleri uygulad k, gözetmenlerle birlikte puanlamay  
yaparken görevli okul yöneticilerinde ve gözetmenlerde bir tedirginli i sezinle-
dik ama nedenini anlayamad k. Daha sonra puanlama esnas nda bir masadan bir 
gürültü koptu ve biz o masaya gitti imizde bakt k ki puanlamay  yapan gözet-
men o okulun müdürünün o lunun yan t kâ d n  puanlam  ve yeterli bir puan 
ald n  görünce bir sevinç tepkisi sergilemi . Bu olaydan sonra ya anan tedirgin-
li in nedeninin Okul Müdürünün o lunun s navdaki ba ar s n n merak edilme-
sinden kaynakland n  ö rendik. Bunlar  unun için aktar yorum: Genelde test-
lerin e itim sistemimizde okullara giri  s navlar nda uygulanmas nda bu tür ko-
nular o y llarda çok önemliydi. Adil uygulama ve hak edenin kazanmas n n sa -
lanmas  önemli bir güven yarat yordu. Adil ve bir merkezden “objektif” testlerle 
yap lan s navlar, testler henüz “moda” olmam t  ama bir güven arac yd  ve 
testler uyguland ktan sonra testlerin maddeleri yay nlanm yordu. Geli tirmek 
üzere kullan l yordu. Test maddelerinin “bankas n n” olu turulmas  amaçlanabi-
liyordu. 

Okullardaki bu uygulamalardan sonra üniversitelerden de TAB’a talep 
gelmeye ba lad . Bu konularda daha önce ismini and m TAB’ n geli mesi ve 
bizim ilk dersleri almam zda Psikometri ile tan mam zda önemli rol oynayan 
Dr. Prescot’tan sonra TAB’a uzman olarak Dr. Angel gelmi ti. Dr. Angel bu 
uygulamalar n kamuoyu kapsam nda olu turdu u veya olu turaca n  dü ündü-
ü güveni dikkate alarak üniversitelerle kurdu u ili kilerden sonra testle ö renci 

alma i ini pazarlamada! çok ba ar l  oldu. Bunlardan ilki Ankara Üniversitesi T p 
Fakültesine ö renci seçmek için uyguland . Lise mezunlar  düzeyinde haz rlanan 
Türkçe Yetenek, Genel Bilgi ve Genel Yetenek testlerini uygulayarak T p Fakül-
tesine girecek ö rencileri seçtik. Bu uygulamalar TAB’ n hem testleri geli tirme-
sinde hem de kamuoyuna giri  s navlar n n güvenli inin yans mas nda büyük rol 
oynad . TAB’ n bu çal malar nda, uygulamalarda emek vererek yer alan TAB 
çal anlar n n isimlerini anmak istiyorum. Matematik ö retmeni merhum Abdur-
rahman Sanay, Matematik ö retmeni ve test uzman  merhum Haz m Ayatar, 
Matematik ö retmeni. merhum Osman Ersoy. Bunlar özellikle say sal yetene in 
ölçülmesinde ve test haz rlamada, sorudan maddeye dönü üm, süreç ve kavra-
m n n yerle mesinde önemli rol oynad lar.  

 
Yedek Subayl k Y llar m 

Bu olaylar n geli mesine paralel olarak bizim Hüsnü Ar c  ile ki isel geli -
memiz de gündeme geldi. Biz bir an önce askerlik görevimizi yerine getirerek 
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çal malar m z  sürdürmek istiyorduk. Bu konuya bir parantez açarak TAB’ta 
nas l görevlendirildi imizi belirtmek istiyorum. Özel E itim Bölümünü bitirdik-
ten sonra, di er mezunlar gibi Bakanl k taraf ndan de i ik illere atand k. Bizim 
TAB’ta çal mam z  sa layacak türde bir atama yapt lar. Biz Ankara’da Milli 
E itim Müdürlü ü emrinde kald k. Müdürlük de bizi ilkö retim müfetti i olarak 
atad . Ben Haymana lkö retim Müfetti i olarak atand m. Ancak, o zamanki 
yasa kapsam nda bakan tercihi ile TAB’ta görevlendirildim. Dolay s yla lkö re-
tim Müfetti i olarak herhangi bir görev yapmad m. Hüsnü Ar c  ve efik Uysal 
da ayni ekilde TAB’ta görevlendirildiler. Askerlik hizmetini bir an önce yerine 
getirmek istiyorduk. Ancak o y llarda Yedek Subay Okuluna e itim kesiminden 
(ö retmenlerden) yaln zca yaz devresine ö renci al n yordu. Biz epey bir u ra  
sonucunda k  döneminde Yedek Subay Okuluna gitmeyi ba ard k. O y llarda 
Yedek Subay Okullar na ö renciler yine testler ile da t l yordu. O testlerin geli -
tirilmesinde de TAB’ n katk lar  vard . Bizler de o testlere girdik ve da t ma tabi 
tutulduk. Hüsnü Ar c  ile birlikte Polatl ’daki Topçu Okulunda Yedek Subay 
aday  ö renci olduk. Yedek Subay olarak o dönem Kore’ye gönderilecekler 
aras nda adayd m, ancak kurada ç kmad m ve da t ma tabi tutuldum ve stanbul 
Had mköy’deki bir Topçu Taburunda aste men olarak göreve ba lad m. Göreve 
ba lad ktan bir hafta sonra 1. Ordudan gelen bir emirle ranl  generallere ve 
subaylara Türkçe ö retmek üzere stanbul‘da Harp Akademilerinde görevlendi-
rildim.  

 
Test ve Ara t rma Bürosuna Dönü  – llinois Üniversite Y llar m 

 O y llarda (60 ihtilalinin öncesi) ordudaki tedirginli i biz yedek subaylar da 
belirli ölçüde ya ad k. Terhisten sonra yine önceki usul ile TAB’ta görevlendiril-
dik. Dr. Angel kendine göre Marshall Plan n n bir program  olan AID’den tek-
nik eleman yeti tirme deste i ile ABD’de Hüsnü Ar c  ile beni doktora çal mas  
için dü ündü ünü ve planlad n  söyledi. Bizler de o çerçevede haz rl a ba la-
d k. Bu haz rl klar n en önemlisi Georgetown Üniversitesinin Ankara’da yürüt-
tü ü ngilizce Dil Kursuna devam etmek idi. Bu kursta 4-5 ay boyunca ngilizce 
ö renmeye çal t k. Bizler için programlanan bu uygulama Bakanl kta belirli 
kesimlerde bir dirençle kar land . Fakat Dr. Angel “E er bu projeden ben so-
rumluysam, ben düzenliyorsam ve e er maddi harcamalar ndan ben sorumluy-
sam benim adaylar m yurtd na akademik dereceye yönelik ö renim için gönde-
rilecekler” diye srarl  olunca Türk ve ABD hükümetlerinin ortakla a yürüttü ü 
AID projesinden bizlerin yurtd nda Ölçme ve De erlendirme ve Rehberlik 
alanlar nda doktora yapmak üzere burslu olarak görevlendirilmemiz gerçekle ti. 
O zamanlarda AID projesi kapsam nda k sa sürelerle bilgi ve görgü art rmak 
amac yla Amerika Birle ik Devletlerine Milli E itim Bakanl  Merkezinde bü-
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yük say da personel gönderiliyordu. ngilizce kursundan sonra edindi imiz ngi-
lizce ile Amerika Birle ik Devletleri’ne 1959 y l n n son günlerinde gittik. Yurt-
d na gönderilenler Haz m Ayatar, Hüsnü Ar c , ben ve Ethem Özgüven AID 
bursiyerleri olarak Washington D. C.’de programa ili kin bir bilgilendirmeden 
sonra Ar c , Ayatar ve ben University of llinois için Champain, Urbana’ya gön-
derildik. Bizden önce bizimle beraber TAB’da çal m  olan efik Uysal daha 
önce, MEB’in 1416 say l  yasaya göre yurtd na gönderdi i ö rencilerin girdi i 
s nav  kazanarak Ölçme ve De erlendirme alan nda ndiana Üniversitesinde 
ö renimine ba lam  idi. Orada Yüksek Lisans diplomas n  ald ktan sonra lli-
nois Üniversitesinde doktora ö renimine ba lam  idi. Biz llinois Üniversitesine 
gitti imizde efik Uysal da oradayd . Üniversitenin E itim Fakültesinde Test ve 
Ara t rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Hastings’in dan manl nda çal mala-
r m za ba lad k.  

E itim Enstitüsü mezunu oldu umuzdan dolay  öncelikle lisans (B.S) me-
zunu olmak için tamamlama program na tabi tutulduk. Lisans m z  tamamlarken 
ayn  zamanda yüksek lisans dersleri de alabiliyorduk, program m z  o ekilde 
yapt lar ve biz iki y l içerisinde hem lisans hem de yüksek lisans program n  
tamamlad k derecelerimizi ald k ve daha sonra doktora program na ba lad k. 
Doktora program nda linois Üniversitesi Ölçme ve De erlendirmede (Psiko-
metri) alan nda önemli bir kadroya sahipti. Prof. Dr. Cronbach bizim derslerde 
ö retim üyemiz oldu. 1. y ldan sonra AID program n n merkezdeki uygulay c la-
r  Hüsnü Ar c  ile beni yaz döneminde Educational Testing Service (ETS)’e 
geli tirme kursu için gönderdi. Yaz döneminde yabanc  ülkelerden gelen ö ren-
cilere aç lan programda bizler Ölçme ve De erlendirme, test haz rlama, test 
yorumlama ve bu konudaki istatistiksel i lemleri de kapsayan bir programa tabi 
tutulduk. O programda yine Prof. Dr. Cronbach ile kar la t k. Testin güvenirli-
li i konusunda uzman Dr. Ebel’de o programda görevliydi.  

ETS’deki çal mam z  tamamlad ktan sonra yine program m za, llinois 
Üniversitesine döndük. llinois Üniversitesinin sömestr veya yaz tatillerinde 
Test Geli tirme ve De erlendirme diye nitelendirebilece imiz çal malar için 
de i ik üniversitelerin Test ve Ara t rma Merkezlerine de gönderildik. Bunlar-
dan birisi de Minnesota Üniversitesinin merkezi idi. Özellikle Klinik Psikoloji 
alan ndaki testlerin geli tirildi i önemli bir merkezdi buras . Mental Measure-
ment Yearbook’taki, özellikle Klinik Psikoloji ile ilgili testlerin orijinalinin bura-
da geli tirildi ini o zaman ö rendik. Ben Ölçme ve De erlendirmenin yan nda 
yan dal olarak Rehberlik ve Psikolojik Dan ma alan nda da dersler al yordum. 
Derslerimin bir k sm n  E itim Fakültesinden ama yo unlukla Ölçme ve De er-
lendirme bölümünden, bir k sm n  da Psikoloji Bölümünden özellikle Klinik 
Psikoloji konusunda ald m. lk derslerimizdeki baz  durumlar  da payla mak 
istiyorum. ABD’ye gitti imizde New York’ta bizi kar layan yetkili, polis bize bir 
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eyler söyledi ama ne sordu unu önce anlayamad k. K sa bir u ra tan ve i aret 
dilini de kullanarak pasaporttan geçebildik. Bir anlamda “vücudumuz s n rdan 
geçti ama dilimiz geçmedi” türünde bir de erlendirme yapma durumunda kal-
d k! Biz 4-5 ay ngilizce ö rendik falan zannediyorduk me erse yerel ve yöresel 
olarak konu ulan ngilizceyi anlamak o kadar kolay de ilmi  biz yaz l  ngilizceyi 
daha iyi biliyormu uz! 

Sosyal Psikoloji dersinin ders kitab n n yazar  bir Türk, Muzaffer erif. 
Muzaffer erif 1940-1950’lerde küstürülen ve DTCF’den Amerika’ya göç etme 
durumunda kalan, Sosyal Psikolojinin kuramsal çal malar n  ba latan ve o ala-
n n lideri diye kabul edilen bir bilim insan . Onun yazd  Sosyal Psikolojiye 
Giri  kitab n  ders kitab  olarak okumaya çal t k ancak çok zorland k. Yaln z 
bizler de il Amerikal  ö renciler de o kitab  okurken zorluk çekiyorlard  çünkü 
çok ilginç bir dili vard . Kitaptaki örneklerin ço u Türkiye’den al nm  Türk 
toplumuna ili kin örneklerdi. 

1960 y l n n Aral k ay nda Türkiye’den gelen ni anl m ükran Atay ile ika-
go konsoloslu unda yap lan nikâh töreni ile evlendik. 27 May s1960 ihtilalini 
izleyen Aral k ay nda ni anl m ikago’ya geldi konsolosluktan nikâh için gün 
ald k ve konsoloslukta görevlilerin ahitli inde konsolos nikâh  k yd ktan sonra 
“ Evin Müdürü erkektir, kad n Müdür Yard mc s d r.” diyerek nikâh törenini 
“bürokratik unvanlarla” tamamlad ! E im ükran Özo lu Prof. Dr. Hastings’in 
Müdürü oldu u Merkezde test uygulamalar na ili kin konularda büro eleman  
olarak çal maya ba lad . Daha sonra e im akademik programa kat larak E itim 
Fakültesinde ngilizce Ö retmenli i bölümünde lisans e itimini tamamlayarak 
(B.S) diplomas n  ald .  

llinois Üniversitesi llinois Eyaletinde Urbana-Champain (bir ana cadde ile 
ayr lan iki ehir) yerle kesinde yo unla an Rektörlük ve fakültelerden olu uyor 
idi. Türkiye’den gelen ö renciler, Ankara Kolejinden gelen gençler, Nato Teknik 
Projesinden gelen genç subaylar ve e itim kesiminden gelen bizler ile de i ik 
üniversitelerden gelmi  olan genç ö retim üyelerinden olu uyor idi. Özellikle 
genç ö rencilerinin (Ankara Kolejinden gelenlerin) uyum ve akademik sorunlar  
Üniversitenin Yabanc  Ö renciler Bürosuna ula acak düzeye gelmi  idi. Türki-
ye’den gelen ö renciler olarak dayan may  sa lamak amac  ile bir dernek kur-
duk an lan büroya kay t edilerek resmile mesini sa lad k. Türkiye Gecesi, Yeme-
i düzenleyerek yörede kendimizi tan tmaya çal t k. Bunlar n yan  s ra bir futbol 

(succer) tak m  kurduk, gerekli malzemeleri edindik ve yabanc  ö rencilerin 
kurduklar  tak mlar n kat ld  futbol turnuvalar na kat ld k. Ben tak m n kaptan  
ve “kulübümüzün” temsilcisi oldum. Kat ld m z futbol maçlar  ve tak m m z 
bir dayan ma, aidiyet, yard mla ma yaratarak baz  sorunlar n çözümünü sa lad . 
Ben üniversitenin Futbol (succer) Tak m na da seçildim, yak n ehirlerdeki üni-
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versitelerle yap lan maçlara kat ld m. Günlerimiz, akademik çal malar m zla 
yo un bir biçimde geçerken, zaman zaman sinemaya ve ö renci lokalindeki 
e lenceleri izlemeye zaman ay rabiliyorduk. Bu arada Aral k 1961’ de (Oya) ve 
May s 1963’te (Serap) do an k zlar m z  büyütmek ayr  bir u ra m z idi. 

1960 y l ndaki ihtilalden sonra kurulan hükümetlerin Milli E itim Bakanla-
r n n bize program n, projenin gere i her y l izin verdikleri için çal malar m zda, 
burslar m zda ve vizelerimizin uzat lmas nda her hangi bir sorun ya anmad . 
Ancak 1963 için, her y l verilmesi gereken bakanl k izni Ocak 1963 ay nda ve-
rilmesi gerekirken verilmemi , galiba unutulmu  veya atlanm . Dolay s yla bi-
zim burslu olarak kalabilmemizi sa layacak bakanl k izini zaman nda AID ilgili-
lerine ula t r lmam . Bu gecikme AID ilgililerince hat rlat l nca May s 1963 
ay nda TAB ilgilileri dosyalar m z  haz rlayarak Bakanl a gitmi ler ve izini baka-
na onay için sunmu lar. Milli E itim Bakan  bir Ziraat Profesörü. O zaman 
TAB müdürü olan rahmetli brahim Yurt, bakan n tepkisini bize u ekilde 
iletmi  idi: Bakan demi  ki, “ lkokul ö retmeninden doktorant m  olur?” Onlar  
geri ça r n.” Böylelikle benim ve Hüsnü Ar c n n izinlerimiz ve burslar m z 
bakan taraf ndan iptal ediliyor ve bu iptal ABD’nin ilgili temsilciliklerine bildiri-
liyor. Biz konuyu duyunca ne yapaca m z a rd k. Akademik program m zda 
derslerimizi tamamlama a amas nday z. Tez çal mas na da ba lam z. Konu 
dan man m za da iletildi. Dan man m zla yapt m z toplant da, Prof. Dr. T. 
Hastings Türkiye’deki 1960 htilalini kast ederek ülkenizde ailenizden veya siz-
den kaynaklanan yasalar n za uymayan bir durum olu tu u için mi sizleri geri 
ça r yorlar diye sorunca, böyle bir durumun olmad n  olamayaca n  belirtin-
ce, öyle bir öneride bulundu: “Ben sizi tan yorum ve ne yapt n z  da biliyo-
rum. Üniversitenin ve bizim merkezin, bizlerin size harcad  emekler var. Böyle 
bir durumu anlayamad k. Acaba Bakan n za ne yapt n z , tezinizi ve doktora 
program n z  nas l yürüttü ümüzü, de erlendirmemizi ba ar l  oldu unuzu anla-
tan bir mektup göndersem, izninizin uzat lmas n  bekledi imizi anlatsam ne 
dersiniz?” Böyle bir giri imin, mektubun Bakanl kta dikkate bile al nmayaca  
endi esi ile gönderin ya da göndermeyin diye bir yan t veremedik. Sonradan 
ö rendik ki Bakanl a bir mektup göndermi  ama maalesef bir yan t gelmemi . 
Ancak bizim projemizden sorumlu olan AID yetkilileri bizim burslar m z n 
1963 Aral k ay n n sonuna kadar devam edece ini ondan sonra bize burs ve vize 
verilemeyece ini bildirdiler. Bunu unun için vurguluyorum, bizim oradaki ça-
l mam z  dikkate alan proje sorumlular n n yakla m  bir akademik yakla m, bir 
bilimsel yakla m. AID projesi bizlerin doktora çal malar m z n sonland r lma-
s na kadar sürdürülece i karara ba lanm  idi. AID ilgilileri Milli E itim Bakan-
l n n, Milli E itim Bakan n n projeye uymayan karar n n nedenini anlamakta 
zorland klar n  belirttiklerinde bir aç klama yapamad k. Onlar akademik çal ma-
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lar m z  sonuçland rarak doktora derecelerimizi almam z  sa lamak için destek 
veriyorlar mensup oldu umuz Milli E itim Bakanl  ise engelliyor ! Ne denir? 

Daha sonra Akademik Dan man m z bize proje bittikten sonra üniversite-
de Ara t rma Asistanl  verece ini ama vize konusunda yard mc  olamayaca n  
söyledi. Bu bir çözüm olarak ortaya ç kt  ve Bakanl a geri dönmeyece imizi 
söyledik. Bakanl kça müstafi ilan edildik ve Bakanl n mecburi hizmet yüküm-
lüsü olarak izlenmesi gereken eleman  haline geldik. Bu çerçevede Prof. Dr. T. 
Hastinsg’in Merkezinde tezimizle ilgili çal maya devam ettik. O y l n (1964) 
May s ay nda bu sefer ikago Göçmen Bürosundan bir polis ajan üniversiteye 
geldi bizi ar yormu . Bizim u anda kaçak göründü ümüzü anlatt . “Sizinle im-
di görü ece im ve zab t tutaca m, çal malar n z n sonunda dönmeye ili kin 
karar verdi inizi bize beyan edeceksiniz ve beyan  kabul edip sizin çal malar n -
z  tamamlaman z yönündeki karar m  amirlerime iletece im.” dedi. O uygulama-
lar n gerektirdi i tüm i lemleri yapt k, bizden parmak izi bile ald lar. Göçmen 
Bürosu polisi raporunu merkeze götürece ini ve merkezde bu raporun de er-
lendirilece ini ve bizlere yönelik i lem sizlere bildirilecek, dedi. “Dairem sizin 
hakk n zda bir dava açacak ve sizi ikago’da bir mahkeme ça racak, duru maya 
ç kacaks n z ve hakk n zda karar verilecek. Ama bu karar n olumlu olaca n  
zannediyorum” diye ekledi. O ara, bizim bulundu umuz üniversitenin bulundu-
u ehirde yabanc  ö rencileri davet eden ve onlara misafir ö renci muamelesi 

yapan aileler vard . Hepimizin bir yerel ailesi vard  ve böylelikle bir ili ki kurulu-
yordu. Hüsnü Ar c ’n n yerel ailesi bir avukatt . Durumumuzu ve konuyu ö -
rendikten sonra “Merak etmeyin mahkemeye beraber gideriz ve bu sorunu hal-
lederiz” diyerek bizi rahatlatt .  

Mahkeme çok ilginçti. Mahkemedeki bir ya l  memur, görevli, hâkim de il 
bir yöneticiymi . Me erse o yöneticiler seçilirmi . Avukat bizi “yes”, “no” d n-
da ba ka bir ey söylemememiz konusunda uyard . Duru mada avukat m z du-
rumu anlatt  ve hakk m zda olumlu karar verilmesini istedi. Biz duru madan 
ç kt k ve o yönetici bizim hakk m zda bir rapor haz rlayarak, olumlu karar n  
göçmen bürosuna gönderdi. Göçmen Bürosundan bizim çal mam z  bitirene 
kadar ve izlenmek ko uluyla ABD’de kalabilece imiz yönünde karar ç kt . Tezi-
niz ne zaman biter pazarl ndan sonra bizim için bir dönme tarihi planland  ve 
biz o tarihe uyduk, “kaçak” olmaktan kurtulduk! Avukat,: “E er bu mahkeme-
den ve Göçmen Bürosundan olumlu karar alamasayd k, durumu Eyaletin Sena-
törüne aktaracakt m ve sizin dosyalar n z  Göçmen Bürosundan istetecektim. 
Senatör o dosyalar  ald ktan sonra hiç kimse sizlere dokunamazd  ve y llarca 
burada kalabilirdiniz” dedi ini unutam yorum. Sorun yaratanlar ile yarat lan 
sorunu çözmeye çal anlar aras ndaki fark nas l unutulur? 
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 Tez çal malar m z  May s1964 ay nda tamamlad ktan sonra üniversite tati-
le girdi. Göçmen Bürosunun verdi i ülkeyi terk etme tarihini dikkate alarak 
dan man m z bize özgü bir tez savunma program ve takvimi haz rlad . 1964 
Haziran ay  içerisinde jürinin toplanmas n  sa lad . Jürim topland , yapt m 
çal may  sundum. Ben, Üstün Yetenekli Olup Ba ar s z Ö rencilerle ilgili yapt -

m tez çal mam  anlatt m. Tez çal mam Ölçme ve De erlendirme ile Rehber-
lik ve Psikolojik Dan ma ile ilgiliydi. Jüri üyeleri tezimle ilgili sorulardan sonra 
benim burs durumum ve kar la t m sorunlarla ailece ba m zdan geçenlerle 
ilgilendiler. Bu arada doktora derecesini ald ktan sonra Türkiye’de neler yapmay  
dü ündü ümü de ö renmek istediler. Ülkeme dönüp Test ve Ara t rma Büro-
sunda çal may  planlad m  anlatt m. Jüri üyeleri, tezimin konusuna ve bulgula-
r ma ili kin tart malar  daha çok kendi aralar nda yaparak baz  düzeltme öneri-
lerini belirterek tez savunmas n  olumlu karar ile sonland rd lar. Dan man m 
Prof. Dr. T. Hastings: “Ben önerilerin hepsinin dikkate al narak gerekli düzelt-
melerin yap laca n  ve izlemeyi sa layaca m” dedi. Böylelikle jüri te ekkür 
ederek, doktora tezimin kabul edildi ini doktora derecesini hak etti imi beyan 
ettiler ve gerekli belgeleri imzalad lar. Önerilen düzeltmeleri yaparak Utah Eya-
letindeki bir yaz okulunda görev alm  olan dan man ma posta ile gönderdim 
tez çal mas n n düzeltmelerle olu an son durumunu jüri üyelerinin imzalar  ile 
Mezuniyet Sonras  E itim Fakültesine teslim ederek Doktora Derecesi ç k  
belgesini ald m.  

 Türkiye’ye dönmek için önce ikago’ya tren ile ve oradan da otobüs ile 
New York’a gittik. New York’ta Yüksek Lisans çal mas n  yapan ve benim 
Edirne Erkek Ö retmen Okulundan s n f arkada m Fethi Toker ile kar la t k 
ve onda misafir olduk. O bizi memlekete u urlad . ABD’yi “kaçak” olmaktan 
kurtularak kendi iste imiz, kendi karar m z ile terk etmi  olduk! 

 
Türkiye’ye Dönü  ve Test ve Ara t rma Bürosu Y llar m 

Müstafi say ld mdan TAB’a atanmam n yap lmas  için Milli E itim Ba-
kanl na ba vurdum. Ba vurum ve Dr. Hüsnü Ar c n n benzer ba vurusu bir 
türlü sonuçland r lm yordu. O zaman TAB Müdürü, Dr. efik UYSAL idi. Ai-
lemle birlikte zmir’e annemin yan na gittik. Dr. efik Uysal atanmalar m z için 
her gün u ra yor fakat bir türlü atamam z gerçekle miyor. Bir rastlant , TAB’ n 
sorunlar n  konu mak üzere, o zamanki MEB Bakan  Dr. brahim ÖKTEM, 
ilgilileri davet ediyor. O bulu mada TAB Müdürü Dr. efik UYSAL benim ve 
Dr. Hüsnü’nün durumundan ve TAB’ a atanmam z için yapt m z ba vurula-
r m z n henüz sonuçland r lmad ndan söz ederek “Arkada lar m z, Bakanl -
m z taraf ndan gönderildiler ba ar l  olarak akademik çal malar n  tamamlayarak 
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Doktora derecelerini ald lar ve TAB’ n onlara ihtiyac  var” diyor. Bakan, o gö-
rü mede haz r bulunan personel atamalar nda sorumlu Müste ar Yard mc s na 
hitaben “Bu arkada lar  biz göndermi iz, çal m lar, ba ar l  olmu lar ve derece-
lerini alm lar ülkeye dönmü ler hizmet vermek için daha önce çal t klar  bü-
romuza atanmak istemekteler neden atamalar n  yapm yorsunuz, ne gibi engeller 
var?” deyince, Müste ar Yard mc s  “Efendim bu arkada lar müstafi say lm lar, 
durumlar n  incelemekteyiz, olumsuz bir yakla m m z yok” diyerek Bakan n 
sorusunu yan tlamaya çal m . Bakan derhal arkada lar n TAB’a atanmalar n  
sa layacaks n z, diyerek konuyu ve sorunu sonland rm . Bu haberi al nca ailece 
hemen Ankara’ya dönerek TAB’ta göreve ba lad m. 

 TAB’ n 1959 y l ndaki durumunun i levinin, programlar n n hizmetlerinin 
ve örgüt emas n n epey de i mi  oldu unu gördüm. TAB’da, Dr. efik Uysal 
Müdür, Dr. Hüsnü Ar c  Ara t rma Bölümünün Ba kan , ben hem Ölçme hem 
de Rehberlik Bölümünün Ba kan  oldum. Büronun fiziki olanaklar  geli tirilmi , 
yerle im yeri, yeni binalar  kullan ma aç lm , testlerin bas m  ve testlerin yan t 
kâ tlar n n puanlanmas  ve gerekli say sal i lemlerin yap labilmesi için 
1960’larda kullan lmak üzere geli tirilmi  olan bir bilgisayar sat n al narak büro-
da müstakil büyük bir odaya yerle tirilmi , monte edilmi . O odan n sterilize 
edilmesi ve s n n gerekli kontrolünün sürekli izlenmesi sa lanm . Bu bilgisayar 
amaca uygun deliklerle haz rlanabilen kartlarla çal t r lmaktad r. Bilgisayar  i le-
tecek bir teknisyen de görevlendirilmi . 

O zaman 1964’te Üniversitelere Giri  S nav  konusu da gündemde. Testler-
le giri  s nav  yapmak için uygulaman n ba lat lmas  dü ünülüyor. Daha önce 
Ankara Üniversitesi T p Fakültesinde TAB’ n yapt  giri  s nav  uygulamas  
deneyimi esas al narak Ankara Üniversitesine giri  s nav n n testlerle yap lmas  
karar  al nm  merhum Prof. Dr. Cemal M hç o lu bu i  için kurulmu  komis-
yona Ba kan olarak atanm . Prof. Dr. M hç o lu TAB ile ili ki kurdu. TAB, test 
maddelerinin haz rlanmas nda Ankara Üniversitesinden görevlendirilen ö retim 
üyelerine alanlar nda test maddeleri haz rlama konusunda profesyonel düzeyde 
hizmet vermeyi kabul etti. Özellikle matematik, fizik, biyoloji ve kimyada ve 
di er alanlardaki ö retim üyelerine madde yazma ve haz rlama çerçevesinde 
bilgiler vermeye, örnekler göstermeye, uygulama yapmaya çal t k. Onlar n ha-
z rlad  sorular n test maddeleri haline getirilerek test kitapç klar n n olu turul-
mas n  ve anahtar yan tlar n n saptanmas n  sa lad k. Haz rlanan testlerin 
TAB’taki fotokopi makineleri ile ço alt lmas  gerçekle tirildi. Yine bir an : Test 
maddelerini haz rlad ktan sonra olu turulan test kitapç klar n  ço altmadan önce 
iki gün kadar cebimde ta d m! Haz rlad m z testlerle Ankara Üniversitesinin 
ö renci seçme i i o y l için halledilmi  oldu. Uygulanan testlerin hiçbir maddesi 
hatal  diye s navdan sonra iptal edilmedi! Son y llarda Üniversite Giri  S navla-
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r nda kullan lan testlerde hatal  ve iptal edilen maddeler bulmak nerede ise nor-
mal bir durum oldu! 

O y llarda ODTÜ’de de testlerle giri  s nav  konusu gündeme gelmi ti. 
ODTÜ’nün kuruldu u y llarda 1955-1956 Dr. Angel, üniversitelerin bölümleri-
ne ö rencilerin girebilmesi için giri  s navlar n n TAB taraf ndan yap lmas  ge-
rekti ini onlara kabul ettirdi. ODTÜ’nün ilk y llar nda ö rencilerin giri  s navla-
r n  TAB yapt . O y llarda yine TAB’ n geli tirdi i araçlarla di er kamu kurulu -
lar  da s navlar n  testlerle yapt lar.  

TAB ömrünün yava  yava  sonuna geliniyordu. 1960’lar n önemli bir ge-
li mesi Ankara Fen Lisesi giri  s nav  uygulamas  oldu. Bakanl n kurdu u bir 
Bilim Komisyonu, Ford Vakf n n deste i ile üstün yetenekliler için Ankara da 
bir Fen Lisesinin kurulmas  ve Fen Ö retiminin bu çerçevede geli tirilmesi ko-
nusunda haz rlad  raporunun ve önerisinin Milli E itim Bakanl  taraf ndan 
uygulamas na karar verilmi ti. Ford Vakf n n mali ve akademik deste i ile bir 
proje olu turulmu  ABD Florida Üniversitesinin bu projenin bir kat l mc s , 
destekçisi olmas  sa lanm . Ankara Fen Lisesi aç ld ktan sonra ö rencilerin 
testler arac l yla al nmas  gündeme gelmi ti. Bu konuda ABD Florida Üniversi-
tesi Ankara Fen Lisesinin Giri  S navlar n  da biz yapar z diye bir eleman n  
gönderdi, gelen eleman yüksek lisans n  yeni bitirmi  bir genç. Bizimle tan t k-
tan sonra surat  de i ti. Çünkü bizimle, bizim gibi Amerika’da Ölçme ve De er-
lendirme Disiplininde Doktora yapm  kimseler ile kar la aca n  dü ünmemi . 
Giri  S nav  testlerini TAB’ta bizler geli tirdik uygulad k ve ö renci seçme i ini 
tamamlad k. Bu ba lamda Test Geli tirme ile ilgili bir geli meye, giri ime de-
inmek istiyorum. O y llarda bize, kültürümüze özgü “yetenekleri” ölçmek için 

testler geli tirme konusundaki haz rl klar, giri  s navlar na uygun testlerin geli ti-
rilerek giri  s nav nda kullan lmas ndan kaynaklanan yo unluktan dolay  yeterin-
ce ele al nam yordu. Gazi, Beier Zekâ Testini giri  s navlar nda kullanmak ola-
na  yoktu. Test geli tirmeden ziyade uyarlanm , olu turulmu  testlerle giri  
s navlar n  yapmak, böylelikle test uygulamalar n n bir ölçüde hizmete girmesini 
sa lamak önemli bir geli me idi. Ancak kendimize özgü testlerin geli tirilmesi 
ayr  bir sorundu. Bu çerçevede bir giri imi ba latt k. Learning Abilities “Ö ren-
me Gücü” diye tan mlanan Psikolojik Özelli in ölçülmesine yönelik çal malar n 
belirginle ti i gündemde idi. O giri imin ABD’deki uygulamalar ndan baz  bilgi-
ler edinmi tik. Biz de ülkemizde Ankara Fen Lisesi projesinden yararlanarak “ 
Ö renme Gücü” testleri geli tirme giri iminde bulunduk ve bununla ilgili çal -
malar  ba latt k ve Fen Lisesi Projesinde de bunun baz  a amalar n  kulland k. 
Ne yaz k ki, bu da Gazi Beier Zekâ Testi gibi TAB kapand ktan sonra TAB’ n 
dokümanlar  aras nda kayboldu. Böylece o dönemki bu çal malar sürdürülerek 
tamamlanamad .  
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TAB’ta çal rken Gazi E itim Enstitüsü Pedagoji ubesi Programlar nda 
da ek ücretle ders vermeye talip oldum. Verilen yan t ihtiyac m z yok eklindey-
di. Daha sonra TAB’a mali deste in kesilmesi, yeter bütçe ayr lmas n n zorla -
mas  ve di er nedenler gündeme getirilerek TAB’ n hizmet ömrünü tamamlad -

na ili kin kararlar verilerek, TAB, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun bir büro-
su olmaktan ç kar l p Planlama Ara t rma Koordinasyon (PAK) dairesine dö-
nü türüldü. Bu durumda Gazi E itim Enstitüsünde ö retmen olarak görevlen-
dirildim. Yine o y llarda, TAB’ta çal rken 657 say l  Devlet Memurlar  Yasas  
ç kt . Bu yasa bir reformdu. Her bakanl k personel konusunu kendisine özgü 
durumlar  dikkate alarak Devlet Memurlar  yasas na uyum esaslar  geli tirmek 
durumunda idi. Milli E itim Bakanl nda gerekli uyumu sa lama çal mas  kap-
sam nda daha sonra PAK dairesinin de Ba kan  olan matematik ö retmeni Nus-
ret Karc o lu bir Uyum Komisyonu kurmakla görevlendirildi. Komisyona beni 
de davet etti. Davet etme nedeni de u, ölçmeci! oldu um ve yurtd nda bu 
konularla çal t m için. Komisyon olarak topland k ve yasay , milli e itim uy-
gulamalar na uyarlamak için bir haz rl  ba latmaya çal t k ancak bakanl k bü-
rokrasisi bu konuda uyarlama çal mas n n böyle ele al nmas ndan rahats z. Ta-
lim ve Terbiye Kurulu yasal olarak bu bizim görevimiz demekte. Kurulan ko-
misyonun yetkili olmad  söylenmekte. Komisyon çal malar nda gelenekle, 
dü ünülen geli me sürtü meye ba lad . Öyle Genel Müdürler varm  ki ilkokul 
mezunu, ancak yeni yasaya göre kadrolara atanma art k farkl  ve Yüksek Ö re-
tim Diplomas n  gerekli k l yor. Kadrolar e itim sistemimizin düzeylerine göre 
ele al nm . Yo un itirazlar üzerine Bakan oluru ile komisyon çal malar  son-
land r larak konunun Talim ve Terbiye Kurulunca ele al nmas  sa land . 

Bu komisyon çal malar nda PAK Dairesinin Ba kan  olan Nusret Karc -
o lu’yla tan m  olmam bir haftal k çal mam n bana bir kazanc  oldu. TAB 
kapand ktan sonra Dr. Hüsnü Ar c  Hacettepe Üniversitesi’ne geçti. Dr. efik 
Uysal Ankara Üniversitesi E itim Fakültesinde görevlendirildi. Ölçme ve De-
erlendirmede uzman kadro PAK dairesinde yer almadan da lm  oldu. Gazi 

E itim Enstitüsündeki çal malar mda ben, d ar dan Bakanl k zorlamas  ile 
gelen ö retim üyesi olarak alg land m için nerde istenmeyen dersler ve i ler 
varsa o çerçevede beni görevlendirdiler. Hiç unutmuyorum beni hiç dersini 
almad m bir alanda ders vermekle görevlendirdiler.  

 
TÜB TAK Bilim Adam  Yeti tirme Grubu (BAYG) Y llar m 

1960’l  y llarda ülkede farkl  geli meler ya ad k. Devlet Planlama Te kilat  
kuruldu ve bu te kilatta uzmanlara gerek duyuldu, bu uzmanlar de i ik alanlar-
daki uzmanlard . Ayr ca yine, bilim etkinlikleri çerçevesinde üniversiteler d nda 
-di er ülkelerde oldu u gibi- Bilimi destekleyen, Bilimsel Ara t rma projelerine 
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destek veren, yönlendiren kurumlardan birisi de ülkemizde kuruldu TÜB TAK. 
TÜB TAK yasas na göre yaln z fen, matematik, sa l k, ziraat, veterinerlik ve 
mühendislik alanlar n  kapsayacak ekilde kuruldu. TÜB TAK’ n özgü ve özerk 
bir Bilim Kurulu ile yönetilmesi Ara t rma Gruplar  ile bilime kapsad  alanlar-
da katk  sa lamas  ve bütün bunlar n temelinde bilimin özerk bir biçimde ele 
al nmas  yasal bir düzenleme ile gerçekle tirildi. Bütçesi de kendine özgü bir 
biçimde mali özerklik kapsam nda Say tay denetimine tabi olmayacak biçimde 
belirlendi. Yetkili organ  olarak Bilim Kurulunun yar s  Ba bakan n atad  di er 
yar s n  ise atanm  üyelerin seçti i üyelerden olu turuldu. TÜB TAK 1964 y -
l nda çal malara ba lad . Bu kurumun önemli görevlerinden birisi de di er Ara -
t rma Gruplar n n yan  s ra bilim adam  yeti tirme konusunda çal malar yap-
mak, destek sa lamak olarak belirlenmi  idi. Üstün yetenekli ö rencileri bulmak 
ve onlar n ö renimlerini desteklemek ve onlar  yönlendirmekle görevlendirilen 
Bilim Adam  Yeti tirme Grubu 1964 y l nda çal malar n  ba latt . Bu çerçevede 
burs programlar na dayal  destekler ve fen ö retiminin bilimsel olarak ele al n-
mas na yönelik giri imleri, ara t rma projelerini destekleme gibi etkinlikler Bilim 
Adam  Yeti tirme Grubu’nun görevleri aras nda yer ald . Bilim Adam  Yeti tir-
me Grubu Yürütme Komitesi Bilim Kurulunca seçilmi  alt  üyeden olu uyor idi. 
Bunlardan bir tanesi yürütücü üye, o zamanki ismi ile Grup Sekreteri olarak 
görev yap yordu. 1966 y l na kadar bir üye vekil olarak Grup Yürütme Komitesi 
Sekreterli ini yürütüyordu. 

1960’lar n ba ndan beri ülkemizde NATO Yurt D  Doktora Burs Prog-
ram  D i leri Bakanl nda Nato Dairesi taraf ndan bir komite arac l yla yürü-
tülüyordu. Komitede TÜB TAK temsilcisi, Atom Enerjisi Komisyonu Temsil-
cisi ve MEB temsilcisi üye olarak görev yap yordu. Nusret Karc o lu Milli E i-
tim Bakanl  temsilcisiydi. Burs program n n kayna  NATO’nun döviz olarak 
ay rd  bir bütçe idi. O günlerde, 1965, TÜB TAK Bilim Adam  Yeti tirme 
Gurubu Yürütme Komitesinde bir üyelik bo alm  ve bu üyeli in bir e itim 
uzman  taraf ndan doldurulmas , böylelikle bu e itim uzman n hem üye hem de 
sekreter olarak BAYG’a hizmet vermesi konusu gündeme gelmi . O zamanlar 
TÜB TAK’ n Genel Sekreteri Prof. Dr. Nimet Özgüç NATO Yurt D  Dokto-
ra Burs Program  Komitesinin bir toplant s nda, Nusret Karc o lu’ndan aday 
bildirmesini istemi . Karc o lu da benim ismimi önermi . Beni TÜB TAK’a 
davet ettiler. O zaman TÜB TAK’ n Bilim Kurulu Ba kan  Prof. Cahit Arf, 
Bilim Kurulu Ba kan Yard mc s  Prof. Dr. Erdal nönü. Prof. Dr. Cahit Arf 
yurtd nda oldu u için Prof. Dr. Erdal nönü vekâlet ediyor. TÜB TAK’ta 
Prof. Dr. Erdal nönü ile görü türdüler. Görü memizde Prof. Dr. Erdal nönü 
kendimi tan t c  bilgileri ald ktan sonra bana BAYG’  tan tt  ve benim BAYG’da 
neler yapabilece imi sordu. BAYG’da olu turulacak Burs Programlar n n olu -
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turulmas nda, üstün yeteneklilerin seçimi, onlar n ö renimlerini izleme ve onlara 
Rehberlik yapma gibi konular nda hizmet verebilece imi belirttim. Görü memi-
zin sonunda benim TÜB TAK BAYG’da görevlendirilmeme karar verdiler.  

BAYG’da görevlendirmemin ilk 6 ay n  (Ekim 1965-Mart 1966) ek görev 
ya da geçici görev olarak dü ündüler. Belki de onlar n uygulamas  bir süre bir 
deneme yap p daha sonra kesin karar  de erlendirme olarak alg lanabilir. Ben 
1966 Mart’ta tam zamanl  olarak göreve ba lad m. O zaman gündemde olan 
BAYG çal malar , lise ö rencilerinin üstün yeteneklilerini seçmek, onlar  bursi-
yer olarak desteklemek, lise ö rencilerinin d nda üniversite ö rencilerinin ma-
tematik, fen, sa l k, ziraat ve mühendislik bölümlerinde okuyan ö rencilerin 
seçimi ve bursiyer olarak desteklenmeleri çal malar  yo undu. Bir de üniversite 
mezunlar n n lisansüstü ve doktoraya ba lam  olanlar aras ndan hem yurt içi 
hem de yurtd  program  için ba vurular n  de erlendirmek ve seçilenleri burs 
ile desteklemek program  da yürütülmekte idi. Yurt D  Doktora Burs Progra-
m n n yürütülmesinde o zamanlar Ford Vakf nda sa lanan döviz deste i kaynak 
olarak kullan l yordu. Burs programlar n temel amac  üstün yeteneklileri seçmek, 
onlar  ö renim programlar nda desteklemek ve onlar  bilimsel olarak izlemekti. 
Bu bilimsel olarak izlemek o zamanlarda yeni bir yakla md .  

TÜB TAK Burs Programlarda desteklerin kar l ks z burslarla olu mas  gi-
bi o günlerde ülkemizde tart lmas  bile zor olan bir uygulama ba lat lm t . Bu 
kar l ks z burs programlar n n bir ölçüde kamu kaynaklar n n kar l ks z da t -
m  gibi alg lanmas n  gündeme getiriyor idi. Ele tiriler gündeme gelmi  ama 
program  olu turanlar bilim adam  adaylar n n kar l ks z desteklenmesi, bursi-
yerlerin çal malar nda beklenen düzeyde ba ar  göstermesinin temel unsuru 
oldu u görü ünü savunuyorduk. Bursiyerleri ülkemizin bilim etkinliklerine ba -
lamak için böyle bir yakla m ve güvenme bu a amada sa lanabilirse sonuçta, 
bilimsel etkinlikler için yeti mi  kadro ülkemizin bekledi i düzeyde hizmetler 
verebileceklerdir görü ü uygulamaya konulmu  idi. Lise ö rencilerinin bursiyer 
olarak seçimi konusu gündeme geldi i zaman onlar n da kar l ks z olarak des-
teklenmesi hatta onlar n okullar ndaki ba ar lar  ve yetenekleri ba lam nda e er 
okullar ndaki programlar geli melerine yeterli görünmüyor ise daha iyi geli ebi-
lecekleri bir liseye transferleri konusunda ele al n yordu. MEB ile kurulan ili ki-
ler çerçevesinde bu transferin gerçekle mesi sa lan yordu. Örne in merhum Dr. 
Adnan Kahveci, lise bursiyeri olarak stanbul Kabata  Lisesi’ne transfer edilmi ti.  

BAYG Yürütme Komitesi Fen E itiminin sorunlar na da yakla mak fen 
ö retiminin, dünyadaki geli meler çerçevesinde ele al nmas n  özellikle ortaö re-
timde ve üniversitede fen ö retiminin geli mesine yönelik etkinlikleri izlemek 
konusunda çal malar yap lmas n  gündemine ald . Projeler yapmak ülkedeki 
projeleri bu çerçevede desteklemek bir ölçüde fen ö retiminin bilimsel olarak 
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ele al nmas n  sa lay c  programlar ve projeler geli tirmek BAY Gurubumuzun 
görevi haline geldi. Sempozyumlar düzenleyerek yurtiçinden ve yurtd ndan 
yetkililerin kat l m  ile fen ö retiminin sorunlar , geli mesi tart larak öneriler 
geli tirildi. Fen Ö retimi konusunda haz rlanan projelerin desteklenmesine karar 
verildi. Bu arada TÜB TAK BAYG’da dâhil olmak üzere ilk TÜB TAK Bilim 
Kongresini düzenlendi. Bu Bilim Kongresinde E itim Bilimleri, üstün yetenekli-
lerin seçimi ve e itimi ile fen ö retimin geli mesi konular  bildiriler olarak yer 
ald . TÜB TAK’TA görevlendirmemden sonra MEB’deki mecburi hizmetimin 
TÜB TAK’a devri resmen istendi. MEB olumlu yan t vermedi. Zaman n Milli 
E itim Bakan  TÜB TAK yetkililerine olumlu bakt n  belirtmi  olmas na kar-

n devir olmad . Ben MEB nezdinde mecburi hizmetini yerine getirmemi  müs-
tafi memur olarak yasal izlenmeye tabi tutuldum. lginç olan durum ise BAYG 
kapsam nda neredeyse her hafta MEB’de belirli konularda çal malar görü me-
ler yap yorum, onlarla belirli konular n MEB düzeyinde ve BAYG’daki prog-
ramlar m z çerçevesinde ele al nmas n  sa l yorum. Ben MEB’de özellikle Talim 
Terbiye Kurulunda Fen Ö retimini Geli tirme Komisyonunda TÜB TAK gö-
revlisi olarak çal yorum, ama MEB’in ba ka bir Dairesi (Yüksekö retim Genel 
Müdürlü ü) yasal olarak beni izliyor. Bu ilginç bir çeli ki ancak benim mecburi 
hizmetimin TÜB TAK’a devri konusunda bir türlü izin verilmiyor, devir yap l-
m yor. ki y l sonra bir meslekta m MEB Yüksek Ö retim Genel Müdürü 
olunca, izin ve devir gerçekle ti. 

Ankara Fen Lisesinin 1968-1969 y llardaki durumunu ve sorunlar n  TÜ-
B TAK deste iyle ele alma durumu gündeme gelince bir proje olu turulmas na 
karar verildi. Talim Ve Terbiye Kurulunda bir Fen Ö retimi Geli tirme Projesi 
ve bu projeyi yönetmek üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda TÜB -
TAK’ n temsilcisi olarak ben görev ald m. Ayr ca AÜ fen fakültesinden profe-
sörler, Talim Ve Terbiye Kurulundan doktoral  uzmanlar ve Talim Ve Terbiye 
Kurulu Ba kan  yer ald . Bu komisyon bir proje haz rlatt . Fen ö retiminin orta 
ö retimde ele al nmas na yönelik olarak, Ankara Fen Lisesi Projesi diye ba layan 
fen ö retimi program n n di er liselere de uygulanmas  konusunu bir ara t rma 
projesi haz rlayarak TÜB TAK’a destek için sundu. Projenin TÜB TAK’ n 
deste iyle ba lamas  çok ilginçtir. Projenin bütçesi TÜB TAK’a devredilen kay-
nak ile olu turuldu. Ama Ara t rma Projesinin yürütülmesinin ve bilimsel olarak 
izlenmesinin BAYG taraf ndan yap lamas  kararla t r ld . Projenin yürütülme-
sinde zaman zaman bir Bilimsel Ara t rma Projesi kavram n n MEB bürokrasi-
sinde farkl  alg lanmas ndan kaynakl  sorunlar ç kt , sorunlar çözümlendi ve 
projenin belirli amaçlar n n gerçekle tirilmesi için yürütülmesi ve bu çerçevede 
belirli konular n ele al nmas  sa land . Fen Ö retimini Geli tirme Komisyonu ilk 
projenin sürdürülmesi konusundaki geli meler dikkate alarak yeni projeler geli -
tirildi. Bu, MEB’de sorunlar  bilimsel projelere dayal  olarak ele alma özelli ini 
ta yordu. 
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Bu projenin yan  s ra o y llarda Üniversite Giri  S nav  Sisteminde bir dö-
nü üm gündeme gelmi , stanbul Üniversitesi Üniversite Giri  S navlar n  örgüt-
lemek ve yürütmek üzere görevlendirilmi  ancak stanbul Üniversitesi’nde kuru-
lan komisyonun giri  s navlar nda kullan lacak testlerin maddelerinin haz rlan-
mas  konusunda görevlendirecekleri ö retmenleri seçmek, onlar  e itmek ve 
onlar n emeklerini kar lamak gibi konularda elindeki olanaklar n yetersiz olma-
s ndan dolay  sorunlar ortaya ç km . TÜB TAK’a ba vurma karar  al nm , 
BAYG’da konuyu inceledik ve onlar n giri  s nav  için kullan lacak testler için 
madde olu turma konusundaki projelerine hem kaynak deste i hem de bilimsel 
deste i verdik. Böylelikle stanbul Üniversitesinin Üniversiteye Giri  S nav  
sistemindeki görevini yerine getirmesi konusunda kurdu u komisyona TÜB -
TAK kaynak ve bilimsel destek sa lad . 

TÜB TAK’taki bu çal malar n sürdürülebilmesi konusunda özellikle Lise 
Ö rencileri Burs Program nda bursiyer seçme konusunda geleneksel sistem 
uygulan yordu yani yaz l  sorularla bir s nav yap l yordu. Bu s nava okullar n 
gösterdi i adaylar kat l yordu. Bu s navlar TÜB TAK’ n kontrolünde yap l yor-
du. Yan tlar yine TÜB TAK’ n kurdu u komisyonlar arac l yla de erlendirili-
yordu. Anadolu’nun çe itli yörelerinden adaylar belirleniyordu bu adaylar Anka-
ra’da bir görü meye davet ediliyordu. Bu görü melerden sonra desteklenecek 
lise ö rencileri belirleniyordu. Lise ö rencilerinin bursiyer olarak belirlenmesin-
den sonra onlar n hem ö renimlerini desteklemek hem de onlar n lisedeki ders 
çal malar n n d nda yönelmeleri söz konusu olacak alanlardaki bilimsel etken-
liklerle tan malar n  ve o konulardaki çal malar  yapan ülkemizdeki bilim insan-
lar yla bu konular n ele al nd  ortamda bulunmalar n  sa lamak üzere yaz okul-
lar  düzenleniyorduk. Örne in Erenköy K z Lisesinde lise bursiyerleriyle yapt -

m z yaz okulunda, uzman ö retmenlerin verdi i derslerle ve ö retim üyeleri-
nin konferanslar yla bursiyerlerin ufuklar n n, görü lerinin geli mesine yönelik 
çal malar programland  ve yürütüldü 

Özellikle Anadolu’daki liselerden gelen bursiyerlerle bat daki liselerden ge-
lenlerin kayna mas  diye o zamana kadar önemli oldu unu bilmedi imiz bir 
konu da gündeme geldi. Anadolu’daki liselerdeki üstün yeteneklilerin bat daki 
liselerdeki üstün yetenekli ö rencilerle payla abildikleri konular n ne kadar s n rl  
oldu unu ama sonra yava  yava  aran n kapat ld n  gözlemledik. Dolay s yla bu 
yaz okullar  üstün yeteneklilerle ilgili TÜB TAK’ n bursiyerlerine sa lad  ilginç 
bir ö renme ortam n  sa lam  oldu. Yaz okullar n n de i ik yerlerde yap lmas n  
sa lad k. zmir’de, Ödemi ’te yapt k. Oralarda bursiyerlerin kendilerini ve arka-
da lar n  tan tmalar  amac yla seçilen konularda sunular haz rlamalar n  ve pay-
la mas n  sa lad k. Bursiyerlerin sunular n  izleyen ö retim üyelerinin de erlen-
dirmelerini ve bursiyerlerin çal malar na katk da bulunmalar n  sa lad k. Bursi-
yerlerimizin lise mezuniyetinden sonra üniversite giri te belirli düzeylerde ba a-
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r l  olduklar n  da gördük. Ba ar l  olanlar n üniversite ö renimlerinin de destek-
ledik ve izlemeye çal t k.  

 Bu burs programlar n yürütülmesi s ras nda özellikle liselerden üstün yete-
nekli ö rencilerin seçimi konusunda biz 3 arkada  Doç. Dr. efik Uysal, Dr. 
Fethi Toker ve ben bir Fen Yetene i Testi, Genel Yetenek Testi haz rlama pro-
jesi haz rlad k. TÜB TAK projemizi destekledi. Testleri haz rlad k, ön uygula-
malar n  yapt k ve lise bursiyerlerinin seçimi konusunda kullanmak üzere haz r 
hale getirdik. Deneme uygulamalar n  yapt k. TÜB TAK BAYG’taki bursiyer 
seçme programlar n n, de erlendirme ve seçme ilkeleri çerçevesinde olu mas n  
sa lay c  formatlar yönergeler konusunda katk m oldu. De erlendirme jürilerin 
çal malar na ba lamadan önce bir ölçüde haz rlanmas , jürilerden bekledikleri-
mizin ölçme de erlendirme ilkeleri çerçevesinde neler oldu unun ele al narak 
payla lmas  sa lan yordu. Böylelikle jüri üyelerinden, özellikle doktora bursiyer 
adaylar n  de erlendirirken, adaylara ders notlar ndaki bilgilerin aktar lmas n  
amaçlayan bir s navda olmad klar n , bir konuda kendi alanlar nda gerek duy-
duklar , merak ettikleri konular  nas l ele ald klar n , nas l payla t klar n  nas l 
bilimsel ara t rma konusu yapabileceklerini aç klamalar n n istendi ini belirtme-
leri isteniyordu.  

 TÜB TAK yurt içi burs programlar nda, bursiyerlerin seçimi, izlenmeleri, 
de erlendirilmeleri konusundaki çal malar m z n yan  s ra, NATO’dan sa lanan 
döviz kayna na dayal  olarak Yurt D  Doktora Burs Programlar  kapsam nda 
NATO Burs Komitesinin toplant lar na kat ld m. D  leri Bakanl  NATO 
Dairesince belirlenen Komisyonca yürütülen NATO Burs Programlar n n döviz 
kayna  da dahil olmak üzere bundan böyle ve tamamen TÜB TAK’a devredil-
mesi kararla t r larak devir sa land . NATO Burs Programlar n n ülke sorumlu-
su ve yetkilisi olarak NATO Merkezinde y ll k toplant lar na kat ld m. NATO 
ülkelerindeki burs programlar n  incelemek üzere o ülkelerde incelemeler yapt m. 

O y llarda yine ek görev olarak ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bi-
limler Bölümünde Psikoloji Seksiyonunda ders vermek üzere görev ald m. Ver-
di im dersler Psikoloji ve statistikle ilgili derslerdi: Farklar Psikolojisi, E itim 
Psikolojisi, statisti e Giri  ve Diferansiyel statistikti. O y llar (1970’ten önce) 
ODTÜ’de ve di er üniversitelerde grevlerin, boykotlar n yer ald  ve bu çerçe-
vede “ö renci olaylar ” diye nitelenen olaylar nedeniyle olu an aksamalara ra -
men derslerimizi yürütmeye çal yorduk. O derslerde beraber çal t m z ö -
renciler daha sonra kendi alanlar nda Profesör, Doçent oldular. Derslerde ö -
rencilerle yapt m z çal malarda benim de kazand m deneyimleri daha sonra 
Ege Üniversitesinin Psikoloji Bölümünü program n  yaparken de kulland m. 4 
Ocak 1970 tarihin k z m z Burçak dünyaya geldi. 

1970’li y llar n önemli e itim uygulamalar ndan biri 8. Milli E itim uras -
d r. Bu urada MEB bir de i imin gereklili ini ele almaya çal an bir dü ünceyle 
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haz rl klar n yap ld  ve urada ele al nacak konular  gündemini kendi örgütle-
rinde tart arak geli tirildi i dikkat çekiyor idi. ura’n n gündemini ve haz rlad k-
lar n  di er kamu kurumlar yla da payla m lard . TÜB TAK’ n da 8. Milli E i-
tim uras na kat lmas na yönelik ça r  TÜB TAK’da de erlendirildi. Bilim Ku-
rulu Ba kan  Prof. Dr. Cahit Arf ve BAYG yetkilisi olarak ben bu ça r y  ve 8. 
Milli E itim uras n n gündemini de erlendirmeye çal t k. Prof. Dr. Cahit Arf 
yakla m , gündemi ve çal malar  bir geli me olarak de erlendirmekte, ancak 
büyük bir k sm n n bugüne kadar söylenenlerin tekrar  niteli inde oldu unun da 
dikkate al nmas n n gerekli oldu u yönündeydi. TÜB TAK’ n farkl  bir yakla-

mla Ankara Fen Lisesi projesindeki Fen Ö retimi çal malar n  ve ö renen 
merkezli anlay  baz alarak öneriler haz rlamas  konusu benimsendi. Ankara 
Fen Lisesinin kurulu u için öngörülen çal malar  yapmak üzere kurulmu  olan 
Komisyonun ba kan  da Prof. Dr. Cahit Arf’t . O komisyonun önerileri ile An-
kara Fen Lisesi kurulmu tu. Dolay s yla 8. Milli E itim uras na TÜB TAK 
katk s n n da böyle bir ön çal man n ürünleriyle bütünle mesi dü ünüldü. Ha-
z rl m z  yapt k ben TÜB TAK temsilcisi olarak 8. Milli E itim uras na kat l-
d m. 8. Milli E itim uras  bir dönü ümdü. Benim de erlendirmeme göre bu 
dönü ümde tipik olan nokta u: uran n belirli üyeleri kamu kurumlar ndan 
seçilenlerin yan  s ra üniversitelerden gelen üyeler ise yurtd nda ö renim gör-
mü , e itim bilimlerinde üniversitelerde çal malar yapm  olan gençlerden olu-
uyor idi. Bu üyeler 8. Milli E itim uras nda belirli konular n ele al nmas nda 

bir gurup olarak etkin olmaya ba lad lar. DPT’nin de kat l m yla planl  kalk n-
mada e itimin yeri ve bu yerin E itim Bilimlerinin bilgileriyle yer almas , gün-
demde de erlendirilmesi vurguland . Bu çerçevede kurulan komisyonlarda yap -
lan tart malarda yurtd nda çal m , üniversitelerde yeti mi  kendi kamu ku-
rumlar na e itim bilimlerinde çal malar yapm  olan üyelerin yan  s ra MEB’in 
kendi örgütünün temsilcileri olarak, Cumhuriyetin Ö retmenleri diyebilece imiz 
nitelikleri ta yan ö retmenler de ura üyesi olarak urada etkili oluyorlard . 
Onlar n cumhuriyetin de erlerini, kazan mlar n  e itim boyutunda komisyon 
çal malar nda gündeme getirdiklerini, örne in bir ilkokul ö retmeninin Türkçe-
yi tüm çal malarda can siperhane bir biçimde savunmas , do ru, temiz, duru ve 
ya ayan Türkçenin komisyon çal malar nda ve raporlar nda komisyon önerile-
rin de yer almas n  sa lay c  giri imlerde bulunmas  dikkat çekiciydi.  

Kat ld m komisyonun olu turdu u kavramlar ve olu turdu u görü lerden 
biri ö retimin, ö renmenin “ö renci merkezli” olmas  gibi bir özelli inin gün-
deme getirilmesidir. Ö renci merkezli kavram tart lmaya ba land . E itim 
“neden ö renci merkezli” olsun “program merkezli” olur, “ö retmen merkezli” 
olur, “MEB’in ilkeleri merkezli” olur ama ö renci merkezli ne demek oluyor! 
gibi görü ler ileri sürüldü. Sonuçta “Ö renci merkezli” görü ü benimsenerek 
ö renciye yönelik hizmetler konusu gündeme geldi, bu hizmetler tart ld . Te-
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mel olarak o y llardaki nüfus art , okulla man n getirdi i temel sorunlar ve 
bunlar n en önemlisi olan “sistemde ö renci ak ” s n fta kalma ve s n flardaki 
birikim ve böylelikle ekonomik psikolojik boyutlarda aileleri de etkileyen sorun-
lar n gündeme olmas  acil çözümleri gerekli k l yordu. 

S n fta kalma konusunun e itimimizde önemli bir sorun oldu u gittikçe bu 
sorunun a rla t , hem bakanl n hem ailelerin hem de politikac lar n art k 
gündemine girdi i kaç n lmaz bir gerçek olarak ortaya ç k nca ura’n n bu acil 
soruna da yakla mas  gere i ortaya ç kt . Özellikle o zamanki Milli E itim Baka-
n  Prof. Dr. Orhan O uz bu sorunun ele al nmas n  özelikle vurguluyordu, u-
ra’dan öneriler istiyordu. Zaman zaman genç üyelerle yapt  görü melerde u-
ra’da ele al nmas n  istedi i konular , ricalar n  aktar yordu. Komisyonda genç 
e itimci üyeler s n f kavram  yerine, ders kavram , ders geçme ve kredi toplama 
diye nitelenen bir kavram , bir uygulamay , sistemde ö renci ak n , ö renci 
merkezli bir yakla m  tart maya ba lad k, bir öneri olu turduk. Önerimizi aç k-
lamaya çal t k ve genel hatlar yla bir ölçüde bir ilkesel karar n al nmas n  sa la-
d k. Bu ilke karar  çerçevesinde sistemde ders geçmenin ve s n fta kalman n, 
s n f tekrar n n yaratt  sorunlara yakla mada yeni yakla m n gereklili i benim-
sendi. 

 ura kararlar nda yer alan bir di er konu da orta ö retimde lise-okul örgüt-
lenmesi idi. mam Hatip okullar n n lise olmas n  sa lay c  önerilerin, tart mala-
r n dayana , meslek okullar n n meslek liselerine dönü türülmesi yönündeki 
geli meler ve yakla mlar oluyor idi. Bu tart malar çerçevesinde bu dönü tür-
menin gerekli olmad , “lise” kavram  ile ba da mad  yönündeki kar  görü -
ler ve öneriler, yeterince taraftar bulamad . lke olarak orta ö retimde okullar n 
liseler olmas  konusu benimsendi. 

Bu uran n ba ka bir özelli i ura’y  izleyen y llarda 1973 y l nda 1739 say l  
Milli E itim Temel Yasas  iktidar taraf ndan gerçekle tirildi. ura’n n kararlar  ve 
benimsedi i de i iklikler bu yasada yer ald . Bu yasada yer alan bir di er konu da 
ö renci konusunun, ö rencinin yetenekleri konusunun ö rencinin bir ölçüde 
tan nmas  konusunun Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Ölçme ve De erlendir-
me uygulamalar  olmu tur. 

Bu ura’n n özetlemeye çal t m kararlar ndan sonra Doç. Dr. Turhan 
O uzkan, Doç. Dr. Fuat Turgut ve ben TÜB TAK’ n olanaklar yla da ura’da 
ele ald m z, ileri sürdü ümüz, tart may  olu turdu umuz konular n bir bilim-
sel proje olarak ele al nmas n , ara t r lmas n  sa lamaya çal t k. Orta ö retimde 
“Ders Geçme ve Kredi Toplama” nas l uygulanabilir sorusuna yan tlar aramak 
için bir Simülasyon projesi haz rlayarak TÜB TAK’a sunduk. TÜB TAK bu 
projeyi desteklenmek üzere kabul etti. Projemizde Ders Geçme ve Kredi Top-
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lama yakla m n n, uygulamalar n n sistemde ö renci ak n , dersleri ve haftal k 
ders programlar n  nas l etkileyebilece ini belirlemeye yönelik bir desen olu tur-
duk. Desenimiz çerçevesinde üç tür orta ö retim kurumu seçtik. Bir geli mi  
lise, bir meslek lisesi ve birde ta radan köklü bir lise. Bu liselerdeki ö renci ak -

n , haftal k ders programlar n  s nav, ders geçme, not verme gibi uygulamalar n 
kurallar n , yöntemlerini araçlar n  dikkate alarak bu uygulamalar n yerine Ders 
Geçme ve Kredi Toplama ve s n fta kalma yerine al nabilecek dersleri tamam-
lama uygulamalar  ba lat lsa nas l bir durum ortaya ç kar sorusunu ka t üzerin-
de incelemeye ba lad k. O zamanki bilgisayar, internet olanaklar  çok s n rl . 
Bizzat okullara giderek toplad m z bilgileri projenin amac na göre say sal veri-
ye dönü türdük ve çözümlemeye çal t k ve bulgular m z  raporla t rd k.  

Bu çerçevede böyle bir de i iklikte programda yer alacak yeni durumlar  
uygulayacak olan ö retmenler ne dü ünüyor diye de merak ettik ve onlardan bu 
konuda da bilgi toplamak üzere bir bilgi toplama arac  haz rlad k. Seçti imiz 
liselerden belirli bir örneklem çekerek ö retmenlerden böyle bir durum olursa 
ne dü ünüyorsunuz neler önerirsiniz gibi bilgiler toplad k. Onlar  de erlendir-
dik, ilginç durumlarla da kar la t k. Bu yeni uygulama kapsam nda ortaya ç kan 
sonuçlara dayal  olarak; “Matemati i veya fizi i her y l okutmayal m bir y lda 
okutal m ama tümü kapsayacak ekilde belirli bir düzeyi de dikkate alarak bir 
programda okutal m”, “Dersleri ö rencilerin yetenekleri çerçevesinde ele alabi-
lecekleri ekilde programlayal m, her ö renci matematik okusun ama ayn  ma-
temati i okumas n” gibi önerilere de inmi  idik. Bir di er deyi le matemati i 
beceremedi kals n de il matemati i u düzeyde becerdi gibi bir yakla m ve bu 
yakla m da ders program , derslerin da l m , s n flar yeniden örgütlenmek du-
rumunda olacak. Ö retmenlere bu durumlar  belirterek görü lerini sordu u-
muzda ö retmenlerden tipik tepkiler ve yakla mlar dikkat çekti. “Proje çok 
güzel ama benim dersime dokunulmas n.” Simülasyon projesi ara t rmam z n 
kesin raporunu TÜB TAK kabul ettikten sonra MEB’e sunduk. Bizden izin 
al nmadan ne yaz k ki MEB bu raporumuzu yay nlad . 

 8. ura’y  izleyen 9. urada Milli E itim Bakanl  bu konuyu gündeme ge-
tirmi , raporumuz sert bir biçimde tart lm  ele tirilmi . Bizler 9. ura’ya davet 
edilmedi imiz için ele tirileri yan tlayamad k. 1970Li y llarda MEB bu projenin 
bir pilot uygulamas n n yap lmas n  da gündeme getirdi. Yine bir proje ile TÜ-
B TAK’a ba vurdu TÜB TAK bu ba vuruyu inceledi ve pilot çal ma olarak 
bunun desteklenmesine karar verildi. Seçilen okullarda bu proje Milli E itim 
Bakanl  kendine özgü geleneksel uygulamalar  da katarak uygulama ba latt . Bu 
uygulama s ras nda zaman zaman sorunlar ortaya ç kt . Desteklenen bu projede-
ki uygulama pilot da olsa temelde de i iklikler içeriyordu. Bakanl kta Fen Ö re-
timi Geli tirme Komisyonu projeyi yürütüyor ancak bakanl n di er birimleri 
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bu pilot uygulamaya s cak bakm yor.. Onlar kendi birimlerindeki uygulaman n 
devam etmesini istiyorlar. Örne in bu projede Biyoloji dersi bir bütün olarak 2. 
s n fta okulsun deniyor ama o birim biyoloji 1’de de, 2’de de, 3’te de okutulsun 
diye dayat yor ve ara t rma projesini aksat yor. Böyle sürtü meler gündeme geldi 
zaman zaman bürokratik ve bilimsel de erler kar l kl  tart malara yol açt  ama 
pilot proje yürütüldü. Elde edilen sonuçlar de erlendirilmeye çal ld . Ancak 
yeterince konuya a rl k vererek genel bir uygulamaya geçme pek sa lanamad . 
Bu konular  test ve ara t rma, ö rencinin sistemde ak  gibi konularla ili kilen-
dirdi imiz zaman görüyoruz ki ö renciyi merkeze alan yakla mlarda 1970’teki 
8. Milli E itim uras  bir dönü üm özelli i ta yordu 

 
Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi Y llar m 

1973’te TÜB TAK Genel Sekreteri ile Bilim Kurulu Ba kan n n 
BAYG’daki personelime yap lan anlams z bir müdahaleyi kabul edemeyece imi 
belirterek TÜB TAK’tan ayr l p AÜ E itim Fakültesinde E itim Psikolojisi 
Bölümünde ö retim görevlisi olarak göreve ba lad m. Bölümde daha çok Reh-
berlik ve Psikolojik Dan ma ile ilgili dersleri vermeye çal t m. E itim Fakülte-
sindeki çal malar mda Prof. Dr. efik Uysal’la beraber Ölçme ve De erlendir-
me derslerini de yürüttüm. Fakültede çok önemli bir proje, E itim Enstitüsü 
mezunlar n n farkl  dersleri vererek lisans program ndan sertifika almalar  böyle-
likle Yüksek Lisans Program na geçebilmelerini sa lay c  bir tamamlama uygu-
lamas  ba lat ld . Bu büyük bir geli meyi sa lad . E itim Enstitüsü mezunlar  bu 
tamamlama program ndaki dersleri alarak sertifika almaya hak kazand lar ve 
yüksek lisansa ba lad lar. Bu uygulama E itim Bilimleri disiplinleri için gerekli 
kadrolar n yeti tirilmesinde önemli bir giri im oldu.  

Milli E itim Bakanl nda TAB’ n kapat lmas ndan sonra kurulan Planlama 
Ara t rma ve Koordinasyon (PAK) Dairesinde e itim sisteminde ö rencilere 
götürülecek hizmetler kapsam nda Rehberlik ve Psikolojik Dan ma da kullan -
labilecek Ölçme ve De erlendirme araçlar  geli tirme, uyarlama konusunda bir 
proje haz rlanarak çal malar ba lat lm . Bu projede uzman olarak görev almam 
istendi. Milli E itim Bakanl n n illerde kurdu u Rehberlik Ara t rma Merkez-
lerinde kullan lmakta olan Temel Yetenek Testleri ile lgi ölçmeyi amaçlayan 
Kuder lgi Envanteri araçlar n  ele alarak uyarlama çal malar n  yürüttüm. Bu 
araçlar tercümesi yap larak kullan lan araçlar idi. Araçlar n e itim amac  ile 
Türkçeye uyarlanmas  için telif haklar na sahip kurumlardan izin ald k. Ölçme 
araçlar n  uyarlama ilkeleri ve süreci izlenerek Kuder lgi Envanterinin uyarla-
mas n  gerçekle tirdik, normlar belirledik. Bu çal ma kapsam nda Kuder lgi 
Envanteri El Kitab n  haz rlayarak Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi yay n  
olarak yay m n  sa lad m. Temel Yetenek Testleri için de uyarlama çal malar n  
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ba latt m, ancak PAK Dairesinde konuya ili kin yakla mda ve destekte aksama 
oldu u için sonuçland rarak yay n haline getirilmesi sa lanamad . 

E itim Fakültesindeki görevlerimin yan  s ra kamu kurumlar nda da görev-
ler ald m. Bunlardan biri bir sivil toplum kurulu u olan Türk E itim Derne inde 
(TED) oldu. TED (Atatürk’ün kurulmas n  öngördü ü bir dernektir) hizmetle-
rinin aras na yeni bir yakla mla bilimsel çal malar  da katmay  dü ünmü . TED 
Yönetim Kurulu bir Bilim Kurulu olu turulmas n  kararla t rm . Beni TÜB -
TAK’tan tan yan arkada lar, TED’de böyle bir Bilim Kurulu olu turmak üzere 
göreve davet ettiler. Biz E itim Fakültesindeki ve ODTÜ’deki arkada larla 
TED’de Bilim Kurulu’nu kurduk. Bilim Kurulundaki ilk çal mam z Üniversite-
ye Giri  konusunu ele alan bir paneldi. Bu panele o zamanki giri  s nav ndan 
sorumlu yönetici ve teknik kadroyu, E itim Fakültesinden ve E itim Bölümle-
rinden Ölçme ve De erlendirme konusundaki ö retim üyelerini ve uzmanlar  
panelist olarak davet ettik. ki günlük bir çal mayla haz rlad m z program  
gerçekle tirmeye çal t k. O zaman giri  s navlar n  yürüten ÖSYM Hacettepe 
Üniversitesinin bünyesinde olu mu tu. ÖSYM’de Prof. Dr. Do ramac  taraf n-
dan görevlendirilen alan nda çok yetenekli bir T p Profesörü de ba kand . Pane-
le teknik uzmanlar da kat ld  ve konular tart ld . Tart anlar aras nda veliler, 
ö retmenler ve ö renciler de vard . Bu tart malar  televizyonda aç k oturumlara 
kat larak da sürdürdük. Tipik bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Tart -
malar n belirli a amas nda vurgulamak istedi imiz uydu: Test maddelerinin 
güvenli ini sa lamak gibi temel bir noktay  vurguluyorduk. Bu bir s nav de il, 
bu özelde bir test ve de erlendirme uygulamas , s nav sorular  olarak maddelerin 
alg lanmamas  ve güvencesinin sa lanmas  gerekir diyorduk. Test maddelerinin 
Psikometrik özellikler sa lans n diyorduk. Bu konular tart l rken, ÖSYM Ba -
kan  u ”Ben bu tart malardan çok yararlan yorum, tart malar  uzmanlar mla 
beraber de erlendirece im, ben bu tart malar sonucunda ortaya ç kan görü le-
rin uzmanlar m taraf ndan ele al nmas , geli tirilmesi konusunda hiçbir karara 
müdahale etmeyece im, bu kararlar n olu mas nda uzmanlar ma gerekli duyduk-
lar  her türlü yard m  yapaca m. Ben bu alan n uzman  de ilim. ” diyerek çal -
mam z  ve yakla m m z  destekledi. Bunu unun için aktar yorum. Son y llarda 
bu i ler için de i ik alanlardan görevlendirilmi  olan profesörler, atanm lar 
Ölçme ve De erlendirme uzmanlar  haline geldiler. “Biz s nav yapmas n  biliyo-
ruz dolay s yla testler konusunu da biliriz” yakla m yla Ölçme ve De erlendir-
me (Psikometri) konular n n bir uzmanl k i i olmad n , her ö retici, profesör 
taraf ndan yap labilecek bir uygulama oldu unu kamuoyuyla payla abildiler.  

Üniversiteye Giri  konusu Üniversiteleraras  Kurulda da ele al nm . O 
zaman Ankara Üniversitesi Rektörü olan merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç, 
Üniversiteleraras  Kurulun da Ba kan  bu konunun tart lmas nda bir öneri 
gündeme getirmi . Demi  ki “Bu çal malar  gözden geçirmek üzere bir komis-
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yon kural m.” Komisyon kurulmas  uygun görülmü  ve benim, Prof. efik Uy-
sal’ n, Prof. Dr. Hüsnü Ar c ’n n, Prof. Dr. lhan Akhun’un da yer ald  bir 
komisyon kurulmu  ve bu komisyonun da ÖSYM’nin Ba kan n n ba kanl nda 
toplanmas  ve çal malar yap lmas  kararla t r lm . Bu görev bize yaz l  olarak 
bildirildi. Biz de çal malar yapmak için komisyonun toplanmas n  ve çal malar 
yapmas n  bekliyoruz, ilgililere ba vuruyoruz, Üniversiteleraras  Kurul’un izleyen 
toplant s na kadar bu komisyon toplanmad . Sonra Üniversiteleraras  Kurul 
topland nda o zamanki Hacettepe Üniversitesi Rektörü merhum Prof. Dr. 
hsan Do rama’c n n önerisi kapsam nda komisyonun gerekli olmad  karar  

al nm . Biz çal madan da lan komisyon haline geldik. Bunlar  aktarmam n 
nedeni u: Giri  s navlar  konusu zaman zaman uzmanlarca, zaman zaman yö-
neticilerce zaman da politikac larca ve iktidarlarca ele al nan ama bir türlü ya-
p lmas  gereken i in yap lmas n n sa lanmad  ama neredeyse bir endüstrisinin 
ve ticaretinin, rant n n ve ideolojik ç karlar n n egemen k l nd  ve kronik bir 
ülke sorunu haline nas l getirildi ine de inmektir.  

 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Y llar m 

1977-1978 y llar nda Ankara’da hava kirlili inin günlük ya am , özellikle 
çocuklar  olumsuz etkiliyordu. Ankara’dan ayr lmak gerekti ini konu maya ba -
lam t k. 1975-1976 y llar nda Ege Üniversitesinde Sosyal Bilimler Fakültesi 
kurulmu tu. Ege Üniversitesinin o zamanki Rektörü Prof. Dr. Yusuf Vardar 
(TÜB TAK–BAYG’da beraber çal t m ö retim üyesi) yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Fakültesine beni ve E itim Fakültesinden önerece im ö retim üyelerini 
davet etti. Belli nedenlerden dolay  o tarihte karar veremedim. Prof. Dr. efik 
Uysal daveti gerçekle tirerek Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde gö-
reve ba lad . Bu fakültenin ilk dekan  olarak Prof. Dr. efik Uysal seçilmi ti. 
Prof. Dr. efik Uysal’ n birlikte çal al m önerisini de erlendirerek 1978 y l n n 
Mart ay nda zmir Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesine gitme karar  ald m.  

1974 y l nda E itim Fakültesinde Doçentlik s nav n  vererek kadroya atan-
m t m. O y llarda E itim Bilimleri disiplinlerinin doçentlik jürisinde görev veri-
lecek o disiplinlerde profesör yoktu. Yan alanlardan profesörler ile olu turulan 
jüride doçentlikle tezimi ve ilgili çal malar m  savunmak o s navdan geçmek 
durumunda kald m.  

Doçent olarak göreve ba lad m Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakülte-
sinde 1979 y l nda Psikoloji Profesörü olarak kadroya atand m. Sosyal Bilimler 
Fakültesinde yeni kurulan bir fakülte olarak farkl  bir giri imle bölümler olu tu-
rulmu tu. Bunlardan en tipi i göreve ba lad m Davran  Bilimleri Bölümüydü. 
Bu bölümde de i ik seksiyonlar vard . Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, E itim, 
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Felsefe gibi. Ne yaz k ki bu Davran  Bilimleri Bölümünün ömrü uzun olamad . 
Davran  Bilimleri Bölümünün de i ik seksiyonlar nda görevli gençler, yeni 
Doçentler yeni Doktora derecesi alm  asistanlar bizler de ayr  bölümler olmak 
isteriz diye bir giri im ba latt lar. Taraftar da buldular. Geleneksel anlamda bö-
lümle meyi gerçekle tirdiler. Prof Dr. efik Uysal’la beraber Psikoloji Bölü-
münde kald m. Davran  Bilimleri Bölümün Ba kanl n  ve sonra Psikoloji 
Bölümünün Ba kanl n  yapt m. 

Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü ö retim üyeleri olarak yerle -
kemizde mesaiden sonra hafta içinde paneller düzenledik. Gündemdeki konular, 
ö renci olaylar , üniversite giri  s navlar , üniversitenin yönetimi gibi konular bu 
panellerde ele al nd . Bu etkinliklere kat lmam bunlar  örgütlemem 12 Eylül’den 
sonra hakk mda aç lan soru turmalarda gündeme getirildi, sorular yöneltildi. 
Soru turmalardan somut bir sonuç ç kmad .  

Bülent Ecevit Hükümetinin Üniversite Yasas  Tasla na yönelik, Ege Üni-
versitesindeki Tüm Ö retim Üyeleri Derne inin (TÖMÜD) Yönetim Kurulun-
da yap lan inceleme ve de erlendirme çal malar na kat ld m. Bir iki gün bu 
tasla  inceleyerek taslakta yer alan de i ikliklere ve yeni konulara ili kin görü le-
rimizi belirledik. Bunlar biraz da sert görü lerdi. Örne in devletin, hükümetin 
ba a ç kamad  baz  ö retim kurumlar n  (E itim Enstitülerinin) üniversiteye 
ba laman n bir çözüm olmad na dikkat çektik.  

O y llarda TED Bilim Kurulunda bilimsel toplant larla yapt  etkinliklerin 
yan  s ra E itim Hizmetlerinde önemli görevler alm  olan kimselere ödüller 
verme, onlar n çal malar n  anma ve böylelikle onlar  topluma tan tma amac  ile 
programlar olu turduk. E itim Hizmet ödülünü o güne kadar toplumda e itim 
konusunda özellikle Cumhuriyetin ilk y llar nda e itime önemli hizmetler veren 
kimselere verdik. H fz  Rahman Ra it Öymen ve H fz  Veldet Velidedeo lu 
bunlardan ikisi. E itim Bilim Ödülü program  olu turduk. Doç. Dr. Mitat Enç’e 
Bilim Ödülü verdik.  

1980’den önceki y llarda Ulusal Psikiyatri Kongrelerinde Psikiyatri, Nöro-
loji ve Psikoloji ayr  seksiyonlar olarak yer al yordu.1979 y l ndaki toplant da 
1980 toplant s n n, stanbul Üniversitesi’nde Çapa T p Fakültesi’nin Nöroloji 
Bölümü taraf ndan yap lmas  kararla t r lm . Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi Psikoloji Bölümüne de kongrede Psikoloji ve Psikolojinin disiplinleriy-
le ilgili konular  koordine etme görevi verilmi . Kongre için haz rl klar m z  yap-
t k. stanbul’daki kongreye kat ld k. Ancak ilginç bir durum ile kar la t k. Nöro-
loji bölümünce yürütülen Kongrede Psikiyatri ve Nöroloji çal malar  program-
lar  tamamland ktan sonra Kongre Ba kan  “Kongremiz tamamlanm t r, Psiko-
loji de isterse devam etsin” gibi bir ifade ile kongreyi kapatt . lginç ve beklen-
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meyen bir durumla kar la t k. Bizler tepki gösterelim göstermeyelim tart ma-
s ndan sonra gençlerin de srar yla Psikoloji Seksiyonunun çal malar n  ba lat-
t m. Aç l ta tepkimizi, bilimsel eti e uymayan bu davran  k nad m z  ilgililere 
duyurmaya çal t m. Kongre için haz rl n  yapm  olanlar bildirilerini sundular.  

Böylece o y l bu olaydan sonra Psikolojinin böyle bir kongrede yer almas  
konusunu yeniden de erlendirme gündeme geldi. Bu durumda Psikoloji Bilim 
Dal nda da Ulusal Kongre düzenlemenin gerekli oldu u karar n  ald k. 1980 y l  
için Kongre düzenleme karar  kapsam nda Fakültemizin Psikoloji Bölümü I. 
Ulusal Psikoloji kongresi düzenleme karar  ald k. Fakültemizin Psikoloji Bölümü 
Ulusal Psikoloji Kongresini düzenleme ile ilgili çal malar  ba latt . Fakültenin 
Dekan  ve Psikoloji Bölümünün Ba kan  olarak I. Ulusal Psikoloji Kongresini 
yürütmek üzere çal malar  planlad m. Psikologlar Derne i ile i birli ini olu tur-
duk. 1980 Eylül ay nda I. Ulusal Psikoloji Kongresinin yap laca n  duyurduk. 
Ancak 12 Eylül 1980 htilali bizim takvimimizi ve program m z  alt üst etti. 
Böyle bir ortamda, htilali izleyen haftada bir Kongreyi yapmam z n olana  
yoktu. Dolay s yla önümüzdeki y l ayn  tarihte yapmak üzere Kongreyi erteledik. 
Eylül 1981’de I. Ulusal Psikoloji Kongresini planlad m z biçimde gerçekle tir-
dik. S k yönetim taraf ndan ve Rektörlü ün uygulamas  ile ben Dekanl ktan 
al nm t m. Psikoloji Bölüm Ba kan  olarak Kongre Düzenleme Kurulu Ba kan-
l n  yürüttüm.1981 y l ndaki Kongremizin gerçekle mesinde S k yönetim Ko-
mutanl ndan izin alarak zmir Orduevi olanaklar ndan yararland k! Kongre 
etkinlikleri yay n haline getirildi inde ise Fakülteden ayr lma durumunda kalm -
t m. Haz rlanan yay nda Kongre Ba kan  olarak sunu yaz m yerine sekreterin 
sunu yaz s na yer verildi! 

1980 y l  Sosyal Bilimler Fakültesinin ilk mezunlar n  verdi i y ld . Fakülte-
nin ilk mezunlar  için mezuniyet günü düzenlemek konusunu gündeme ald k. 
S k yönetim uygulamalar , üniversite yönetiminin tutumu, mezun olacak gençle-
rin istekleri kapsam nda konuyu tart t k ve bir mezuniyet öleni yapmay  Fakül-
te Yönetim Kurulunda kararla t rd k. S k yönetimden izin ald k, kaymakaml k-
tan izin ald k. Duyuru yapt k ve 1980 Haziran’ nda ilk mezunlar m za bu ölen-
de diplomalar n  vermeyi planlad k. Mezuniyet ölenimiz için belirlenen tarihten 
önceki günlerde zmir nciralt ’ndaki ö renci yurtlar nda ö renci olaylar  ve 
öldürülen ö renci de gündemdeydi. Biz bu ortamda bir ölenle görevimizi yeri-
ne getirmeye çal yoruz. Yine ayn  günlerde Fatsa Olaylar  diye bilinen olaylar 
da gündemdeydi. Belirledi imiz tarihte ve olu turdu umuz programa uygun 
olarak öleni ba latt m. ölenin yap ld  spor salonunun d nda jandarmalar, 
polis içerde sivil veya resmi polis, hükümet temsilcisi gibi yetkililer öleni izliyor. 
Bizler ölende mezunlar m z  u urlamaya çal rken bu olaylar ister istemez 
öleni gergin ve endi eli duruma getirmi  idi. Mezunlar m z  Cumhuriyetin ça -
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da  e itiminden mezun olanlar olarak alg layarak, Cumhuriyetin de erlerine, 
kazan mlar na, Atatürk ilkelerine ba l l klar n  vurgulayarak mezuniyet öleni 
yapmaya çal t k ve sonuçland rd k. ölene Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin 
ve Fakülte ö retim üyelerinin kat l m  nerede ise yok düzeyinde idi. Mezuniyet 
öleni konusundaki çal malar m, daha sonra Üniversitenin ve S k yönetimin 

bana kar  açt  ama sonuçland rmayan soru turmalarda da konu edildi, sorular 
yöneltildi. 

O y llarda Ölçme ve De erlendirme ile ilgili farkl  bir durumun da belirtil-
mesinde yarar ümit ediyorum. Üniversitelere Giri  S nav  konusunda yurtd n-
dan üniversitelerimize girecekler için ayr  bir s nav uygulamas  ba lat lm t . 
De i ik üniversiteler veya ÖSYM o s navlar  da yap yordu. Fakat Üniversitelera-
ras  Kurul bu s nav n ÖSYM’nin d nda bir Üniversite taraf ndan haz rlanarak 
yap lmas  karar n  alm  ve görev Ege Üniversitesi’ne verilmi . Ege Üniversitesi 
bu görevi yerine getirmek üzere bizim Fakültemizden ve di er ilgili fakülteler-
den belirledi i elemanlardan olu an bir komisyon kurdu. Bizim Fakültenin 
Ölçme ve De erlendirme elemanlar  bu s nav için ilkelerin ve ölçme araçlar n n 
haz rlanmas nda görev ald . Giri  s nav  için Genel Yetenek Testi ile Genel Bilgi 
Testleri geli tirdik. Kültürden ar nd r lm  maddeleri olu turmaya çal t k. Ancak 
12 Eylül 1980 htilalinden sonra bütün haz rl klar m z ne yaz k ki gerçekle medi, 
dosyalarda kald .  

Ege üniversitesinin Mediko Sosyal Merkezinde Rehberlik ve Psikolojik 
Dan ma hizmeti vermek üzere bir ünite kurulmu  idi. O ünitede kullan lmak 
üzere Psikolojik Ölçme Araçlar n n geli tirilmesi konusunda da oradaki eleman-
lara yard mc  olmaya çal t m. Minnesota Psikolojik Dan ma Envanterini uyar-
lamaya ve ünitedeki uygulamalarda kullan lmas na yönelik haz rl klar  gerçekle -
tirdik. Ön formlar n  haz rlad k ön denemelerini yapt k ve bu arac n deneme, 
pilot çal malar  çerçevesinde bu ünitede kullan lmas n  sa lad k. Bu arac  kulla-
nacak bireyleri yeti tirmede katk  sa lad m. 

12 Eylül 1980 htilalinin getirdi i ortamda 1402 say l  S k yönetim Yasas -
n n uygulamas  olarak üniversitelerde belirli ö retim üyeleri, belirli kamu görev-
lileri özellikle belirli ö retmenler S k yönetim Komutanl n n emriyle kurumla-
r n n yöneticileri taraf ndan görevden uzakla t r ld lar. Bu uzakla t rma çerçeve-
sinde Ege Üniversitesindeki elemanlar n da uzakla t r lmas  ba lat ld . S k yöne-
tim Komutanl  üniversiteden gelen ihbarlarla harekete geçirildi. Ege Üniversi-
tesindeki bu geli melerin bir farkl  boyutu da 1980 Haziran ay ndaki sonuçland -
r lamayan Rektör Seçimi olay  ile gündeme geldi. O zamanki yasaya göre Rektör 
ö retim üyelerinin üçte ikisinin oylar yla seçiliyordu. Ege Üniversitesinde Rektör 
Seçimini Haziran 1980 ay nda tekrarlanan turlarla gerçekle tiremedik. Adaylar n 
sa  ve sol diye nitelenmesi bile gündeme geldi. Bu Rektör Seçimini sonuçland -
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ramama konusu, 12 Eylül 1980 htilalinden sonra üniversitenin ö retim üyeleri-
nin de erlendirilmelerinde ele al narak i lemler yap ld . Yap lan i lemler uydu: 
S k yönetim Komutanl  istenmeyen ö retim üyelerini 1402 Say l  Yasan n ver-
di i yetkiyle görevden uzakla t rmas  için Üniversite Rektörlü ünü görevlendiri-
yordu. Rektör de bu emrin gere ini yaparak seçilmi  olan yöneticiyi ve ö retim 
üyesini görevinden uzakla t r yordu. S k yönetim Komutanl na üniversiteden 
yeterince ihbarlar yap ld  için uzakla t racaklar  belirlemek zor olmuyordu!  

1981 y l n n ubat ay nda Rektör beni dekanl ktan uzakla t rd . Gerekçe, 
S k yönetim Komutanl n n emri olarak belirtiliyordu. 1983 y l  Mart ay nda ise, 
zmir Merkez Komutanl na davet edildim. “S k yönetim olarak sizi uzakla t -

raca z ama siz kendiniz istifa ederseniz konuyu ve dosyan z  kapataca z.” bi-
çimindeki S k yönetim karar  bana tebli  edildi. Ayni gün de i ik saatlerde 7-8 
ö retim üyesine benzer karar tebli  edilmi ! Bu uygulamaya tabi tutulan 7-8 
ö retim üyesi Ege Üniversitesindeki ö retim, e itim çal malar n , askerin direk-
tifi çerçevesinde sonuçland rm  olduk. Emeklilik hakk  kazananlar d nda ka-
lanlar bir bak ma aç kta kald lar görevlerinden ve mesleklerinden uzakla m  
oldular.  

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesindeki çal malar m n yan  s ra 
Manisa Spor Akademisinde de görev almam söz konusu oldu. Spor Psikolojisi 
ve Rehberlik ve Psikolojik Dan ma derslerinin yan  s ra spor etkinliklerinde, 
Psikomotor alanda ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesi gibi konularda da 
dersler verdim. Benzer dersleri Ege Üniversitesindeki Beden E itim ive Spor 
Bölümünde de verdim. Sporun ve Beden E itiminin toplumdaki etkilili inin 
akademik durumlarla ba da t r lmas n  tart arak bu alanlarda görev alacak ele-
manlar n üniversitede lisansüstü programlardan yeti tirilmesini ve gerekli prog-
ramlar n aç lmas n  önerimizi senatomuzda tart arak Spor ve Beden E itiminde 
de bu lisansüstü programlar aç lmas n  sa lad k. Bu programlar ülkemizde uygu-
lanan ilk programlar oldu.  

 
Zoraki Emeklilik Y llar m 

Mart 1983’te 1402 Say l  yasaya dayal  S k yönetimin uygulamas  kapsam n-
da üniversiteden ayr lma durumunda kal nca emekli olmak için yapt m ba vu-
rum 2-3 ay sonra sonuçland r larak emekli olabildim. Emekli Sand  Genel 
Müdürlü ünde 1402’likler için ayr  bir ünite açm lar! 1985 y l na kadar ailemle 
zmir’de ya ad k. Bu arada 1984 y l nda “Ayd nlar Dilekçesi” diye bilinen giri i-

me kat larak, e imle birlikte bu dilekçeyi imzalad k. Devlet yöneticileri dilekçe-
nin ve imzalayanlar n cezaland r lmas  için i lemlerin ba lat lmas n  uygun bul-
duklar  için soru turmalar ba lat ld . Bu konuda ba lat lan savc l k soru turma-
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s nda davet edilmeden önce davranarak Askeri Savc ya ifade verdik. Askeri 
Savc  soru-yan t uygulamas ndan sonra “Hocam, ifadenizi ben yazd rabilir mi-
yim?” diyerek “Demokratik ülkelerde ayd nlar n bu tür tepkileri do ald r suç 
de ildir.” diye ifademi yazd rd . E ime ise size bunu kim imzalatt  sorusu sorul-
mu , o da kendi öz iradem ile imzalad m yan t n  vermi . Savc  bu ifadelerden 
sonra soru turmay  sonland rd .  

1985 y l nda ailece Ankara’ya döndük. O y lda, ülkedeki politik geli meler, 
iktidar n de i mesi, ihtilalin etkilerinin yava  yava  farkl la mas  gibi konular 
gündeme geldi. Ben de o zaman Genelkurmay Ba kanl na ba vurarak haks z 
ve dayanaks z, yasal olmayan bir muameleye tabi tutuldu umu belirterek ma -
duriyetimin giderilmesini istedim. Genelkurmay Ba kanl  “sizin bizde hiçbir 
dosyan z ve kayd n z yok” diye yan t verdi. Siz sorununuzu YÖK ile halledin 
gibilerden ilginç bir yol da gösterdiler. Bir bak ma beni Üniversitem uzakla t r-
d  için konu onlar n konusu olamazd ! 

Ankara’da emekli olarak önde gelen kamu kurulu lar nda e itim program-
lar  haz rlad m seminerler yapt m. Özellikle Merkez Bankas n n de i ik düzey-
lerdeki elemanlar na seminerlerde, insan ili ikleri kapsam nda dersler vermeye 
çal t m. Bu dersler kapsam nda, kurumun sicil ve performans de erlendirmesi 
uygulamas ndaki esaslar, formlar gözden geçirilerek ortaya ç kan durumlar n 
tart lmas n  sa lad k. Kurumda sicil kavram n n performans kavram yla bütün-
le mesinde Ölçme ve De erlendirme ilkelerinin nas l ele al nabilece i konusunu 
irdeledik.  

Türk E itim Derne i (TED)’in Bilim Kuruluna Ba kan olarak yeniden ka-
t larak daha önceki y llarda ba latt m z etkinlikleri sürdürdük. Bu etkinlikler 
E itim Bilimlerinin de i ik alanlar nda milli e itimin amaçlar  çerçevesinde oldu. 
Laik e itim konusunda, güncel konular n da ele al nmas  sa lanarak yap lan 
çal malardan sonra haz rlanan bildiriler ve tart malar kitapç klar haline getirildi. 
Bu kitapç klar daha sonraki y llarda e itim fakültelerinde özellikle bizim E itim 
Bilimleri Fakültemizde derslerde kaynak olarak kullan ld .  

1988 y l nda Milli E itim Bakanl  ile Spor ve Gençlikten sorumlu Devlet 
Bakanl n n ortak giri imi ile düzenlenen I. Gençlik uras na TED’in temsilcisi 
olarak kat ld m. Gençlerin de üye olarak kat ld  tipik bir urayd . Bu urada ele 
al nan temel e itim konular ile YÖK konusu 7-8 y l önceki bir geli meye de-
inmeme yol açt . TED Bilim Kurulu olarak 1961 y l nda Yüksekö retim Yasas  

(YÖK )ç kt ktan sonra yasan n getirdiklerinin bir panelde tart lmas  için bir 
program haz rlam t k. Düzenledi imiz bilimsel toplant ya Ankara S k yönetim 
Komutanl  önce izin vermi  olmas na kar n YÖK Ba kan n n bask s  sonucu 
verdikleri izni kald rd klar ndan dolay  toplant y  yapamam t k. TED Bilim 



80 | Süleyman Çetin Özo lu 

Kurulunun bu giri iminin TED Genel Yönetim Kurulu Ba kan  ile Bilim Kuru-
lu Ba kan  olarak benim YÖK” kar t  olarak de erlendirilmemize yol açt  ve 
hatta benim Üniversiteden S k yönetim karar yla uzakla t r lmama bile neden 
oldu u yönündeki yorumlarla o ura’da kar la t m. 

1988 y l nda yap lan I. Gençlik uras nda YÖK gündeme geldi. Gençler 
çok ilginç bir biçimde YÖK’e ili kin görü lerini ve önerilerini payla t lar. Öneri-
lerini gündeme getirdiler ve çok önemli noktalara de indiler. TED Bilim Kurulu 
olarak bu geli meleri dikkate alarak YÖK konusunda bir bilimsel toplant  yap-
maya karar verdik. “Yüksek Ö retimde De i meler” ba l kl  bir bilimsel toplant  
düzenledik. Bu bilimsel toplant ya YÖK yetkililerini de görü lerini payla malar  
için davet ettik. O zamanki YÖK Ba kan  bizim bu giri imimizi ve davetimizi 
olumlu kar lad . Toplant da ilginç geli meler oldu. Bu toplant da YÖK’ün tem-
silcilerinin ve baz  Üniversite Rektörlerinin bildirileri de vard . Kamuoyunda 
YÖK uygulamalar  konusunda çal ma yapm  ki ilerin ve ö rencilerin de bildi-
rileri vard . Böylece bir ölçüde 8-9 y ll k YÖK uygulamalar n n ilk kez bilimsel 
bir ortamda tart lmas  gündeme gelmi  oldu. YÖK ilgilileri de –YÖK ba kan  
da dâhil olmak üzere- YÖK’ün böyle bir ortamda tart lmas na katk da bulun-
maya çal t lar. Toplant n n aç l  konu mas nda YÖK’ün o günkü durumunu ve 
ele al nmas  gereken boyutunu bilimin nda vurgulamaya çal t m. Bir ölçüde 
kendi ki isel durumumu dikkate almadan bir bilim insan  olarak konuya nas l 
yakla labilirse öyle yakla maya çal t m. Bu toplant da zaman n YÖK Ba kan  
Prof. Dr. hsan Do ramac  da bir aç l  konu mas  yapt . Üniversitelerden S k -
yönetimin 1402 say l  yasas na yap lan uygulamalarda, uzakla t rmalarda 
YÖK’ün bir dahlinin olmad n , uzakla t r lanlar n üniversitelere dönmeleri için 
u ra  verdiklerini söyledi. Toplant dan sonra yapt m ba vuruya dayal  olarak 
Prof Dr. Do ramac  benim en son görev yapt m üniversiteye dönebilmem için 
Ege Üniversitesi Rektörlü üne yaz  yazd rm , ama benim o üniversitede henüz 
kurulmam  olan E itim Fakültesine dönmemi uygun bulmu ! Olmayan bir 
fakülteye dönmem konusu ne kadar ciddi bir uygulama! 1988 y l nda gerçekle ti-
rilen bu bilimsel toplant n n tüm çal malar n  kapsayan kitab n  TED yay nlad . 
“Yüksek Ö retimde De i meler, Türk E itim Derne i Yay nlar , XII. E itim 
Toplant s , 1989.” 

1985-1990 y llar  aras nda üniversite d nda akademik nitelikteki çal mala-
r m kapsam nda TÜB TAK Ba kan Dan man  olarak gençlerin ara t rmaya 
yönlendirilmesi konusunda bir proje haz rlad m. 1986 y l nda Devlet Bakanl -
n n “ nnovasyon Projeleri” kapsam nda ba latt  Bilgisayar Destekli Mesleki 
Rehberlik Projesi “Seçenekler” Grubunun Ba kan  olarak görev yapt m. “Seçe-
nekler” Kanada Sistem Grubu taraf ndan geli tirilmi  olan “Choices” projesinin 
Türkçeye uyarlanmas  projesiydi. Bu projede gençlerin, özellikle lise mezunlar -
n n Yüksekö retimde program seçmeleri konusunda, kendilerine uygun meslek 
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alan , k sa bir meslekler listesi olu turmalar n  sa layan bilgisayar program yla 
yard m etmek amaçlan yordu.  Vakf  bünyesinde olu turulan Grubumuz Cho-
ices projesini; “Seçenekler” olarak Türkçeye uyarlad . Devlet ve özel liselerinde 
uygulamalar yaparak hizmete haz rlad .  

Yeniden Ankara Üniversitesinde E itim Bilimler Fakültesinde göreve ba -
lamadan önce kamu kurulu lar nda TODA E’nin programlar  kapsam nda E i-
tim etkinliklerinde dersler vermenin yan  s ra TRT Ankara Radyosunda ve TRT 
TV de sunucu ve uzman olarak programlara kat ld m. TRT Ankara Radyosunda 
günde 15-20 dakikal k 23-24 e itim konu mas  yapt m. Türkiye Çevre Vakf n n 
E itim programlar  kapsam nda çal malara kat ld m. 1986 y l nda “Çevresel 
E itim” konusunda Kanada’da yap lan y ll k Uluslararas  Kongreye kat larak 
bildiri sundum.  

 
Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesine Dönü üm 

1989 y l nda Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesinde aç lan bir 
ö retim görevlisi kadrosuna ba vurdum ve fakültede göreve ba lad m. 1991 
y l nda fakültede E itimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde profesör kadrosuna 
atand m. E itim Bilimleri Fakültesine atanmadan önce Atatürkçü Dü ünce 
Derne inin kurulu una kurucu üye olarak kat ld m. Genel Ba kan Yard mc s  
olarak bu dernekte görev yapt m. Dil Derne ine üye olarak kat ld m. 

Fakültedeki Ölçme ve De erlendirme dersleri ve çal malar  E itimde Psi-
kolojik Hizmetler Bölümünde yürütülürken bu alan n art k 2547’deki örgütlen-
me çerçevesinde bir Anabilim Dal  olarak örgütlenmesinin zaman n n geldi ini 
dü ünerek bir öneri haz rlanmas n  sa lad m. Bu önerimizi önce Fakülte Kuru-
lunda tart t k daha sonra Senatomuzda de erlendirilerek Üniversiteleraras  
Kurula sunuldu ve Kurulun karar yla Ölçme ve De erlendirme Anabilim Dal -
n n kurulmas  gerçekle ti. Anabilim Dal m zda lisansüstü programlar m z  ve 
lisansta vermemiz gereken dersleri ve hizmetleri yeniden düzenledik. Anabilim 
dal m z Ölçme ve De erlendirmede alan nda ilk Anabilim Dal yd . Lisansüstü 
Programlar m zdan yeti en akademisyenlerin bir k sm  bugün Fakültemizde ve 
ülkemizde Ölçme ve De erlendirme konusundaki bölümlerin Anabilim Dallar -
n n yürütücüleri ö retim üyeleri olarak hizmet vermektedirler. Anabilim Dal m -
z n doktora programlar nda özellikle Ölçme ve De erlendirmenin bilimsel, 
felsefi boyutu, felsefi temelleri konular na a rl k vererek dersleri gerçekle tir-
dim. Örne in derslerimde Prof. Dr. Cronbach’ n yay nlar , görü leri ve konuya 
bak na ili kin kaynaklar esas kaynaklara yer verdim.  

Bu Anabilim Dal m z n kurulmas ndan önce Milli E itim Bakanl , ö ren-
cinin sistemde ak  konusunda kar la t  temel sorunlar  ele almak üzere Ölç-
me ve De erlendirme Sistemi Özel htisas Komisyonunu kurulmas  için üniver-
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sitelerden ö retim üyelerin görevlendirilmesi için üniversitelere ba vurdu. Za-
man n MEB Bakan  rahmetli Avni Akyol’un Ba kanl nda yap lan ilk toplant da 
konu tart ld . Konunun Bakanl n haz rlayaca  bir proje haz rlanarak bunun 
aç k ihale ile ilgilere duyurulmas  ve seçilecek bir akademik kurumun veya gru-
bun konuyu çal arak rapor sunmas  önerimi sundum. Çünkü ülkemizde komis-
yonlar n çal malar  ve raporlar  raflar  doldurmaktad r demeye çal t m. Taraftar 
bulamad m, önerim benimsenmedi. Komisyon kurulmas  kararla t r larak Ko-
misyon Ba kan  olmam uygun görüldü! 

MEB’de olu turulmu  olan Ölçme ve De erlendirme Sistemi Özel htisas 
Komisyonunda ö renci ak , s navlar gibi konularda ülkemizin kar la t  so-
runlar n ele al nmas  ve bu konularda yap labileceklerin belirlenmesi ve gerekli 
önlemlerin al nmas  hedeflendi. Ankara’daki üniversitelerde Ölçme ve De er-
lendirme alan nda çal an ö retim üyeleri ile Talim ve Terbiye Kurulun üyeleri-
nin kat l m  ile olu an bu komisyon konuyu de i ik alt komisyonlarla ele almaya 
karar verdi. Kurulan alt komisyonlarda bu konunun de i ik boyutlar  ele al na-
rak çal malar ba lat ld . Çal malardan sonra haz rlanan alt komisyon raporlar -
n n de i ik bir biçimde hatta belirli bir gizlili i de gözeterek Komisyonun belirli 
bir yerde 1 hafta veya 10 gün toplanmas  konunun ayr nt lar yla incelenmesi ve 
haz rlanacak raporun Bakanl a sunulmas  uygun bulundu. 1990-1991 y llar nda 
bu konu kamuoyunda ve yaz l  bas nda büyük bir biçimde ele al nm  ve belirli 
çevreler taraf ndan tart lmaktayd . Komisyonumuzun çal malar n n alt komis-
yon raporlar n n ve konunun incelenmesine ili kin çal man n gizlilik içerisinde 
ve belirli bir yörede yap lmas  uygun bulunmu tu. Ancak gizlilik sa lanamad . 
Komisyon çal malar n n ilk günkü çal malar  ertesi gün ülkenin önemli bir 
gazetesinde yer ald .  

Komisyonumuz, Ortaö retim Sistemimizde Yönlendirme Sistemi diye ni-
teleyebilece imiz bir konunun incelenmesini bu konuya yönelik çal malar n 
yap larak hali haz rda s n f kavram  yerine “Ders Geçme ve Kredi Toplama” 
kavram n n ö renciyi de merkeze koyarak uygulanmas n n sorunlar m za yan t 
getirebilece i, sorunlar m z n çözümünde önemli bir rol oynayabilece i yönünde 
bir görü  ve öneriyi benimsedi. Bu konuda daha önce 1970’deki 8. Milli E itim 
ura kararlar ndan sonra yapm  oldu umuz Ders Geçme ve Kredi Toplama 

modelinin uygulamas  çal malar n n ve sonuçland r lamayan uygulamalar n bir 
ölçüde 1990-1991 y llar nda tekrar ele al nmas  gündeme gelmi  oldu. Alt Ko-
misyon çal malar n n birisinde belirledi imiz konulardan birisi olarak, Ölçme 
ve De erlendirme Araçlar n n, Psikometrik Araçlar n ülke çap nda yetkili bir 
merkez taraf ndan sorumlu olarak ele al nmas , geli tirilmesi, uygulanmas , kul-
lan lmas  konular n n zaman n n geldi ini, gereklili ini vurgulad k. Bu çal mala-
r m zda vurgulad m z bir di er konu da Psikolojik Ölçme Arac n n, testin bir 
s nav için soru kümesi olmad  Ölçme ve De erlendirmede testlerin bireyi 
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tan mak, bireyin yönlenmesine yard mc  olmak amac yla da kullan lmas n n ge-
reklili i oldu u yönündeki önerimiz idi. 

Komisyon raporumuzun ve önerilerimizin MEB’in Talim ve Terbiye Ku-
rulunda görü üldükten sonra bir pilot çal mayla bu Yönlendirme Sisteminin 
(Ö renenlerin yönelmelerine olanak sa layan sistem) kapsam nda Ders Geçme 
ve Kredi Toplama uygulamas n n bir pilot uygulama olarak ba lat lmas na karar  
verildi. Ancak komisyonumuzun önerdi i baz  konular bu pilot çal mada yete-
rince ele al nmad , geleneksel baz  konular n ve uygulamalar n sürdürülmesini 
öngören bir uygulama olu turuldu. Dolay s yla komisyonumuzun önerileri ile 
Talim ve Terbiye Kurulunun pilot çal ma için verdi i kararlar aras nda farkl l k-
lar vard . Bu durumu Bakanl n yapt  de i ik toplant larda gündeme getirme 
durumunda kalm  idim. Pilot uygulaman n belirli bir düzeye gelmesinden 
olumsuz etkilenen de i ik çevrelerden sisteme ve uygulamaya direnme olu tu. 
Bu uygulaman n sorunlar yaratt  iddialar  ve sonuç vermeyece ine yönelik 
de erlendirmeler siyasi iktidar taraf ndan da dikkate al nmaya ba land . Kamuo-
yunda, yaz l  ve sözlü bas nda bu uygulamalar n yürümedi ine ili kin uygulama-
larla hiç ilgisi olmayan olaylar s k s k gündeme getirildi. Ancak bu pilot uygula-
maya ili kin yap lan bilimsel ara t rmalar, uygulaman n ö renciler, veliler ve 
hatta ö retmenler taraf ndan olumlu kar land  ve benimsendi i yönünde bul-
gular ortaya koyuyordu. Sistemin ve pilot uygulaman n öngördü ü seçmeli ders-
ler olu turma konusu sistemde büyük sorun yaratt .  

lginçtir, siyasi iktidar n Milli E itim Bakan  bu uygulamay  destekledi ine 
ili kin görü ünü bir bilimsel toplant ya gönderdi i yaz l  metinle ortaya koymu  
ve desteklemeyi sürdüreceklerini, geli tireceklerini gerekli önlemleri alacaklar n  
belirtmi ti. Ancak ayn  siyasi iktidar n bir süre sonra de i en Milli E itim Bakan  
bu uygulaman n sonland r lmas na karar verdi. Bu pilot uygulamay  yapmak 
üzere kararlar alan Talim ve Terbiye Kurulu yine bu uygulaman n sonland r l-
mas na ili kin karar  da almak durumunda kald ! Bir sorun ortaya ç kmad !  

1994-1995 y llar nda Ankara Üniversitesi Rektörlü ü ö renci ba ar s n n 
de erlendirilmesi, ö rencilerin sorunlar na ve e itim-ö retim konular na yönelik 
bir Stratejik Planlama Projesi ba latt . Bu kapsamda Ölçme ve De erlendirme 
Anabilim Dal m za ça da  üniversitede ö rencinin akademik ba ar n n ölçülme-
si, de erlendirilmesi konusunu inceleme görevi verildi. Prof. Dr. Nizamettin 
Koç ile birlikte bir rapor haz rlad k. Bu raporda, dünyada ça da  üniversitede 
ö rencinin akademik ba ar s n n de erlendirilmesi konusundaki uygulamalar  
evrensel de erleri ve yakla mlar  da dikkate alarak üniversitemizde ö rencinin 
akademik ba ar s n n de erlendirilmesinde uygulanabilecek yakla m n ve yön-
temin ve ona dayal  de erlendirme ve notland rma sistemini önerdik.  

u a amada emekli oluncaya kadar çal malar m  özetlemeye çal t m. lk 
kez htilalin zorunlu k ld , üniversiteden uzakla t rd  zaman emekli olmu -
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tum. 15 May s 2001 tarihinde ya  haddinden ikinci kez emekli oldum. 1951-
2001 elli y ll k (zoraki kesintiler de dâhil) devlet hizmeti. Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, May s ay nda senatör olarak kat ld m son se-
nato toplant s nda emeklili imi kutlad  ve u urlad . lginç bir jest idi. 

Emekli olduktan sonra Anabilim Dal m zdaki lisansüstü programlar da ek 
ders ücretli olarak dersler vermek üzere davet edildim ve dersler yürütmeye 
çal t m. Bu arada Anabilim Dal m z n kurulmas ndan önce ve sonra Ölçme ve 
De erlendirme alan ndaki programlarda dan manl k, tez dan manl  gibi hiz-
metlerim de oldu. u anda say s n  ve isimlerini hat rlayamad m tez çal mala-
r nda meslekta lar ma dan manl k hizmetinde bulundum. O arkada lar n bir 
k sm  bölümümüzde ö retim üyeleri. Di er üniversitelerde de tez dan manl kla-
r n  yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapt m ama say lar n  ve isimlerini hat r-
lamak biraz zor. 

Emekli olduktan sonra Ankara Üniversitesi Rektörlü ünün önerisi kapsa-
m nda, Üniversitenin 2002-2003 E itim Ö retim Y l  Aç l  Dersini verdim. 
Dersin konusu “Bat l la ma ve 2000’li Y llar n E itimine Bir Bak “ idi.  

 2005 y l na kadar Anabilim Dal nda benden istenilen ve aç lan dersleri ek 
ders ücretli ö retim üyesi olarak yürüttüm. Ancak 2005 y l nda ne oldu unu 
anlayamad m ama hiçbir zaman da benimsemedi im bir uygulamayla bu ders-
lerden uzakla t r lmam gibi bir durum ortaya ç kt  ve art k bu dersleri Anabilim 
Dal m zda yürütme olana n  bulamad m. Anabilim Dal n n Akademik Kurulu 
taraf ndan benim okutmam için yüksek lisansta aç lm  olan derse, Anabilim 
Dal ndan hiçbir ö renci yönlendirilmedi i halde, ba ka bir Anabilim Dal ndan 
ö renci kaydoldu u için dersi yürütürken, bir rastlant  benim için o dönem 
aç lm  olan dersin ayn  isimle Yüksek Lisans program nda aç ld n  ve Anabi-
lim Dal  Yüksek Lisans ö rencilerinin o derse yönlendirildiklerini ö rendim. 
Anabilim Dal  Akademik Kurul üyelerinden veya Anabilim Dal  Ba kanl ndan 
bu uygulamalar na ve kararlar na ili kin bana hiçbir bilgi verilmemesine bir aç k-
lama yap lmam  olmas na bir anlam veremedim. Böylece dolayl  olarak bana 
verilmek istenen “size gerek yok” mealindeki mesaj  alm  oldum. Dönemi ta-
mamlad ktan sonra Anabilim Dal n n programlar ndan ayr ld m. Hak etti imi 
dü ünmedi im bu yakla m n bu uygulaman n beni üzmedi ini, k rmad n  
söyleyemiyorum. stenmedi imi, ders vermeme gerek kalmad n  daha uygun 
bir yöntemle bildirilmesini beklerdim.  

Anabilim Dal n n Lisansüstü programlar ndan ayr lmam E itim Fakülte-
sinde dersler vermekten ayr lmam anlam nda olmad . 2008-2009 ö retim y l n-
dan itibaren E itim Bilimleri Enstitüsünün E itimin Kültürel Temelleri Anabi-
lim Dal n n Lisansüstü programlar nda Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri 
vermeye ba lad m ve sürdürmekteyim. 
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Emekli olmadan önce E itim Bilimleri Fakültesindeki çal malar m n yan  
s ra kamu kurumlar nda da görevler yapt m. 1994 y l nda kurulmu  olan Türkiye 
Bilimler Akademisinde (TÜBA) ve TÜB TAK’ta Ba kan Akademik Dan man  
olarak hizmetler verdim. TÜBA’da, TÜB TAK programlar nda o günlerde yer 
almayan, Sosyal Bilimlerde Bütünle tirilmi  Yurtd  Doktora Burs Programlar -
n n olu turulmas nda ve yürütülmesinde yetkili ve sorumlu düzeyde görevler 
ald m. Bu destek programlar nda E itim Bilimlerinin ve Psikometrinin de yer 
almas  sa lanm  oldu. E itim Bilimlerinde Doktora adaylar  yurtiçinde ve yurt-
d nda burslarla desteklendi.. TÜBA’n n amaçlar  ve görevleri kapsam nda E i-
tim, Bilim ve Sosyal Bilimler konular nda paneller, bilimsel toplant lar, konfe-
ranslar düzenlenmesinde ve bu etkinliklerin ürünleri olarak kitaplar yay nlanma-
s nda görevler yapt m. TÜBA’n n Türkçe Bilim Terimleri geli tirme projesinin 
haz rlanmas n  ve ba lat lmas n  sa lad m. 2006 y l nda Türk E itim Derne i 
2005 y l  Bilim Ödülü’nü verdi. 2010 y l nda ise Dil Derne i “78. Y l Onur Ödü-
lü” verdi. 

Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  2000 Haz rl klar nda TÜBA temsilcisi 
olarak Yüksek Ö retim Özel htisas Komisyonuna üye olarak kat ld m. Komis-
yon belli alt komisyonlar olu turdu. Yönetimi Yeniden Yap land rma Alt Ko-
misyonunda üye, Ara t rma ve Bilim Alt Komisyonunda üye, Ö retmen Yeti -
tirme Alt Komisyonu ile Üniversiteye Giri  Sistemi Alt Komisyonunda ba kan 
olarak çal t m. Ba kan oldu um Alt Komisyonlar n raporlar n haz rlanmas nda 
ve htisas Komisyona sunulmas nda görevler yapt m. 

ÖSYM’nin de i ik not verme, puan kullanma uygulamalar n n yaratt  sorun-
lar  inceleyerek bir rapor haz rlanmas n  sa lamak üzere kurdu u komisyonda görev 
yapt m. Ölçme ve De erlendirme (Psikometri) alan ndaki profesörlerden olu an 
komisyonun yapt  çal malardan sonra ba ar  notlar n n, diploma notlar n n denk-
le tirilmesi konusunda raporunu n ve önerisinin haz rlanmas nda görev yapt m. 

2005 y l nda nönü Üniversitesi Rektörlü ünün kurdu u Komisyonda üye 
olarak “Sosyal Bilim Olarak Din Ö retimi” Kurultay n n haz rl k çal malar nda 
ve kurultay n gerçekle tirilmesinde görev yapt m, bildiri sundum. 2008 y l nda 
ise, nönü Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan gerçekle tirilen “Cumhuriyetimi-
zin Kurulu  Felsefesinin Öngördü ü E itim - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulu-
unun 100. Y l nda E itim” Kurultay n n Haz rl k ve Yürütme Komisyonu üye-

li ini ve Yürütücülü ünü yapt m. Kurultayda bildiri sundum. Her iki Kurultay n 
kitaplar  nönü Üniversitesi Rektörlü ünce yay nland . 

 
Aile Özelliklerim 

An  Kitab  Haz rlama çal malar n  ba latan ve bizlerden an lar m z n ya-
z lmas n  isteyen Ekibin belirlemeleri kapsam nda aile özelliklerim konusunda 
payla abileceklerim unlard r: 
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Din E itimi kurslar ndan yeti mi  din görevlisi rahmetli babam Adem ile 
lkö retim ö renimi alm  annem Nebiye, gelece imi sa lamak amac  ile okula 

gitmemi, okumam  sa lama yönündeki kararlar na ve uygulamalar na, destekle-
rine müte ekkirim, onlarla gurur duyuyorum. Olanaklar  uygun düzeyde olma-
d  için beni Orta Okulu olan bir ehre gönderemiyorlard . Çözüm olarak Çor-
lu’daki halam n yan na gönderme karar  alm lar. 11 ya ndaki bir çocu un, o 
y llardaki ko ullarda tek ba na Kalkan’dan stanbul’a ve Çorlu’ ya deniz yoluyla 
gönderilmesi karar  kolay al nacak bir karar olmasa gerek. stanbul’a posta vapu-
ru ile ula t mda eni tem Cemil Özel beni kar lad  ve Çorlu’ya götürdü. Çorlu 
Ortaokulun’da ve onu izleyen Edirne Erkek Ö retmen Okulundaki y llar mda 
ö retimimi sa layan ve destekleyen halam rahmetli Emsal ile rahmetli eni tem 
Cemil Özel’e müte ekkirim. yi ki elimden tuttular. Genç ya nda dul kalm  
olan annemin ortaokuldan sonra e itimimi sürdürebilmem için sarf etti i gayret-
lerini ükranla, minnetle an yorum. 

Onur duydu um ailemi de özet olarak sunmak istiyorum. E im ükran 
Özo lu (ODTÜ ngilizce Ö retim Görevlili inden emekli), büyük k z m Oya 
(ODTÜ, Metalürji Mühendisi, TA ’den emekli), damad m Serdar Gülsöken 
(Gazi Üniversitesi, Serbest Meslek), k z m Serap (ODTÜ, Petrol Yüksek Mü-
hendisi, emekli) damad m Sabahattin Topdemir (ODTÜ, Jeoloji Mühendisi, 
emekli), k z m Burçak (ODTÜ, letme Lisans, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Çal ma Ekonomisi Doktora), damad m Serhan Poçan (ODTÜ, Matematik 
Lisans, Bilgisayar Yaz l m Uzman ) ve Torunlar m, Deniz Gülsöken (Bilgi Üni-
versitesi, Sosyoloji Lisans), Gökçe Topdemir (Norveç’te Lise Son S n f Ö ren-
cisi), Efe Topdemir (Norveç’te Ortaokul Ö rencisi) ailemin üyeleridir. 

 Hobilerim konusunda belirtebileceklerim, okuma yazman n d nda, spor 
(futbol ve basketbol), spor izleyicisi, seyircisi olma, bal k tutma, toprakla u ra -
ma, bitki ve a aç yeti tirme gibi ya ma uygun etkinlikler olmaktad r. 

 
Görev Yapt m Akademik Jüriler 

Sosyal Psikoloji Doçentlik, Klinik Psikoloji Doçentlik, Rehberlik ve Psiko-
lojik Dan ma Doçentlik, Ölçme ve De erlendirme (Psikometri) Doçentlik, 
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Doçentlik. 

 
Ölçme ve De erlendirme (Psikometri) Profesörlük, Özel E itim 
Profesörlük Genç Meslekta lar mla Payla mak stediklerim 

1980 y llar ndan önce Lisansüstü Ö retim Programlar nda ö renciler genel 
olarak,” Hocam tez çal mas  yapmam için bir “test” önerir misiniz? Tezim için 
nas l bir “Standart Test” seçerek çal maya ba l yay m” gibi sorular sorarak bir 
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“test” ile tez çal mas  yap laca n  dü ünüyorlard . Bu davran  geride kalmad  
ise, önlenmeli. 

1980 y llar ndan sonra programa dayal  Lisansüstü tez çal malar nda, özel-
likle son y llardaki çal malarda, ara t r c lar, adaylar, tez çal malar n n bilgi top-
lama a amas nda “testler” geli tirdiklerini belirtmektedirler. Bu test geli tirme 
i ini hangi uzmanl k ve bilgi birikimine dayal  olarak nas l yapt klar n , test geli -
tirme sürecini izlemelerine ili kin bilgileri belirtme gere ini yerine getirmemek-
tedirler. Maalesef, bilim disiplinlerindeki bu tür tezleri inceleyenlerin, de erlen-
direnlerin baz lar , Psikolojik Ölçme Araçlar n  geli tirme, kullanma konular n-
daki uygun olmayan durumlarda gerekli duyarl l  göstermemektedirler. Bu 
konuda Ölçme ve De erlendirme (Psikometri) disiplinindeki meslekta lar m za 
dü en görev; kurumlar nda tez çal mas  yapan gençlere, Psikolojik Ölçme Araç-
lar  Geli tirme konusunda bilgiler vererek, dan manl k yaparak yard m edebile-
ceklerini duyurmalar  bu konudaki sorunlar n çözümüne katk lar sa lamalar d r. 
Gönüllü destek, yard m sunma niteli inde bir program olu turmak! 

Psikolojik Ölçmenin, Psikometrinin, Ölçme ve De erlendirmenin, insan 
davran lar n n say larla, sembollerle, normlarla, de erlerle “objektif” olarak 
tan mlanmas n , de erlendirilmesini sa layan bilimsel ve profesyonel bir u ra  
oldu u gerçe ini esas alarak, bundan hiç ödün vermeden, bu i i her “E iticinin” 
yapabilece i görü üne ve ülkemizdeki uygulamalara kar  ç kmalar  gere i önem 
kazanm  durumdad r. 

Ülkemizde testlerin, test maddelerinin telif haklar n n, evrensel de erlen-
dirmeler kurallar kapsam nda, bir kitap bölümünün veya sayfalar n n telif hakla-
r ndan farkl  oldu unun, böyle bir k yaslaman n yap lmamas  gere inin sa lan-
mas nda genç meslekta lar m z n u ra  vermeleri yararlar getirecektir. Testler 
“çok sorulu” yaz l  s navlar de ildir, güvenliklerinin sa lanmas  gerekir. Bu ko-
nuda yeni kurulmu  olan Derne in, görevleri ve i levleri aras na bu konuyu 
katmas  yararl  olacakt r. Genç meslekta lar n ve Derne in önündeki önemli bir 
konu da, Psikolojik Ölçme Arac  Geli tirme Etkinlikleri yan  s ra yayg n olarak 
kullan lan Standart Testlerin Türkçeye Uyarlanmas  konusunda Ara t rma Proje-
leri haz rlayarak TÜB TAK Destek Programlar ndan sa lanacak maddi kaynak-
larla ele al nmas n  gündeme getirmektir. 

 Ölçme ve De erlendirme (Psikometri) alan na ve ülkemizdeki bu alandaki 
uygulamalara ve bu konudaki e itime katk  sa lam  Emekli Ö retim Üyeleri 
için An  Kitab  konusunu dü ünen, haz rl k çal malar n  ba latan, bir format 
olu turarak an lar n bir kitapta toplanmas n  planlayan Çal ma Ekibini kutlaya-
rak, te ekkürlerimi sunmak istiyorum. Çal ma Ekibinin bir üyesi olarak ilgisini 
esirgemeyen Doktora Ö rencisi Çilem Do an Gül’e te ekkür ederek ba ar  
dileklerimi belirtmek istiyorum. 
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Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, “Akademi Restaurant”da yemek 

 
 

 
Atatürkçü Dü ünce Derne i Genel Kurul Aç l  
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Türkiye Bilimler Akademisi Genel Kurul toplant s  ba kanl k kürsüsü 

 

 
K z m Burçak ile damad m Serhan’ n 2006 Everes’ten ç k  dönü ü kar lanmalar  
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Genç ilkokulu birinci s n f ö rencilerimle resmi bayram kutlamas  

 

 
30 A ustos 1949 Zafer Bayram  Edirne Erkek Ö retmen Okulu 
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FETH  TOKER 

 

25 Ekim 1932 y l nda do dum. Safranbolu’luyum. Babam önceleri 
ö retmen, sonradan Mal Müdürlü ü’nde Vergi Tahakkuk efi olarak görev 
yapm  ve emekli olmu tur. Annem ev han m d r. Her ikisi de hayatta de ildir. 
lkokulu Safranbolu’da, ortaokulu Kastamonu’da, ortaö retimi Edirne 

Ö retmen Okulu’nda okuyarak 1951 y l nda mezun oldum. 1956-1958 y llar nda 
Gazi E itim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nde okudum. 1961-1962 y llar nda 
Georgetown Language School’da bir y l ngilizce ö renimi gördükten sonra, 
Amerika Birle ik Devletleri’nde önce Nashville Kenti George Peabody 
College’da bir y l ve sonra New York Kenti Columbia Üniversitesi Teachers 
College’da iki y l okuyarak lisans ve yüksek lisans derecelerini ald m. 1962 
y l nda Nashville’de Halide Talayhan ile evlendim. New York’da Olgu Toker 
do du. 1970 y l nda Amerika Birle ik Devletleri’ne tekrar giderek Los Angeles 
Kenti California Üniversitesi’nde okudum ve Psikoloji alan nda 1975 y l nda 
Ph.D. derecesini elde ettim. 

 
H ZMET ÖYKÜSÜ 

1951-1953 ve 1954-1956 y llar nda anl urfa’da lkokul Ö retmenli i, 1953-
1954 y llar nda Ankara ve zmit’te askerlik görevi, 1958-1961 y llar  aras nda 
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Malatya Akçada  Ö retmen Okulu Meslek Dersleri ö retmenli i, 1965-1969 
y llar nda Milli E itim Bakanl  Test ve Ara t rma Bürosu uzmanl , 1969 
y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi’ne nakletme, 1975-1983 y llar  
aras nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi’nde ö retim görevlili i, T p 
Fakültesi’nde Psikoloji ve Sa l k E itimi dersleri ile ayn  üniversitenin Psikoloji 
Bölümü’nde Endüstri Psikoloji derslerini okutma görevlerini yürüttüm. 

1975-1983 y llar  aras nda Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi (ÖSYM)’de 
yar  zamanl  olarak Uzmanl k ve Ara t rma Bölümü Ba kanl , 1983-1988 
y llar nda ÖSYM Ba kan Yard mc l , 1988-1993 y llar  aras nda ise ÖSYM 
Ba kanl n  yapt m. 1993 y l nda ÖSYM Ba kanl ’ndan ayr ld m ve 1993-1996 
y llar nda ÖSYM’de Dan manl k görevini sürdürdüm. 1996–2002 y llar  
aras nda tekrar ÖSYM Ba kanl  görevini yürüttüm.  

2002-2008 y llar nda ÖSYM’ye ve Bahçe ehir Üniversitesi‘ne Dan manl k 
yapt m. 2008 y l ndan itibaren Bahçe ehir U ur E itim Vakf , Yenilikçi E itim 
Ara t rma Merkezi’nde görevimi sürdürmekteyim. Ayn  zamanda Bahçe ehir 
Genel Yetenek Testi (BGYT) ad  ile bir standart test geli tirme görevini 
yürütmü  bulunmaktay m.  

 
Ödüller 

Dr. Fethi Toker, Türk Milli E itimine yapt  hizmetlerin kar l  olarak, 
TC Yüksekö retim Kurulu’nun önerisi ve TC Bakanlar Kurulu’nun 30 May s 
2002 günlü karar  ile Safranbolu’da, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne ba l  
“Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasar m Fakültesi”nin kurulmas  ile 
ödüllendirilmi , bu fakülte daha sonra  “Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar 
ve Tasar m Fakültesi” ad  ile Karabük Üniversitesi’ne ba lanm t r. 

Hayat m n önemli bir bölümü Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi’nde 
(ÖSYM) geçmi tir. Bu Merkezin kurulu u ve geli mesi ile ilgili bildiklerimi 
k saca yazmam n yararl  oldu unu dü ündüm. 

 
ÖSYM Kurulu u ve Geli imi 

1. Bölüm 

Yüksekö retime giri te merkezi sistemle s nav yapma 
gereksiniminin ortaya ç kmas   ve ilk uygulamalar 

Haz rlad m bu yaz da, kurulu undaki ad  Üniversiteleraras  Ö renci 
Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÜSYM), sonraki ad  Ö renci Seçme ve 
Yerle tirme Merkezi (ÖSYM) ve en son ad  Ölçme ve Yerle tirme Merkezi 
(ÖSYM) olan bir örgütün kurulu  ve geli im öyküsüdür. 
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Lise mezunu ve üniversite say s n n az oldu u dönemlerde, genel olarak, 
merkezi s nav yapmaya pek gereksinme duyulmuyordu. 1960’l  y llara kadar her 
yüksekö retim kurulu u, kendine göre, bir ö renci alma yöntemi uyguluyordu. 
stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ), Ortado u Teknik Üniversitesi ODTÜ, 

Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi ve E itim Enstitüleri kendi s navlar n  
kendileri yap yor, di er yüksekö retim kurulu lar , önceleri lise bitirme 
dereceleri, sonralar  lise bitirme ve daha sonralar  olgunluk s navlar  sonuçlar na 
göre ö renci kabul ediyorlard . 

Lise mezunu say s n n giderek artmas , yüksekö retime ba vuru say s n  
h zla art rm , yüksekö retimde ö renci seçme gereksinmesini daha belirgin hale 
getirmi , çok say da ö rencinin klasik yolla yap lan seçme s navlar ndaki uzun 
cevapl  s nav ka tlar n n okunmas  i lemlerini zorla t rm t . Bu de i imler, 
1960’l  y llar n ba nda, yüksekö retime giri in merkezi s navlar n sonuçlar na 
göre yap lmas  giri imlerinin nedenlerini olu turmu tur. 

ste e ba l  olarak, tüm yüksekö retim kurulu lar n n kat labilecekleri test 
usulüyle merkezi bir s nav yap lmas na 1963 y l nda Üniversiteleraras  Kurul 
toplant s nda karar verilmi tir. Kurul, bu karar  gerçekle tirmek üzere Ankara, 
stanbul, stanbul Teknik ve Ege Üniversiteleri temsilcilerinden olu an bir 

komisyon kurmu , Komisyonun önerilerine göre “Üniversiteleraras  Kay t ve 
Giri  mtihan  Yönetmeli i” haz rlanm t r. 05.02.1964 tarihinde Resmi 
Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren bu yönetmelikle yüksekö retime giri in 
ilk kez merkezi sistemle gerçekle tirilmesine olanak sa lanm  oldu. 

Sözü edilen yönetmelik hükümleri, merkezi s nav sistemi ile yüksekö retim 
programlar na ö renci seçme i lemlerinin, Üniversiteleraras  Kurul taraf ndan 
görevlendirilen bir üniversite taraf ndan iki y l süre ile yap lmas n  öngörüyordu. 
lk görev Ankara Üniversitesine verildi. 1964-1965 ve 1965-1966 ö retim y llar  

için test usulüyle merkezi s navlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ö retim üyelerinden Prof. Dr. Cemal M hç o lu’nun yönetiminde 
gerçekle tirildi. Üniversiteleraras  kurul, merkezi s nav yapma görevini 1966 
y l nda stanbul Üniversitesi’ne devretti. stanbul Üniversitesi, bu s nav n Prof. 
Dr. Haydar Furgaç’ n sorumlulu unda yap lmas na karar verdi. stanbul 
Üniversitesi merkezi s nav yapma sorumlulu unu 1973 y l na kadar Prof. Furgaç 
yönetiminde sürdürdü. 

1964 y l nda kurulan merkezi sisteme ilk kat lanlar, Atatürk, Ankara, Ege, 
stanbul ve Karadeniz Teknik Üniversiteleriyle Ankara ktisadi ve Ticari limler 

Akademisi olmu tur. Hacettepe Üniversitesi 1965 y l ndan, stanbul Teknik 
Üniversitesi 1968-1972 y llar nda k smen, 1973 y l ndan itibaren tamamen, Orta 
Do u Teknik Üniversitesi 1973 y l ndan itibaren merkezi sistem sonuçlar na 
göre ö renci alm t r. 
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S nav yapma zor bir i ti. S nav sorular n n haz rlanmas , testlerin 
uygulanmas  ve sonuçlar n de erlendirilmesi yo un bir emek istiyordu. Ayr ca 
bu i lerin güvenli inin sa lanmas nda zorluklar ya an yordu. Prof. Furgaç’ n 
sorular  cebinde ta d , bilgii lem gereklerinin yerine getirilmedi i gerekçesiyle 
s nava ili kin bilgii lemleri bir petrol irketine ait bilgisayarda yapt rd  
söylentileri ortal kta dola yordu. Bütün bu güvenlik önlemlerine ra men 1973 
y l nda s nav sorular  çal nd . S nav iptal edildi ve yenilendi. 

Gerek s nav yapman n zorlu u ve gerekse 1973 y l  s nav nda sorular n 
çal nmas , Furgaç’ n yüklendi i sorumlulu un üzerinden al nmas  iste ine neden 
oldu. Konu 22-23 Mart 1974 tarihlerinde toplanan Üniversiteleraras  Kurul’da 
tart ld . Merkezi S nav’ n 05 Temmuz 1974 tarihinde yap laca  daha önce 
kamuoyuna duyurulmu tu. S nav n haz rlanmas  için zaman çok azd . Sonradan, 
bu toplant da ya ananlar , o s rada Hacettepe Üniversitesi Rektörü olan 
Merhum Prof. Dr. hsan Do ramac , yan ndakilere u ekilde anlatm t r: 

“Üniversiteleraras  Kurulda üniversite rektörleri olarak merkezi s nav sorununu 
tart yorduk. stanbul Üniversitesi Rektörü, merkezi s nav n uzun y llar kendi 
üniversitesinin sorumlulu unda gerçekle tirildi ini ileri sürerek, bundan böyle s nav 
sorumlulu unun üniversitesinden al nmas n , bu sorumlulu un ba ka bir üniversite 
taraf ndan yüklenilmesini istiyordu. S nav n k sa bir süre sonra Temmuz ay nda yap lacak 
olmas ndan m d r bilmiyorum, kurulda bir sessizlik oldu. Ben, ‘Merkezi s nava kimse talip 
olmuyorsa Hacettepe Üniversitesi olarak ben talip oluyorum. Gerçi Hacettepe Üniversitesi 
yeni bir üniversitedir, ama ben bu i in üstünden gelebilece imizi dü ünüyorum.’ dedim. 
Bunun üzerine, Kurul merkezi s nav n Hacettepe Üniversitesi taraf ndan yap lmas na karar 
verdi. Bu karar üzerine ben hemen Altan’  (Prof. Dr. Altan Günalp) ça rd m. ‘Bu i i sen 
ba ar rs n, bugünden tezi yok, haz rl klara ba la, s nav  Temmuz ba na yeti tir’ dedim. 
Altan, ‘Hocam, bildi iniz gibi ben t p profesörüyüm, s navdan anlamam, bu i in nas l 
yap laca n  bilmem, bu i i ba ka bir arkada  yapsa nas l olur?’ dedi. Ben ‘Sen yeteneklisin, 
bu i i bilenlerle i birli i yapars n, senin bu i i ba araca ndan eminim, haydi kolay gelsin.’ 
dedim.” 

 
2. Bölüm 

Merkezi S nav n Kurumsalla mas nda Ara Dönem: 1974 Y l  S nav  

O zamanki Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. hsan Do ramac  
taraf ndan merkezi s nav  yapmakla görevlendirilen Prof. Dr. Altan Günalp, ayn  
üniversitenin T p Fakültesi Pediatri Bölümünde ö retim üyesi olarak 
çal maktayd . Prof. Günalp’in Prof. Do ramac ’ya kar  sayg s , sevgisi 
tart lmazd . Prof. Günalp, o s ralarda Amerika Birle ik Devletlerine gitme 
haz rl klar  içinde olmas na ra men, çok sayd  Rektörüne fazla direnemezdi. 
Kollar  s vad . 1974 Merkezi S nav n  ba ar  ile gerçekle tirdi. 
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1974 y l nda yap lan Merkezi S nav ile, daha sonra kurumsalla acak olan 
s nav n temelleri at lm t r. Bu nedenle bu s nav ile ilgili yap lan haz rl klar , bir 
ölçüde, ayr nt l  olarak gözden geçirmekte yarar vard r. 

 Prof. Dr. hsan Do ramac  ba kanl nda, üniversite ve Milli E itim 
Bakanl  temsilcilerinden olu an bir kurulun 03 Nisan 1974 tarihinde 
yapt  toplant da, ba kanl n  Prof. Dr. Altan Günalp’in ve üyeliklerini 
Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Cemal M hç o lu ile Orta Do u 
Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Cemal Y ld r m’ n üstlendi i bir 
komisyon kurulmu ; 1974 y l  Temmuz ay n n be inci günü yap lacak 
s nav için haz rl klar, bu komisyonun ald  kararlara göre 
gerçekle tirilmi tir. 

 lk i  olarak Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinin 5. kat nda 
oldukça küçük bir yer s nav haz rl klar  için bo alt lm , bu yerin demir 
bir kap  ile d  ortamdan ili i i kesilmi tir. 

 S nav sorular n  haz rlamak üzere ö renimini e itimde ölçme ve 
de erlendirme konusunda yapm  olan Dr. Fuat Turgut 
görevlendirilmi , testler, Dr. Hüsnü Ar c  ve Dr. Durmu  Ali Özçelik’in 
i birli i ve seçilmi  ö retmen ve ö retim elemanlar n n katk lar yla 
geli tirilmi tir. 

 S nava ba vurma, s nav n uygulanmas , s nav sonuçlar n n belirlenmesi 
ve yüksekö retim programlar na yerle tirme i lemleri bütünüyle 
yeniden düzenlenmi tir. Sistemin olu turulmas nda, Dr. Ayd n Köksal, 
Ersay Ersoy, Ünal Yar ma an ve Atalay Yunuso lu görev yapm lard r. 

 1974 y l nda geli tirilen ba vurma, uygulama ve yerle tirme sisteminin 
esaslar  bugün uygulanmakta olan sistemin temelini olu turmu tur. O 
k sa zaman dilimi içinde, yüksekö retim kurumlar ndan kontenjanlar ve 
ö rencilerden yüksekö retim programlar na ili kin tercihler toplanm , 
bu veriler bilgisayar ortam na aktar larak i lenmeye haz r hale 
getirilmi tir. 

 Örnek bir çal ma disiplini ve i birli i ile üç ay içinde haz rlanan 
sistemin gereklerine uyularak uygulanan 1974 Merkezi S nav ba ar  ile 
sonuçland r lm , yüksekö retim programlar n n kontenjanlar  ve 
ö rencilerin tercihleri göz önünde tutularak yerle tirme i lemleri 
sorunsuz olarak tamamlanm t r. 
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3. Bölüm 

Üniversiteleraras  Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi’nin 
(ÜSYM) Kurulu u 

Üniversiteye giri  s nav n n üniversitelerden birinin sorumlulu unda 
yap lmas  son derece zor ko ullarda, özveri ile yap l yordu. O y llarda görev 
yapm  s nav sorumlular n n u sözleri durumu gerçekten çok iyi anlat yor: 

“1960’l  y llarda s nav sorular n n paketlenmesi elle yap l yordu. Bu i  için asistanlar  
görevlendiriyordum. Onlar bu i i görevleri olarak alg lam yorlard . Onlar  güdülemek için 
paketleme i ini ben de yapmaya ba lam t m.” 

Prof. Dr. Cemal M hç o lu (1969). 

 

“Merkezi s nav yapma sorumlulu u stanbul Üniversitesi’nde oldu u y llarda, test 
sorular n  ö retim üyelerine rica etmek suretiyle yazd rmaya çal yordum.” 

 Prof. Dr. Haydar Furgaç (1974). 

 

 “S nav sorumlulu unun Hacettepe Üniversitesi’nde oldu u 1974 s nav nda, T p 
Fakültesindeki tüm a ç  yamaklar n , garsonlar  ve müsdahdemleri bir araya getirdim, 
ö rencilere gidecek k lavuzlar  z mbalatt m.”  

Prof. Dr. Altan Günalp (1985). 

 

Hacettepe Üniversitesi taraf ndan 5 Temmuz 1974 tarihinde ba ar yla 
gerçekle tirilen merkezi s nav n ard ndan toplanan Üniversiteleraras  Kurul, 
önceki y llardaki yüksekö retime ö renci al m nda uygulanan s nav sistemini 
gözden geçirdi. Bu sistemde aksayan taraflar unlard : 

 Daha önce de inildi i gibi, Üniversiteleraras  Kurul, 1960’l  y llarda, 
yüksekö retime giri  s nav n n iki y l süre ile bir üniversite taraf ndan 
yap lmas na, bu sorumlulu un iki y lda bir, s rayla, di er üniversitelerce 
yüklenilmesine karar vermi ti. Ba lang çta uyulan bu karara sonradan 
uyulmad . 1964 ve 1965 y llar nda s nav Ankara Üniversitesi taraf ndan 
uyguland ktan sonra, sorumluluk stanbul Üniversitesine devredildi. 
1973 y l na kadar sorumluluk bu üniversitenin üzerinde kald . Di er 
üniversiteler bu sorumlulu u almakta pek istekli davranmad lar. 

 S nav yapmak için soru yazarlar  laz md , cevap ka tlar n  okuyacak 
bilgisayar programlar n n geli tirilmesi gerekiyordu, bunlar n 
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gerçekle tirilmesi için bir mekana ihtiyaç vard . Bir üniversitenin bunlar  
sa lay p, iki y l sonra sorumlulu u bunlara sahip olmayan bir 
üniversiteye devretmesi uygulanabilmesi son derece güç bir sistemdi. 
Nitekim uygulanamad . Sorumluluk uzun y llar stanbul Üniversitesinde 
kald . 

 Üniversiteye girmek isteyen ö renci say s  her y l biraz daha art yordu. 

 1973 y l nda s nav sorular n n çal nmas , s nav n güvenli inin sa lanmas  
için ba ka önlemlerin al nmas n  gerektiriyordu. 

Üniversiteleraras  Kurul yüksekö retime giri  s navlar  için eksik olan  
saptad . Bir örgüte ihtiyaç vard . Kurul, karar n  verdi, bir yönetmelik haz rlad  
ve bu yönetmelik Resmi Gazete’nin 19 Kas m 1974 tarih ve 15067 say l  
nüshas nda yay mland . Örgüt kurulmu tu. 

Örgütün ad : Üniversiteleraras  Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÜSYM) 

Örgütün kurulu  tarihi: 19 Kas m 1974 

1975 y l ndan bu yana, ÖSYM çal anlar , her 19 Kas m’da toplanarak, 
Merkezin kurulu  gününü hat rlamakta, kutlamaktad r. 

ÜSYM’nin yapt  ilk s nav, 1975 y l nda yap lan Üniversiteleraras  Ö renci 
Seçme S nav ’d r (ÜSS). 

 
ÜSYM Yönetiminin olu turulmas  

Kurulu  yönetmeli ine göre, ÜSYM yönetimini olu turmak üzere, 
Ankara’da bulunan üniversitelerin yetkili organlar  üçer aday gösteriyor, 
gösterilen üçer üye aras ndan Üniversiteleraras  Kurulca be  yönetim kurulu 
üyesi ve bunlar aras ndan bir ba kan seçiliyordu. Üniversiteleraras  Kurul 
taraf ndan olu turulan ilk ÜSYM yönetimi öyledir. 

Ba kan:  

Prof. Dr. Altan Günalp Hacettepe Üniversitesi 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Prof. Dr. Cemal M hç o lu, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. lhan Akal n, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Cemal Y ld r m, Orta Do u Teknik Üniversitesi   

Dr. Mustafa Öktem, Hacettepe Üniversitesi 
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Yüksekö retime giri  s nav n n belli bir örgüt taraf ndan yap lmas n n 
önemli yararlar  olmu tur. Bunlar özetle unlard r: 

 Bir ba kan ve bir yönetim kurulunun yönetiminde ÜSYM, örgütlenme 
olana na kavu mu tur. 

 Kazan mlar n gelecek y llara aktar lmas  mümkün olmu tur. 

 Seçme s nav n n sonuçlar  bilimsel yollarla incelenebilmi , s nav n 
nitelikleriyle ilgili ara t rmalar yap labilmi , seçme sisteminin 
geli tirilmesi olanakl  hale gelmi tir. 

 
4. Bölüm 

ÜSYM’nin Geli me Dönemi 1975-1981 

ÜSYM, kurulu unu izleyen günlerde, süratle, 1974 s nav ndan devrald  
sistemi geli tirmeye ve 1975 y l  s nav n  haz rlamaya ba lam t r. Merkez, 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesindeki yerinden Atatürk Bulvar  üzerinde 
kiralanan bir binaya ta nm t r. ÜSYM’nin DÖRT temel birimi olu turulmu , 
personel al m yla uzmanla man n sa lanmas  yoluna gidilmi tir. 

ÜSYM’de olu turulan dört ana birim unlard r: 
Test Geli tirme ve Ara t rma Birimi (TAB)                                                                       
Bilgii lem Birimi (B B)                                                                                                     
Ara t rma-Geli tirme Proje Birimi (AGB)                                                                        
S nav Hizmetleri Birimi (SHB) 

Her kurulu ta bulunan hizmet bürolar  ÜSYM’de de kurulmu , yeterli 
kapasitesi olan bilgisayarlar kiralanm , TAB ve B B’te gerekli güvenlik 
önlemleri al nm t r. 

1975-1980 y llar nda yap lan ÜSS’ler tek a amal  olarak yap lm  ve 
s navlarda lise müfredat  esas al nm t r. S navda al nan puanlar 
a rl kland r larak yerle tirmeye esas olan Fen Bilimleri (F), Sosyal Bilimler (S) ve 
E it A rl kl  (EA) puanlar hesaplanm , ö rencilerin yüksekö retim programlar  
tercihleri de göz önünde tutularak yerle tirme i lemleri merkezi olarak 
gerçekle tirilmi tir. 

 
ki A amal  S nav Sistemine Geçi  

1981-1988 y llar nda yüksekö retime giri  s nav  iki a amal  olarak 
yap lm t r. ki a amal  sisteme geçi in nedenleri, geçi  öncesinde u ekilde 
belirlenmi tir: 
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 Bir a amal  s navda ö renciler bir ölçme sonucuna göre yüksekö retim 
programlar na yerle tirilmektedir. Ö renciler, s nav gününde herhangi 
özel bir olay nedeniyle kendi kapasitelerini gösterememi  olabilirler. ki 
a amal  bir s nav bu sak ncay  bir ölçüde giderecektir. 

 Birinci a amada bilgi yerine zihinsel i lemlere daha fazla a rl k 
verilmesi, ö rencilerin kapasitelerinin daha iyi belirlenmesine olanak 
sa layacakt r. 

 ki a amada yap lan s navda ö rencilere daha fazla say da soru 
sorulaca ndan, s nav n güvenirli i ve geçerli i artacakt r. 

 Birinci basamak s nav ndaki bilgi düzeyi lise 1. s n f  bilgilerini 
a mayaca ndan, bu s navda yer alacak sorular meslek liselerinden 
mezun olan ö rencilerin de cevap verebilecekleri düzeyde olacakt r. 
Birinci a ama s nav sonuçlar , meslek yüksekokullar  ile aç kö retim 
programlar na yap lacak yerle tirmede do rudan kullan laca ndan, 
meslek lisesi mezunlar , kendilerine daha uygun bir s nav sonucuna göre 
yüksekö retime girebileceklerdir. 

 Özel yetenek isteyen yüksekö retim programlar  ilk elemelerini birinci 
basamak s nav  sonuçlar na göre yapacaklard r, seçme s navlar n  ise 
kendileri düzenleyeceklerdir.   

 Birinci a ama s nav nda belli bir puan n alt nda puan alanlar elenecek, 
ikinci a ama s nav , daha elveri li ko ullarda yap lacakt r. 

1981 y l nda uygulamaya konulan iki a amal  s nav sisteminin birinci 
a amas  Üniversiteleraras  Seçme S nav  (ÜSS), ikinci a amas  Üniversiteleraras  
Yerle tirme S nav  (ÜYS) olarak adland r lm t r. ÜSS, Say sal (SAY) ve Sözel 
(SÖZ) olmak üzere iki testten; ÜYS, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal 
Bilimler ve Yabanc  Dil olmak üzere be  testten olu mu tur. Testlerden al nan 
puanlar a rl kland r larak, Fen Bilimleri (F), Sosyal Bilimler(S), E it A rl kl  
(EA) ve Yabanc  Dil (D) puanlar  hesaplanm , Ö renciler puanlar na ve 
tercihlerine göre yüksekö retim programlar na ÜSYM taraf ndan 
yerle tirilmi lerdir. 

 

5. Bölüm 

Yasal Düzenleme: ÜSYM’nin Ö renci Seçme ve Yerle tirme 
Merkezi (ÖSYM) Olu u 

1982 y l nda yürürlü e giren 2547 say l  Yüksekö retim Kanunu’nun 10. ve 45. 
maddeleri uyar nca ÜSYM, Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM) 
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ad yla Yüksekö retim Kurulu’na ba lanm t r. Bu yasa uyar nca, 1982 y l ndan 
itibaren, 

 ÖSYM Ba kan  Yüksekö retim Kurulu Ba kan  taraf ndan do rudan 
atanm , 

 Yasa uyar nca ç kar lan yönetmelik uyar nca, ÖSYM Yürütme Kurulu 
olu turulmu , Dr. Fethi Toker, Doç. Dr. Ünal Yar ma an ve Doç. Dr. 
Durmu  Ali Özçelik bu kurulun üyeliklerine seçilmi , Dr. Toker ayr ca 
Ba kan Yard mc l na atanm , 

 ÖSYM Fonu olu turulmu , Fon Bütçesi, Yüksekö retim Kurulu 
taraf ndan onaylanarak yürürlü e girmi , 

 Üniversitelerin kendi programlar  için önerdikleri kontenjanlar, 
Yüksekö retim Kurulunca incelenmi , gerekti inde de i tirilmi , 

 Ortaö retim diploma notlar , Yüksekö retim Kurulu’nun onaylad  
yöntemle s nav puanlar na kat lm , 

 Ortaö retim kurumlar ndan birinci olarak mezun olanlara 
Yüksekö retim Kurulu’nca ayr  kontenjanlar saptanm , 

 Yüksekö retime giri , Yüksekö retim Kurulu’nun onaylad  düzende, 
ÖSYM taraf ndan yap lan s navlarla gerçekle tirilmi tir. 

ÖSYM,  bir s nav döneminde neler yap laca n  ayr nt l  olarak anlatan ve 
Yüksekö retim Kurulu taraf ndan onaylanan Birinci ve kinci A ama S nav 
K lavuzlar n , her aday n adresine postalam , k lavuz hükümlerini istisnas z 
uygulam t r. 

 
Diploma Notlar n n ÖSS ve ÖYS puanlar na kat lmas  

Ortaö retimden mezun olunurken hesaplanan diploma notlar n n s nav 
puanlar na kat lmas  ile ilgili olarak ÖSYM’de bir çal ma ba lat lm , amaç, 
say lt  ve yöntem belirleme çal malar  sürdürülmü  ve Yüksekö retim 
Kanunu’nun yürürlü e girdi i y l Ortaö retim Ba ar  Puan  (OBP) ad yla ÖSYM’ce 
uygulamaya konulmu tur (1982). Bu konuda, 2547 say l  Yüksekö retim 
Kanunu’nun 45. Maddesi hükmü öyledir: 

Yüksekö retim kurumlar na ö renci seçiminde, adaylar n ortaö retim süresindeki 
ba ar lar  Yüksekö retim Kurulunun uygun görece i ekilde Ö renci Seçme ve Yerle tirme 
Merkezi taraf ndan geli tirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve 
yüksekö retim kurumlar na giri  s nav puanlar na eklenir  
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ÖSYM’de OBP çal malar  1980 y l nda ba lam t r. Birkaç liseden mezun 
olan ö rencilerin ortaö retimde alm  olduklar  notlar toplanm , bu notlar ile 
ö rencilerin ÜSS ve ÜYS puanlar  aras nda önemli bir ili ki oldu u saptanm t r. 
Bunun anlam , liselerde iyi not alan ö rencilerin ÜSS ve ÜYS’de de yüksek 
puanlar ald d r (Toker, 1980 ve 1981). 

Bilgi: Bir seçme i leminde, seçme i lemiyle ilgili birden fazla ölçüt varsa, 
bunlar n bir arada belli a rl klarla kullan lmas  seçme i leminin geçerli ini art r r. 

Bulgu: Diploma notlar yla nesnel ve geçerli i olan ÜSS ve ÜYS puanlar  
aras nda bulunan ili ki, yüksekö retime giri te diploma notlar n n ek bir ölçü 
olarak kullan labilece ine i aret eder. Ayr ca, ülkemizde lise notlar yla 
yüksekö retimde al nan puanlar aras ndaki ili kiyi gösteren ara t rmalar vard r. 
Geli mi  ülkelerde, lise notlar n n yüksekö retime giri te önemli bir ölçüt olarak 
kullan ld n  da göz önünde tutmam z gerekir. 

Amaç: Diploma notlar n n yüksekö retimdeki ba ar y , bir ölçüde de olsa, 
önceden tahmin edebilece ini destekleyen elimizde baz  kan tlar bulundu una 
göre, bu notlar n s nav puanlar na kat lmas yla seçme i leminin daha geçerli hale 
getirilece i amaçlanmaktad r. 

Yöntem: Ortaö retim kurumlar m zda hesaplanan diploma notlar n n 
e itimsel kazan mlar yönünden birbirine e it de erde olmad  aç kt r. Örne in, 
bir k z meslek lisesinden al nan en yüksek diploma notu ve genel liseden al nm  
olan en yüksek diploma notu, e itim kazan mlar  yönünden son derece farkl  
ba ar lar  ifade eder. Bu durum bilindi ine göre, diploma notlar n n s nav 
puanlar na kat lmas nda sa lanacak yarar bilgi yönünden de ildir. Öyleyse, 
yüksekö retime giri te diploma notlar n  s nav puanlar na niçin kat yoruz? 

 
Say lt lar: 

 Okul türü ne olursa olsun, bir okulda yüksek not alanlar, 

 Kendilerine ö retilmek istenen bilgi ve becerileri, iyi not alama-
yanlardan daha iyi ö renme yetene ine sahiptirler. Ö renme yetene i. 

 Daha dü ük not alanlara göre, ö renmeye daha fazla isteklidirler. 
Ö renme güdüsü. 

 Kendilerinden daha dü ük not alanlara göre daha düzenli ve disiplinli 
olarak çal rlar. Çal ma al kanl . 

Ö renme yetene i, ö renme güdüsü ve çal ma al kanl , 
yüksekö retimdeki ba ar  için son derece gerekli olan niteliklerdir. Bu nedenle 
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ortaö retim ba ar  notlar n n belli a rl kta ÖSS ve ÖYS puanlar na kat lmas yla 
yüksekö retime giri in geçerli inin artaca  dü ünülmü tür. 

Uygulamaya konuldu undan itibaren, diploma notlar yla ilgili yukar daki 
say lt lar göz önünde tutulmu , bu notlar n s nav puanlar na kat lmas nda 
a a daki önemli ilke hiçbir de i ikli e u ramam t r: 

Her okulda diploma notlar  kendi içinde standart puanlara 
dönü türülmekte ve en yüksek standart puan  alan ö renciye en yüksek OBP 
puan  verilmektedir. Bir ba ka deyi le, okul türü ne olursa olsun, okullar n en 
yüksek diploma notuna sahip olanlar aras nda OBP puan  yönünden bir fark 
yoktur. Okulun di er ö rencileri bu en yüksek puan n alt nda s ralanmaktad r. 

 
OBP uygulamas nda ortaya ç kan bir sorun 

OBP uygulamas na geçildikten sonra, Fen ve Anadolu lisesi 
ö rencilerinden diploma notlar  dü ük olanlar, genel liselere nakletmeye 
ba lam lar, bu okullarda di er ö rencilerden kolayl kla daha yüksek ö retmen 
notlar  alarak diploma notu s ralamas nda ilk s ralar  alm lar, bu yolla, kendi 
okullar ndan nakletmeseydiler alacaklar  OBP’den daha yüksek OBP’lere sahip 
olmu lard r. Y llar geçtikçe, nakiller artm , özellikle fen liseleri son ve son 
s n ftan bir y l öncesinde önemli say da ö renci kaybetmi tir. Bu sorunu çözmek 
için ö rencilere zorlama veya suçlama yap lmam ,  ÖSYM’de geli tirilen iki 
farkl  formülden ikincisinde, diploma notlar , okullar n ÖSS ortalamas na göre 
a rl kland r lmas yla sorun çözülmü tür. 

 
Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Programlar na ÖSYM’nin katk s  

Anadolu Üniversitesi’nde aç kö retim programlar n n aç lmas  
haz rl klar n n yap lmas nda ve bu programlar n ö retime aç lmas  s ras nda baz  
hizmetler, ÖSYM taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Aç kö retim programlar na 
ö renci al nmaya ba land  1982 y l ndan itibaren ö renci kay tlar n n yap lmas  
ile ara ve y lsonu s navlar n n yap lmas  ÖSYM taraf ndan gerçekle tirilmi , önce 
kay t i lemleri ve daha sonra 1995 y l nda s navlar n yap lmas  Anadolu 
Üniversitesi’ne devredilmi tir. 

1987 y l nda s nav sisteminde yap lan de i iklik 

1987 y l nda ÖSYM, üniversiteye ö renci seçme ve yerle tirme i lemini 
geli tirmek amac yla s nav sisteminde baz  de i iklikler yapm t r. 
Yüksekö retim programlar  Fen Bilimleri (F), Mühendislik Bilimleri (M), 
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ktisadi Bilimler (TM), Sosyal Bilimler (S), Dil ve Tarih (TS) ve Modern Diller 
(D) olmak üzere 6 gruba ayr lm ;  ö rencilere s navda okumak istedikleri 
yüksekö retim programlar na uygun olan testleri seçme olana  tan nm t r. Bu 
de i ikli in amac , ö rencilerin ilgi duyduklar  alanlarla ilgili testleri cevaplamas  
suretiyle kendilerine daha fazla soru sorulmas  ve bunun sonucu olarak da 
s nav n güvenirli inin art r lmas d r. 

 
ÖSYM’de ac  kay p 

ÖSYM Ba kan  Prof. Dr. Altan Günalp, 1987 y l nda yakaland  
hastal ktan kurtulamad  ve 30 May s 1988 tarihinde tedavi gördü ü yurt 
d ndaki hastanede vefat etti. Sadece ÖSYM çal anlar  de il, bu olay bütün 
yurtta ve özellikle akademik çevrelerde büyük üzüntü yaratt . 

ÖSYM Ba kanl na 7 Haziran 1988 tarihinde Dr. Fethi Toker atand . 

  
ÖSS ve ÖYS’nin uygulanmas nda kar la lan zorluklar 

ÖSS ve ÖYS’nin uygulanmas nda kar la lan temel zorluklar unlard r: 

 S nava giren ö renci say s  h zla artm t r. Bu durum, daha fazla test 
kitapç n n bas lmas n  gerektirmi , bunlar n cevap ka tlar  ve di er 
s nav evrak  ile birlikte paketlenmesi ve s nav merkezlerine ve orada da 
s nav sabah  s nav binalar na gönderilmesi önemli bir i  haline gelmi tir 
(Tablo 1 ve ekil 1). 

 Aday say s ndaki art , do al olarak s nav merkezi say s n  art rm , s nav 
merkezi say s  1975 y l nda 15 iken son y llarda 160’ n üstüne ç km t r. 
Baz  yörelerde aday say s n n fazlal  ve elveri li s nav binalar n n azl  
nedeniyle önemli say da aday, kom u s nav merkezlerinde s nava girme 
zorunda kalm t r. 

 S nav n güvenli inin korunmas  için son derece s k  önlemler al nm , 
güvenlik güçleri ile i birli ine önem verilmi , s nav evrak  s nav 
merkezlerine “S nav Evrak  Nakil Kuryeleri” ve Güvenlik 
Görevlilerinin e li inde götürülmü , s nav merkezlerine Ankara’dan 
çok say da ö retim eleman  ve “S nav Evrak n  Koruma Kuryesi” 
gönderilmi tir. 

 S navda kopya çekme ve birinin yerine di erinin girmesi olaylar yla 
mücadele edilmi , s nav salonlar nda “Toplu kopya” ve “ kili kopya” 
olaylar  geli tirilen bilgii lem programlar yla yak ndan izlenmi , gerekli 
s nav iptalleri gerçekle tirilmi tir. 
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 ÖSYM’de istenmeyen baz  olaylar 

 1999 yl nda stanbul’da Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesinde 
saklanan ÖSS soru kitapç klar nda iki adedinin çal nm  oldu u 
saptanm , bu olay l S nav Yöneticili i yetkililerince ÖSYM’ye bildirilir 
bilinmez, ertesi gün yap lacak olan 1999 ÖSS’nin iptal edildi i an nda 
kamuoyuna televizyon yay nlar yla duyurulmu tur. S nav, iptal sonras  
bir ay içinde yap lm , s nav takviminde bir aksama olmam t r. Soru 
kitapç klar n  çalan lahiyat Fakültesi ikinci s n f  ö rencisi olan ki i, 
olay n vukuundan iki y l sonra emniyet güçlerince ran s n r ndan 
Türkiye’ye girerken yakalanm  ve yedi y la mahkum olmu tur. 

 2009 y l nda yap lan Polis Amirli i S nav  ile Kamu Personel S nav n n 
(KPSS) E itim Bilimleri Bölümü iptal edilmi , Bu bölüm sonradan 
ÖSYM’ce tekrar yap lm t r. S nav iptallerine neden olanlar ile ilgili 
kovu turma halen devam etmektedir. 

 2011 ÖSS ile ilgili ifre iddialar  ve baz  ö rencilerin ÖSS puanlar n n 
do ru hesaplanmad  iddialar  çok say da aday  ve yak nlar n  tedirgin 
etmi tir. 

 
S nav say s nda art  

Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM), Yüksekö retime ö renci 
seçme ve yerle tirme amac yla kurulmu  bir merkezdir. Buna kar n, 1981 y l na 
kadar sadece üniversiteye giri  olmak üzere bir s nav yapan ÖSYM’nin bu y ldan 
sonra yapt  s nav say s  h zla artm t r. 

Kamu kurulu lar n n personel alma s navlar n  bireysel olarak ÖSYM’ye 
yapt rma istekleri, ÖSYM’nin bir y lda yapt  s nav say s n n art nda en önemli 
nedendir. Yap lan s nav say s n n 1998 y l nda 80’i bulmas , ÖSYM’nin 
kapasitesini zorlar duruma getirmi , ÖSYM bu soruna çözüm aramaya 
ba lam t r. Çözüm, Devlet Personel Ba kanl  ile i birli i yap larak s navlar n 
birle tirilmesinde bulunmu tur. 1999 ve 2000 y llar nda merkezi olarak Devlet 
Memurlar  S nav , 2001 y l nda Kurumlar için Merkezi Eleme S nav  olarak 
yap lm , bu s navlar da ihtiyac  kar lamam t r. Nihayet, ç kar lan bir 
yönetmelikle,  2001 y l ndan itibaren Kamu Personel Seçme S nav  (KPSS) 
ad  alt nda bir s nav yap lmas  ve kamu kurumlar n n kadrolar na personel 
yerle tirme görevi ÖSYM’ye verilmi tir. 

Hiç görevi olmad  halde, T pta Uzmanl k E itimi Giri  S nav  (TUS), 
Kamu Personeli Yabanc  Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav  (KPDS), Kamu 
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Personel Seçme S nav  (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Giri  
S nav  (ALES), Dikey Geçi  S nav , Kaymakaml k Adayl  Giri  S nav , Adli 
Yarg  Hakim ve Savc  Adayl  Yar ma S nav  ve buna benzer pek çok önemli 
s nav n ÖSYM taraf ndan yap lmas , Devletin üst kurulu lar  ve Yüksekö retim 
Kurulu taraf ndan istenmi , s nav n ko ullar  bu kurulu lar taraf ndan 
yönetmeliklerle belirlenmi tir. ÖSYM bu görevleri, hiçbir çekince göstermeden, 
hiçbir ko ul ileri sürmeden kabul etmi tir. 

Devletin ÖSYM’den bu s navlar n yap lmas n n istemesinin tek bir nedeni vard r. Bu 
neden ÖSYM’ye duyulan güvendir. ÖSYM bu güvene lay k olmu tur. 
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Prof. Dr. Altan Günalp ve Prof. Dr. Ünal Yar ma an ile 

 
 

 
Prof. Dr. Altan Günalp ÖSYM Ba kan  
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Prof. Dr. Ayd n Köksal, rahmetli Prof. Dr. D. Ali Özçelik ile 

 

 
ÖSYM Bilgii lem Müdürü AtalayYunuso lu ile 



110 | Fethi Toker 

 
ÖSYM'ye eme i geçenlere ödül töreni 

 
 

 
Ankara Üniversitesi 1. Ölçme Kongresi – 14-16 May s 2008 
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Abant zzet Baysal Üniversitesi 3. Ölçme Kongresi - 19-21 Eylül 2012 
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Prof. Dr. Y ld z KUZGUN 
 

 

E itim Ya ant m  

Dört çocuklu bir ailenin en büyük çocu uyum. Babam memurdu. lkö re-
nimime Burdur’da ba lad m, Afyonda tamamlad m; Afyon lisesinde be  y l, son 
s n f  stanbul K z Lisesinde okudum. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe bölümünden 1955 y l nda Psikoloji tezli olmak üzere mezun oldum.   

Amerikan Yard m Te kilat ’n n hükümetimize verdi i burslardan yararlana-
rak 1963 y l nda ABD’ye gittim. Teksas Wonans University’den rehberlik ve 
psikolojik dan ma alan nda yüksek lisans derecemi ald m. 

Hacettepe Üniversitesi’nde ö retim görevlisi olarak çal rken doktora e i-
timimin yeterlilik s nav  a amas na geldi imde üniversitenin deste iyle ikinci kez 
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ABD’ye gittim, Kansas Üniversitesi E itim Bölümü’nde bir y l doktora dersleri 
ald m. 

1973 y l nda Rehberlik ve Psikolojik Dan ma alan nda doktora derecesi, 
1978 y l nda doçent ve 1988 y l nda profesör unvan  ald m. 

 
Çal t m Kurumlar 

stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Klini inde Psikolog (1957-
1960 ) 

stanbul Milli E itim Müdürlü ü Rehberlik ve Ara t rma Merkezinde Psi-
kometrist (1960- 1964) 

Talim ve Terbiye Dairesi Test ve Ara t rma Bürosunda uzman ( 1965- 
1969) 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi E itim ve Reh-
berlik ve Psikolojik Dan ma bölümlerinde ö retim üyesi (1969 – 1980)  

Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi E itimde Psikolojik Hiz-
metler Bölümünde ö retim üyesi (1980-2000) 

Ayr ca ÖSYM’de (1975-2005), KUR’da (1993-2000) ve Milli E itim Ba-
kanl ’nda (1996-1999 ) dan man olarak görev yapt m. 

 
Hobilerim 

Hobi olarak nitelendirilebilecek bir etkinli im olmad . Müzi e yetene im 
var ama bir müzik aleti çalmay  ö renemedim, tek yapamad m, içimde kalan 
ey bir müzik aleti çalabilmektir. Bir ara mandolin ö renmek istedim ama aile-

min olanaklar  yoktu. Olanaklar m oldu u zaman da ya m n ilerledi ini dü üne-
rek üzerine gitmedim. Sadece iyi müzi i seçen bir dinleyici olabildim. Klasik 
Türk müzi ini, klasik bat  müzi ini çok severim. Türkülerimizi severim. 

 
Ba ar m n Nedenleri 

Ba ar n n iki temel ko ulu vard r: Yetenek ve çal ma. Beni ba ar l  say yor-
san z size önce ba ar  güdüsü yüksek bir ki i olmad m  söyleyebilirim. Buna 
kar l k sorumluluk duygum çok yüksektir. Ba ar l  olmu sam nedeni budur. Bir 
görev verilmi se sonuna kadar u ra r m, k sa zamanda elimden gelenin en iyisi-
ni yapmaya çal r m. Üzerime ald m bir i i yapamad m zaman çok huzursuz 
olurum. Yar madan kaç nmaya çal t m hep. Ba ar m  kesin görmedi im alan-
larda yar maya girmemeye çal m md r.  Sadece i ime ve kendime olan say-
g mdan dolay  elimden geleni yapmaya gayret ederdim. 
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E itim Ya ant mdan An lar 

Felsefe bölümünde Psikoloji e itimim s ras nda psikiyatri sertifikas  da al-
m t m Mezun olduktan sonra stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri 
Klini i’nin Psikoloji laboratuar nda psikolog olarak göreve ba lad m. Çocuk 
psikiyatrisine getirilen çocuklara zekâ testleri uygulama, yeti kinlere projektif 
testler uygulay p görü me yapma ba l ca görevlerimdi. Psikiyatrlar n seminerle-
rine de kat l rd m, bütün bunlar benim için iyi bir ö renme ortam  oldu. 

Doktora e itimim s ras nda Hacettepe Üniversitesi’nde alamad m baz  
dersleri almak üzere bir y ll na ABD’ye Kansas Üniversitesi’ne gitmi tim. leri 
düzeyde ki ilik kuramlar  dersini almak istedi imde kursun hocas  beni dersine 
almak istemedi. Çünkü transkriptimde, ne yüksek lisans ne de lisans düzeyinde 
bir ki ilik kuramlar  dersi vard . Ben de bu adla bir ders almad m  ama Türki-
ye’de uyum psikolojisi okuttu umu, bu konuda çok da bo  olmad m , klinik 
deneyimimin de oldu unu söyledim. Hoca epey direndikten sonra doktora te-
zimi orada yapmayaca m  göz önüne alarak beni derse kabul etti. Dersi dört 
ki i al yorduk. Hoca bir gün (Personal Orientation Inventory (POI), Myer 
Briggs Type Indicatior Minnesota Multhyphasic Personality Inventory (MMPI) 
ve Kuder Preference Inventory adl  ki ilik envanterlerini rehberlik bürosunda 
yan tlay p sonuçlar  kendisine getirmemizi istedi. stenileni yapt k. Hoca bizleri 
bireysel olarak kabul edip profillerimizi yorumluyordu. Ben gitti imde MMPI ve 
POI profillerime bakan hoca, benim o üniversitede ba ar l  olamayaca m  söy-
ledi. Sebebini sorunca “Sizin profilleriniz bu ülkede klinikte yatan alkoliklerin 
profiline” benziyor dedi. MMPI Depresyon ölçe i puan m yüksek, mani ölçe i 
puan m ise dü üktü. Ki isel Yönelim Envanteri POI, kendini gerçekle tirmeyi 
ölçen bir araçt r ve benim bu envanter de erlerim de dü ük ç km t . Ama ben 
hocan n de erlendirmesine kar  ç kt m, bu testlerin kendi kültürleri için haz r-
lanm  oldu unu, farkl  bir kültürden geldi im için envanterlerin benim duru-
mumu iyi ölçemeyece ini söyledim. Hoca, testin kültürden ba ms z oldu unu 
POI’y  Kostorika’da uygulad n  ve ABD’de al nana benzer sonuçlar ald n  
belirtti. Amerika’ya yeni gelmi tim belki baz  sorunlar m vard  ama hocan n 
dedi i kadar da bozuk durumda de ildim. Testlerin sonuçlar n  kabul etmiyor-
dum ama az da olsa depresif bir halim vard . Israr m kar s nda hoca “Sorumlu-
luk size ait” dedi.  

Kurs devam ederken bir gün hoca derse demin sözünü etti im ölçme araç-
lar n n ba kalar na ait profillerini getirip bunlar  yorumlamam z  istedi. Arkada -
lar n yan tlar  yanl t , çünkü bir iki bulguyla yetinerek yoruma gidiyorlard . Bu 
durum herhalde klinik deneyimlerinin olmamas ndan ileri geliyordu. Hoca da 
benim görü ümü sormadan dersi bitirdi. Ertesi ders hoca yine bir ba kas na ait 
profillerle geldi, Üç arkada n yorumunu dinledikten sonra benim de yorumumu 
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sordu. Bütün sonuçlar  dikkate alarak yorum yapt m. Hoca profilleri toplay p 
s n ftan ç karken “En do ru yorum Y ld z nkiydi” dedi. Arkada lar m etraf m  
sard  ve benim bu testleri nereden ö rendi imi sordular. Ben de bunlara yabanc  
oldu umu, MMPI d ndakileri ilk defa gördü ümü ancak klinik yakla mla yo-
rum yapt m  söyledim. Sonraki hafta hoca test sonuçlar n  ilk bana yorumlatt . 
O kadar isabetli yorumlar yapm m ki hoca test sonuçlar n  yorumlad m ki iyi 
kastederek “Ad n  da söyle bari de tam olsun” eklinde bir espri yapm t . 

Sonuç olarak ben o derste yeni ölçme araçlar n  tan m  “A” notu alarak 
kursu tamamlam  oldum. Ülkeme dönerken o envanterleri de getirdim. Dokto-
ra tezi olarak “Ana Baba Tutumlar n n Bireyin Kendini Gerçekle tirme Düzeyi-
ne Etkisi” konusunu seçtim. Tabii i e POI’y , Ki isel Yönelim Envanteri ad  ile 
Türk gençleri için uyarlamakla ba lad m. Uygulama sonunda gençlerimizin    
profillerinin benimkinden hiç de farkl  olmad n  gördüm. Kendini gerçekle -
tirme kavram n n yeni konu ulmaya ba land  bir kültürde yeti en bireylerin 
durumu ba ka nas l olabilirdi ki! 

 
Ölçme ile Etkile im 

Ben ölçme ve de erlendirme alan nda ciddi bir e itim görmedim. ABD’ye 
ilk gidi imde projeye göre rehberlik alan nda ölçme araçlar  geli tirme konusun-
da e itim görmem isteniyordu ama dan man m n beni gönderdi i üniversitede 
böyle bir program yoktu. Rehberlik ve Psikolojik dan ma alan nda master e i-
timim s ras nda dan man m beni engelli bireylerin bak m  ve e itiminin yap ld  
bir kuruma, bireysel zekâ testlerini ö renmem için staja gönderdi. Kurumun 
psikoloji bölüm efi benim bu tür testleri uygulamadaki becerimi görünce ö re-
tecek bir eyi olmad n , ama bir ara t rma yapabilece imi söyledi. Ben orada 
zihin engelli çocuklar n zekâ düzeyleri ile psikomotor yetenekleri aras ndaki 
ili kiyi inceleyen bir ara t rma yapt m. Bu mezuniyetim için yapmam gereken 
ara t rma olarak kabul edildi. Bursum iki y ll kt  ama ben sadece genel rehberlik 
ve psikolojik dan ma alan nda e itim gördüm ve master derecemi bir y lda 
alarak yurda döndüm. 

Rehberlik alan nda test geli tirme tekniklerini ö renmem için yurt d nda 
e itime gönderildi imden, Talim Terbiye Dairesinin Test ve Ara t rma Büro-
su’nun Rehberlik Bölümü’ne atand m. O zaman rehberlik alan nda çal malara 
acil bir gereksinim olmad  için olacak, Ölçme ve De erlendirme Bölümü’ne 
verildim. Seçme s navlar  için yetenek testlerinin haz rlanmas  çal malar na ka-
t ld m. Bu çal malar s ras nda bölüm efimiz Fethi Toker’den çok ey ö ren-
dim. Fethi Toker ve ölçme ve de erlendirme uzman  di er iki arkada la birlikte 
yetenek testleri, okudu unu anlama testleri geli tirdik. Hatta Zekâ Kuramlar  
adl  bir kitapç k bile yazd k. 
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Hacettepe Üniversitesinde görevli oldu um y llarda ÖSYM’de dan man 
olarak çal t m. Akademik yetenek ve sosyal bilimler ba ar  testlerinin haz rlan-
mas nda on be  y l süren dan manl k görevi yapt m. Daha sonra rehberlik ala-
n nda bilgi veren kaynaklar ve ölçme araçlar  haz rlad m. Meslek/alan seçimi 
için bilinmesi gerekli bireysel özellikleri ölçen ve yüksekö retim programlar  ve 
meslekler hakk nda bilgi veren ilk bilgisayarl  meslek rehberli i program n  
(B LDEMER ) Akademik Benlik Kavram  da ÖSYM’nin sa lad  olanaklarla 
geli tirdi im bir ölçme arac d r. 

Ölçme ve de erlendirme alan ndaki yerimi dü ündü ümde kendimi uygu-
lay c  olarak görüyorum. Ölçme ve de erlendirmede güvenirlik ve geçerli i yok-
lama teknikleri ve istatistik konusunda asla söz sahibi olamam, bu alanda lisans 
düzeyinde bile ders veremem. Benim i im bu alan n uzmanlar  taraf ndan haz r-
lanm  teknikleri kullanarak çal malar mda gerekli ölçme araçlar n  geli tirmek-
tir. Tutum ölçeklerini sosyologlar ve sosyal psikologlar; ilgi envanterlerini, mes-
lek psikologlar  geli tirir. Manidarl k testleri ve istatistik konusunda istatistikçi-
lerden yard m alabildim, bu konuda en çok Ya ar Baykul’dan yararland m. Dok-
tora ö rencilerimi de ölçme ve istatistik teknikler konusunda bilgili olmalar  için 
say n Baykul’un derslerini almaya te vik ettim, baz lar n  zorlad m. 

Yapt m bir çal mada, toplad m bilgi o güne kadar ölçme ve de erlen-
dirme uzmanlar n n kar la t  türden de ildi. Bu bilgilerin güvenilirli ini sap-
tamak için kullan lacak tekni i hiçbir kaynakta bulamad m. Yaln z bir ki i “Ben 
bunu biliyorum” dedi. Bu ki i Dr. Rükzan Eski idi.  

Benzer bir durumla doçentlik tezimi yaparken kar la t m. O zaman da ba-
na merhum Prof. Dr. Durmu  Ali Özçelik çare bulmu tu. Diyece im o ki gerek 
e itim gerekse psikoloji bölümlerinde çok de erli ölçme uzmanlar m z vard r. 
Seçme s navlar n n testlerle yap lmas  ölçme ve de erlendirme alan n n daha da 
geli mesine katk  sa lam t r. Bunlar n de erinin bilinmesi gerekir. 

Burada kendilerinden yararland m tüm ölçme de erlendirme uzmanlar na 
ükranlar m  sunuyorum. 

 
Alana Yeti tirdi im Ö rencilerim 

On yedi doktora k rktan fazla yüksek lisans tezi yönettim. Ö rencilerimin 
ara t rmalar nda bilgi toplamak için ölçme arac  gereksinimleri oldu unda yurt 
d ndan ölçek getirtmelerine kar  ç kt m, kendi araçlar n  geli tirmelerini te vik 
ettim. 

Ben d ar dan getirdi im ölçeklerle doktora ve doçentlik tezlerimi yapt m. 
Yabanc  ölçme araçlar n  uyarlamak için çok emek harcad m. Sorular  asl na 
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sad k kalarak Türkçeye çevirdi imde kula a ho  gelmeyen, istenilen ça r m  
sa lamayan maddeler ortaya ç kt  oldu. Kültürümüze yak n olacak ekilde 
çevirdi imde asl na ihanet etmi  gibi oldum. Edwards Ki isel Tercih Envanteri-
ni uyarlamak için çok emek ve para harcad m. Bu arac n rehberlik uygulamala-
r nda kullan lacak el kitab n n bas m n  üstlenen ÖSYM telif hakk  için Ameri-
can Psychological Corporation’a ba vurdu unda 40 maddelik sözle me gönde-
rildi ve her bir cevap ka d  için 1.08 dolar ödenmesi gerekti i bildirildi. 
ÖSYM’nin bu arac  seçme s navlar nda kullanaca n  zannettiler herhalde. Sade-
ce ara t rma amac  ile kullan lmak üzere el kitab ndan 100 adet teksir edildi. 
Puanlamas  çok zahmetli olan bu envanter pek kullan lm yor art k. Ancak bu 
deneyim bende ihtiyac m z olan ölçme araçlar n  kendimizin geli tirmemizin 
birkaç yönden yararl  olaca  fikrimi daha da peki tirdi. Ö rencilerimin tezlerini 
yönetirken ölçeklerini kendilerinin geli tirmelerinde srar ettim.  

 

Ölçme ve De erlendirme Alan  Hakk ndaki Görü leriniz-  

Genç Ölçmecilere Öneriler 

Ölçme ve de erlendirme alan n uzman  olmad m için Türkiye’deki ölçme 
de erlendirme alan nda gerçekle en geli meler hakk nda bir yorum yapamam. 
Ama e itimde as l olan ve en çok i lenmi  alan n ö retim yöntemleri ile ba ar -
n n de erlendirilmesi de erlendirme oldu unu söyleyebilirim. Örne in rehber-
lik, yönetim vb. e itim alan na sonradan girmi tir. O nedenle Türkiye’de çok 
önemli ölçmeciler yeti mi tir. 

Birkaç y l önce bu konuda beni üzen bir olay oldu. Dünya bankas ndan al -
nan bir fonla Milli E itim Bakanl  Özel E itim ve Rehberlik Genel Müdürlü ü 
bünyesinde bir proje yürütülüyormu . Bu çal mada benden “Kendini De er-
lendirme Envanteri” mi inceleme izni istendi. Ö rendi ime göre yediden yetmi-
e kadar bireylerin, tüm geli im düzeylerinde, tutum, yetenek, de er vb. ki ilik 

özelliklerinin ölçümü için ölçeklerler ve testler geli tirilecekmi . Bu noktada 
projeyi yürüten kadro içerisinde çok önemli ölçmeciler oldu u söylendi ama 
bunlar n kimler oldu unu sordu umda yüksek lisans ve doktora ö rencilerinin 
adlar  verildi. Dedi im gibi, ülkemizde ba ar l  çal malar  olan çok say da ölçme 
de erlendirme uzman  varken projenin henüz yeti mekte olan ki ilerle yürütül-
mesi beni üzdü. Burada ihtisasa sayg s zl k oldu unu dü ünüyorum. 

Ö retmen e itiminde ba ar n n ölçülmesi konusunun ö retim tekniklerinin 
ö retilmesi kadar önemli oldu u görü ündeyim. Ba ar dan zekaya giderim ben. 
Zekân n ba ar  testleri ile de de erlendirilebilece ini savunurum. Bir ko ulla, 
ba ar n n zihin becerilerinin üst a amalar n  yoklayacak ekilde ölçülmesi gerek-
lidir. Ö retmenin haz rlad  sorular, analiz, sentez düzeyinde zihin becerileri 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 119 

olan ö rencilerin ba ar s n  ortaya ç karabilmektir. Demek istedi im ö retmeni 
bu alanda çok iyi yeti tirmek, gereklidir. 

1965’ten beri ölçme ve de erlendirme ile ilgili i ler yapan kurumlarda ça-
l m  bir ki iyim. Ama ö rencilerimin ba ar s n  hep aç k uçlu sorularla ölçmeye 
çal t m. Ö rencilerimden bazen “Hocam di er hocalar m z test usulü s nav 
yap yor ne olur siz de yap n” dedikleri oluyordu. Ben çoktan seçmeli soru haz r-
laman n ne kadar zor oldu unu biliyordum. Birkaç defa çoktan seçmeli sorular-
dan olu an s navlar yapm md r. Ö renci say s  100 dolay nda olunca okumas  
bana zor gelmiyordu. Aç k uçlu sorularla ba ar y  daha iyi ölçtü ümü dü ünür-
düm. 

Benim öyle bir iddiam var. Bir yaz l  s nav kâ d  ö rencinin yaln z bilgisi 
de il onun baz  ki ilik özellikleri hakk nda da bilgi verebilir. Ben mesela aç k 
uçlu sorularda ö rencilerin özel yeteneklerini ve ilgilerini tespit etmeye çal r m. 
Örne in sayfan n düzeni ki inin tertipli oldu unu gösterir. Tertip düzen isteyen 
meslekler vard r. Çok küçük veya iri harflerle yaz  yazanlar var. Bunlar bize 
ki inin öz güvenini yans t r. Sat rlar  çarp tm sa el göz koordinasyonun bozuk-
lu unu gösterir. Onun için bir s nav ka d  sadece sorulara verilen do ru cevap-
lar n kar l  puanlarla de erlendirilmemelidir. 

Ölçme de erlendirme alan nda uzmanla mak isteyen gençlerin program ge-
li tirme alan ndan da dersler almalar , mümkünse bir yüksek lisans diplomas  da 
o alandan edinmeleri yararl  olur. 

Genç akademisyenlere, di er bölümdeki akademisyen arkada lar n n s nav-
lar nda uygulad klar  testleri ölçme ve de erlendirme kriterleri aç s ndan incele-
yip hatalar n  düzeltmelerine yard mc  olmas n  dilerim. Bu sayede dostluk ili ki-
leri çerçevesinde nitelikli ölçme i lemlerinin yap lmas na katk  sa lanm  olur. 
Çünkü madde kökü yaz p alt na be  tane seçenek s ralamakla ölçme yapt n  
dü ünen insanlar var. 

 
Kar la t m Sorunlar 

Ölçme ve de erlendirme çal malar mda kar la t m tek sorun geli tirdi-
im araçlar n ba kalar  taraf ndan ticari amaçlarla kullan lmas d r. Fikri ve S nai 

Haklar yasas n n ç kmas  ile hak arama olana  ortaya ç k nca iki bilgisayar irke-
tini ve bir yazar ! mahkemeye verdim. Davan n birini kazand m, di er iki dava 
devam ediyor. Bugün art k herkesin izin almaks z n kullanabilece ini belirtti im 
ölçme araçlar m için bile benden yaz l  izin istenmektedir.  
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Son Y llarda Beni Mutlu Eden Olaylar 

Meslek ya ant mda içimde kalan yapamad m bir ey olmad , yetene im ve 
çabalar m n s n rlar  dahilinde bir eyler yapt m. ansl yd m ki hem kendi ala-
n mda hem de ölçme alan nda uygun yerlerde çal t m ve do ru insanlarla kar -
la t m. Etraf mda bana bilgi verebilecek beni yeti tirebilecek insanlar oldu. Ça-
l malar m de erlendirildi, hatta Kendini De erlendirme Envanteri çal mam 
için Türk E itim derne i Ara t rma ödülü bile verdi. Daha fazla ne isteyebilir-
dim, ne yapabilirdim bilemiyorum. 

Mersin’deki E itimde ve Psikolojide Ölçme ve De erlendirme kongresine 
davet edilmemi ölçme ve de erlendirme camias na kabul edilmem olarak alg la-
d m ve çok gururland m. Akademik ya amda yapmak isteyip de yapamad m 
bir ey olmad .  

 
lginç An lar m 

Kendini De erlendirme Envanteri için bir ö renci “Bunu yapan kad n falc  
m ? Bizi nas l böyle bilebiliyor?” demi . Olay  bana nakleden ki iye “Y ld z Fal  
bu ” diye yan t vermi tim. 

Ayd n’da Adnan Menderes Üniversitesi’nde rehber ö retmenlere yapt m 
konu man n bitiminde dinleyicilerden biri, “Kendini De erlendirme Envanteri 
ile bizi Kuder i kencesinden kurtard n z. Allah sizden raz  olsun” demez mi? 
Kuder asl nda çok say da madde ile az say da ilgi alan n  ölçen, iyi ölçmede ya-
pan ancak puanlamas  gerçekten çok emek ve zaman isteyen bir envanterdir. 
Belki imdi onun da bilgisayarla puanlanan formu yap lm t r. 
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Doç. Dr. Halil TEK N 

 
 

1. Aile Özellikleri 

1944 y l nda Denizli’nin Tavas ilçesinde do mu  ve çocukluk y llar n  bu-
rada geçirmi tir. Ev han m  bir anne ve din âlimi bir babaya sahip olan Halil 
TEK N, alt  karde  aras nda dördüncü çocuk olarak yörenin köklü ailelerinden 
bir tanesinde büyümü tür. Muhafazakâr bir çevrede bulunmas na kar n,  ayd n 
ve ileri görü lü bir ailede yeti mi tir.  

 
2. Çocukluk ve Gençlik Y llar  

lkokulu bitirdikten sonra, ortaö retime devam etmek için ailesinin yan n-
dan ayr l p Gönen lkö retmen Okulu’na geçi  yapm t r. Ba ar l  bir ö renim 
hayat  sürdürmesi neticesinde Milli E itim Bakanl ndan burs kazanm  ve bu 
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bursla Ankara Yüksek Ö retmen Okulu’nda ö renim görme hakk  elde ederek 
e itimine devam etmi tir. Dönemin zorlu ko ullar na ra men e itimin önemine 
ve kendisine kazand rd klar na olan inanc n  her zaman korumu tur. Kitaplara 
olan ilgisi çocuk ya lar nda ba lam  ve tüm hayat  boyunca da devam etmi tir. 

 
3. Ki ili ine Yön Veren Olaylar ve Ki iler 

Halil TEK N, gerek akademik kariyerinde gerekse günlük ya am nda ken-
disine yön gösteren ve geli iminde destek olan ki ilere her zaman de er vermi -
tir. 

Fevzi ÖZ, Emel- hsan DO RAMACI ailesi, Fuat TURGUT, Fatma-
Nizamettin KOÇ ailesi ve yeni ad yla Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merke-
zi’ndeki (ÖSYM) çal ma arkada  Durmu  Ali ÖZÇEL K hayat nda önemli 
yere sahip ki ilerin ba nda gelmektedir.  

Üniversite Giri  S nav  (ÜGS) sürecinin geli tirilmesi üzerine yapt  çal -
malar, akademik hayat nda her zaman özel bir yere sahip olmu tur. Gelecek 
nesillere olan inanc  ve onlar n daha kaliteli e itim almalar na dair iste i, kendi-
sini her daim heyecanland rm  ve bu yöndeki çal malar n  azami güçle sürdür-
mesine neden olmu tur. Bu çal malar n n neticesinde, “E itimde Ölçme ve De er-
lendirme” isimli kitab n  yazm , bu sayede kendi bilgi ve birikimini daha geni  
kitlelerle payla makla kalmay p, hâlihaz rda üniversitelerin ilgili bölümlerinde 
okutulan kitaplardan bir tanesine de imzas n  atm t r.  

 
4. E itim Ya ant s  

Ortaokulun son y l nda Bakanl k’tan ald  bursla Ankara Yüksek Ö ret-
men Okulu’ndaki e itimini 1967 y l nda tamamlayarak Dil, Tarih ve Co rafya 
Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nden mezun olmu tur. 1968 y l nda Hacettepe 
Üniversitesi E itim Bilimleri Bölümü’ne asistan olarak giren Halil TEK N, 
burada geçirdi i üç y l n ard ndan 1971’de uzmanl k derecesi, 1973’de ise dokto-
ra derecesi kazanm t r. 

 
5. Evlilik Süreci ve Çocuklar  

1969 y l nda, çocukluktan tan t  Hatice TEK N ile hayat n  birle tiren ve 
bu evlilikten üç k z bir erkek olmak üzere dört evlat sahibi olan Halil TEK N, 
evlili i süresince iyi bir e  ve örnek bir baba olmu tur. Çal ma hayat n n yo un-
lu una ve zorlu una kar n, ailesini her daim ön planda tutmu tur. 

Çocuklar  içerisinde en büyü ü olan k z  Ülker TEK N Ankara Üniversite-
si T p Fakültesinden mezun olmu tur. Kamu Hastanesinde Yönetici olarak 
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mesle ini ba ar yla sürdürürken bir yandan da Gazi Üniversitesi’nde Biyokimya 
dal nda doktora tezi haz rlamaktad r. Ortanca k zlar  Ülgen TEK N,  Hacettepe 
Üniversitesi E itim Fakültesi Ölçme ve De erlendirme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra kendi e-ticaret irketini kurmu tur. Küçük k zlar  Ay egül 
BUGATUR, Bo aziçi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun olmas n n ard ndan uluslararas  irketlerde farkl  depart-
manlarda yöneticilik görevlerini üstlendikten sonra, bugün çal ma hayat na 
kendi aile irketinde devam etmektedir. lker TEK N ise Marmara Üniversitesi 
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi letme Bölümü’nden mezun olmu tur. Ulu-

sal ve uluslararas  irketlerde üst düzey yöneticilik görevlerini yürütmü , hâliha-
z rda mü teri ili kilerinde sektörünün lider firmalar ndan bir tanesinde genel 
müdürlük görevini sürdürmektedir. 

 
6. Hobileri ve lgi Alanlar  

Küçük ya larda ba layan okuma merak , ilerleyen ya lar nda da ayn  ekilde 
devam etmi tir. Konu ay rt etmeksizin tarihten felsefeye, belgesel kay tlar ndan 
ara t rmalara birçok farkl  türde kitaptan olu an geni  bir kütüphaneye sahip 
olmu tur. iir okumaya, tiyatro ve sinemaya her zaman özel ilgi duymu , zama-
n n elverdi i ölçüde ailesiyle birlikte sanat organizasyonlar na kat lm t r. Ailece 
yap lan seyahatler tatillerin vazgeçilmezi olmu tur. Ayr ca babas n n ilgisi do -
rultusunda ileri seviyede Arapça okuryazarl  vard r. 

 
7. Özel Ya ama li kin An lar  

Doç. Dr. Halil TEK N, özel ya am nda da i  arkada lar yla s k görü ürdü, 
arkada lar na çok de er verirdi. Genellikle uzun süreli dostluklar  olurdu. 
Önemli bir konu ma yapaca  zamanlar e i Hatice TEK N’in de yan nda olma-
s n  isterdi, ayna önünde prova yapard  ve e inden kendisini de erlendirmesini, 
varsa eksiklerini söylemesini isterdi. Me rutiyet Caddesi’nde ki isel bir bürosu 
vard , bu büroda saatlerce ders verirdi, özellikle motivasyonu yüksek ve azimli 
ö rencilerle beraber oldu unda ö rencilerin s nav  kazanmalar  için sabaha ka-
dar çal rd . Önemli bir nokta, hiç temeli olmamas na ra men, yabanc  dil s -
navlar na kendi haz rland  ve kazand . Her zaman disiplinli ve anlay l  olmakla 
beraber, aile ve i  hayat nda mü fik, prensipli ve topluma örnek bir insand . 
Devlet Büyüklerimizden birinin dan manl n  yapan ve yak n arkada  olan 
Fevzi ÖZ’le s k s k evde bulu ur hem akademik hem de hayattan sohbet eder-
lerdi. Toplumdaki temsil etti i statüye uygun olarak giyimine günlük ya ant s na 
oldukça dikkat eden ve gerekli hassasiyeti gösteren birisiydi. Her f rsatta ailesiyle 
birlikte olmay  özellikle onlarla piknik yapmay  çok severdi. Ayr ca çocuklar n n 
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güzel Türkçe dilimizi hayatlar nda en güzel ekliyle kullanabilmeleri için bir 
konu belirler ve hitabetlerinin üst seviyede olmas na özel ihtimam gösterirdi. 

 
8. Çal ma Geçmi i 

Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra Elaz  Lisesi’nde Felsefe ö retmenli i yapm t r. 1968’de kat ld  s navda 
gösterdi i ba ar  neticesinde, Hacettepe Üniversitesi E itim Bilimleri Bölü-
mü’nde asistan olarak çal maya ba lam t r. Önce uzmanl k ard ndan doktora 
e itimini tamamlam t r. 1975 y l nda Hacettepe Üniversitesi’ndeki akademik 
kariyerine devam ederken Üniversiteleraras  Ö renci Seçme ve Yerle tirme 
Merkezi’nde Test Geli tirme Uzman  olarak görev alm t r. 1979 y l nda doçent-
lik unvan n  alan Halil TEK N, 1982 y l nda Ankara Üniversitesi E itim Bilim-
leri Fakültesi’ne ö retim üyesi olarak geçi  yapm t r. Bu geçi  sürecinde bir y l 
süreyle Samsun 19 May s Üniversitesi E itim Fakültesi’nde de e itim vermi tir. 
Halil TEK N, Ankara Üniversitesi’ndeki çal mas na aram zdan ayr ld  5 
Temmuz 1984’e kadar devam etmi tir. 

9. Genç Akademisyenlere Verilecek Ya ama li kin Önerileri 

Kendisini e itim alan na ve verilen e itimin geli tirilmesine adayan Halil 
TEK N, genç ya ta hayat n  kaybetmi  olmas na kar n geride b rakt  akade-
mik çal malar  ve yeti tirdi i yüzlerce ö rencisiyle genç akademisyenlerin 
önünde örnek bir ki i olarak kalm t r ve kalacakt r. 

Ya am n n her alan nda disiplinli olmay , çok çal may  ve kendisini farkl  
konularda da geli tirmeyi ilke edinmi tir.  E itimin gücüne her zaman inanan 
Halil TEK N, azmi ve iste i sayesinde kariyer basamaklar nda h zl  ad mlar 
atm , günümüzde de hâlâ de erini koruyan birçok ba ar n n alt nda imzas  
bulunmaktad r. 
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Prof. Dr. Ali BAYKAL 

 

Aile özellikleriniz 

Sülalemizin kökeni Konya’n n Sille buca ndad r. Sille’de Büyük Mustafa 
Hoca olarak an lan bir müderrisin o lu olan babam smail Nazif (1896-1959) 18 
ya n  sürdü ü 1914 y l nda askere al nm  ve Birinci Dünya Sava nda Filistin 
cephesine gönderilmi . O cephede Osmanl ’ya kar  ngiliz ordusunda sava an 
Müslüman Hindu (Sonradan Pakistan)  askerleri ile çat m lar. Çat malardan 
birinde Müslüman Hindular babam n yan ndaki manga arkada n  ehit etmi ler. 
Son nefesindeki arkada na sekaret suyu veren babama k yamay p tutsak 
alm lar. skenderiye’deki (M s r) ngiliz üssünde iki y l esir kalm . Birinci 
Dünya Sava  bitince skenderiye’den stanbul’a gelmi . stanbul’dan bin bir 
zahmet ve macera ile 1919 y l nda Konya’ya ula r ula maz da Kuvay  Milliye’ye 
kat lm . Asl nda muvazzaf olmamas na kar n hesap ve hendese bildi i için 
istihkam subay  yap lm . Kurtulu  Sava nda Mustafa Kemal’in askeri olarak 
y llarca köprü yap m nda ve y k m nda en ön cephelerde sava a kat lm . 
Sakarya, Dumlup nar ve Büyük Taarruz zaferleri kazan ld ktan sonra da esir 
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al nan Yunan askerlerini ve sava  boyunca onlara yard m eden gayri 
müslimlerden kaçmak zorunda kalanlar  yöre halklar n n intikam öfkesinden 
koruyarak zmir’e ula t rmaktan sorumlu bölüklerde görev yapm . 9 Eylül 
1922’de zmir’e girdikten bir süre sonra memleketine dönmü . Babam n stiklal 
Madalyas  en büyük övüncümüzdür. Babam Rü diye mezunu oldu u için 
sava lardan sonra Türkiye Cumhuriyetinin ilk ilkokul ö retmenlerinden biri 
olarak sivil ya ama ba lam . Yine Sille’deki Kur’an hocalar ndan biri olan Haf z 
Ali’nin k z  olan annem Emetullah (1908-1983) ile 23 Nisan 1927 tarihinde 
evlenmi ler. Annemin mekteb-i iptidai ahadetnamesi 1919 tarihlidir. 1925’te 
harf devrimi olunca annem de babam n ö rencisi olmu . Ben 9 ubat 1945 
y l nda imdilerde ad  “Kaz m Karabekir” olan Karaman ilçesine ba l  Gaferiyat 
buca nda do mu um. Kap da bir metre yükseklikte kar ve annemin yan nda 
sadece ev sahibesi ya l  bir kad n ile o zamanlar alt  ya nda olan Sevil ablam 
varm . 

 

Çocukluk y llar n z 

Çocuklu umun ilk yedi y l  Konya’n n Sarayönü buca nda geçti. 
Sarayönü’nde tren istasyonu ve bu day kombinas  vard  ama elektrik yoktu. 
Okumay  okula ba lamadan kendim ö rendim. Y llar sonra Güliver’in 
Seyahatlerini gaz lambas  nda okudu umu hat rl yorum. Sevil ablam n 
co rafya atlas ndaki ya  ve ürün haritalar  da hala gözümün önünde duruyor. 
nanaca n z  bilsem anlayarak bakt m  bile iddia edebilirim. Ama okuyup 

yazmam  h zland rmak için hiçbir yard m ve zorlama yap lmad . Ama annem 
etraf mdan kitab  defteri hiç eksik etmezdi. Elleri yemek, bula k, diki , nak  vb. 
bir eyle me gulken kendisine gazete okumam  isterdi. Kar l nda da 
bilmedi im sözcüklerin ve deyimlerin anlamlar n  örneklerle, öykülerle anlat rd . 
Y llar sonra Bo aziçi Üniversitesi’nde oda arkada l  yapt m okuma uzman  
Dr. Kathryn Akural bu yakla m  benim o luma da uygulamam  önerdi: Asla 
zorla duvar örmeye kalk ma ama yap  iskelesi ve yap  malzemesi hep haz r 
olsun. lkokulun birinci s n f nda babam n ö retmen oldu u okulda ablam ve 
ben de ö renciydik. Çok çelimsiz oldu um için “iki çöpü çatm lar, Ali diye 
yapm lar” dendi ini unutmad m. 

lkokulun son dört y l n  Konya Ere li’sinde Ö retmen Abdurrahim 
lkokulu’nda okudum. Matematik derslerimize Ba ö retmen Celal Set giriyordu. 

Düzgün dörtgenlerin alanlar n  hesaplamay  “bildirici” yöntemle ö rettikten 
sonra üçgenin alan n n bundan yararlanarak hesaplanabilece ini bize buldurttu. 

Elbette ö retim yöntemlerini ay rt edemezdik ama neyi, nas l 
ö rendi imizi, kavramlar  zihnimize nas l s d rabildi imizi özümseyebiliyorduk. 
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O y llarda Ere li’de ilkokulu birincilikle bitirenlere verilen “Ba budak 
Arma an ” 1956 y l nda bana verildi: Zekeriya Sertel ve Adnan Cemgil 
taraf ndan haz rlanan iki ciltlik Çocuk Ansiklopedisi. Maddenin atomlardan 
olu tu unu ilk o kitaptan okudum. Biz o y llarda i man k zlara atom derdik. 
E er elektronlarla protonlar aras ndaki bo luklar olmasa koskoca ngiliz 
donanmas n n bir diki  yüksü üne s abilece ini söylüyorlard . Gözle 
göremedi imiz minicik atomlar n asl nda ne kadar büyük olduklar na m  yoksa 
koskoca gemilerin asl nda ne kadar küçük olduklar na m  a rmal yd m? Hala 
a k n m. 

Ba ö retmenimiz Celal Set 1982’de Türkiye’de y l n ö retmeni seçildi. 
Benim tam ortaokula ba layaca m y l Konya’da Maarif  Koleji aç ld . Ben oraya 
gitmek istedim. Ancak y ll k 400 TL ö renim ücreti gerekiyordu. Ev kiram z ise 
75 TL idi. Aile meclisimizin üyeleri beni kucaklay p, aln mdan öperek “sen 
ngilizceyi Konya Lisesi’nde de ö renirsin” dediler.  Ortaokulun ilk iki y l n  

Konya Lisesi Ortaokulu’nda,  on s n f  ise Kad köy Ortaokulu’nda okudum. 
Konya Ortaokulu’ndaki ngilizce ö retmenimiz Ayten Önen’den iki y l boyunca 
10’dan a a  not almad m, yan lm yorsam. O y llarda ngilizce ö retiminde 
standart olan kitap Gatenby taraf ndan yaz lan kitap dizisiydi. çeri i, orta 
s n ftan bir ngiliz ailesinin (Brownlar) yal ndan karma a göre giden güncel 
ya am kesitlerinden olu uyordu. Bu kitab n okutuldu u okullarda ngilizce 
ö renilemedi i do rudur. Bu yüzden de çok alaya al n r. Ama ngilizce 
ö renilememesinin nedeni sadece kitaba indirgenebilir mi? O y llarda yabanc  dil 
e itimi ortaokulda (6. S n fta) ba lard . Haftada sadece 3 saat idi ve ö retmen de 
yoktu. 

 
Gençlik y llar n z 

Lise konusunda da benim tercihim stanbul Erkek Lisesi idi. O zamanlar 
s navs z girilebiliyordu. Ama biz stanbul’da Suadiye’de oturuyorduk. stanbul 
Erkek Lisesi Ca alo lu semtindedir. Tramvay, vapur ve otobüsle yakla k bir 
buçuk saat gidi  ve dönü  de bir o kadar… Aile meclisimiz uzun yol ve yol 
masraf  nedeniyle bu seçene in uygulanmas n n zor olaca n  ortaya koydu ve 
Haydarpa a Lisesi daha elveri li bulundu. Böylece Kad köy ortaokulundan 
birlikte mezun oldu umuz arkada larla lisede de tekrar bulu tuk. Seyrek de olsa 
baz lar yla halâ bulu uyoruz. 

Lise birinci s n fta iken (12 Aral k 1959) babam  kaybettik. Kap dan giri te 
o haberi ald m anda aradan h zla be  y l n geçmesini dilemi tim. Ac y  
unutmak için bu kadar bir süre öngörmü tüm. Hesapl yorum da neredeyse 55 
y l geçmi  ac  hala yerinde duruyor. 
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Lise ö renimim ba ar l  geçmedi. Babas z bir ergenin ya ayabilece i her 
s k nt y  ya am md r.  en ve matemati i çok seviyordum ama ö retmenlerim 
beni sevemedi inden yeterince ba ar l  olam yordum. 

Hiç s n fta kalmad m ama her yaz iki-üç dersin ikmal imtihanlar na 
(bütünleme s navlar na) çal mak zorundayd m. Lise I’de Cebir ve Co rafya; 
Lise II’de Tarih ve Trigonometri derslerini bütünlemede geçtim. Lise III’de de 
Tarih, Analitik Geometri ve Fizikten ikmale kald m. Eylül bütünleme 
s navlar nda Tarih’ten geçtim ama di er ikisinden kal nca mezun olamad m. 
Beklemeye kald m. Bir y l boyunca Ca alo lu’nda bir matbaada ç rakl k yapt m. 
Matbaa stanbul Erkek Lisesine 200 metre uzakl ktayd . Yani uzakl k yüzünden 
ö renci olarak gelemedi im semte ç rak olarak gelmek zorundayd m. Bu i i eve 
para götürmek için yapm yordum. Ald m ücret yol ve temizlik için harcad m 
sabun paras na bile yetmiyordu. Söyleyeyim: Haftal k 20 lira... Cumartesi günleri 
bu harçl  al r almaz Tünel’in Taksim ç k na ko ard m. Paul Anka’n n 45’lik 
plaklar ndan ancak bir tanesini alabilirdim. Tanesi 17 lira idi… 

“Sonra ko arak eve gider dinlerdim.”  …diyece imi sananlar olabilir. Hay r. 
Çünkü pla  çalacak pikab m z yoktu. Özel bir ilkokulda ö retmenlik yapan 
Sevil ablam  pikap almaya ikna etmi tim ama annem onay vermiyordu. Önce 
derslerimi çal p mezun olmal yd m. 

Sevil ablam çok iyi bir ö retmendi. Çocuklar  gerçekten çok severdi… 
hsan amcam n müdür, Sevim ablam n Edebiyat ö retmeni oldu u Konya K z 
lkö retmen Okulunda kay r lmak bir yana daha çok çal t r larak iyi bir 

ö retmenlik e itimi de alm t . Herhalde do u tan da baz  yetenekleri vard … El 
yaz s  çok güzel ve düzgündü. Daha ortaokuldayken babam n ders planlar n  o 
yazard . Hokkadaki mürekkebe bat r p ç kararak yaz lan divitle... stanbul’da özel 
bir ilkokulda çocuklar n sevgilisi, velilerin gözbebe i idi. imdi “otistik” diye 
tan mlanan engelli bir k z ö renciye, okuma, yazma, konu ma ö retmi , piyano 
ö retmeninin ö renci ile ileti im kurmas n  sa lam t . Ö rencinin annesi ve 
babas  ngiltere, Fransa ve sviçre’de yurt d nda bulamad klar  çözümü evlerine 
iki yüz metre uzakl kta Sevil ö retmen ile bulunca nas l kar l k vereceklerini 
bilemiyorlard … 

K z n babas  Sabih Bey benim plaklar m n kaplar na yapt m kolajlar  ve 
foto raf  albümlerindeki çizimlerimi be endi ini söylüyordu. Dolay s yla benim 
ngiltere’de bir grafik okuluna gitmemi istiyordu. Ama okulun beni almas  için 

baz  matbaac l k becerilerini geli tirmem gerekiyordu. Ca alo lu’nda çal t m 
Artin Ustan n Ar-El matbaas na o yerle tirmi ti. 

Ben Ar-El Matbaas nda çok kli e ürettim. Gümü  siyanürlü eriyi i cam 
üzerinde her yeri e  kal nl kta bir tabaka olarak yerle tirmesini, foto raf  
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çekildikten sonra da suyu bo a götürmeden y kamas n  ö rendim. Yorgo usta 
ku e ka tlar n  benim havaland rmam  isterdi. Berç benden önce matbaaya 
gelmi ti ama o biraz i koydu. Ben kli ehaneyle matbaa aras nda daha çabuk 
gidip gelebiliyordum. Moiz bizden büyüktü. Yorgo ustan n sa  koluydu… Ama 
ben de renkli bask  makinelerinin merdanelerini çok çabuk söküp, y kay p, 
takmay  ö renmi tim. Bir de üç renk bask  provalar nda kli enin yerle im ayar n  
daha çabuk yapabiliyordum. 

Ar-El Matbaas nda her eyi tam olarak ö renecek kadar çok kalamad m 
ama bir Musevi, bir Ermeni ve bir Türk ç ra n ö len molas nda Sultanahmet 
Meydan nda birlikte köfte-ekmek yerken Rum ustaba lar n  çeki tirmelerinin ne 
doyulmaz bir zevk oldu unu tatt m. Berç ve Moiz beni hiç rakip olarak 
görmediler. Benim liseyi bitirip mühendis olaca ma inan yorlar ve eminim 
kendi dillerinde ve kendi dinlerinde benim için dua ediyorlard . 

Aile meclisimiz, reisin önerisiyle (annemin emriyle) alt  ay sonunda 
matbaadaki i ime son verdi. 1963 Haziran bütünlemesinde Tarih ve 
Matematikten geçtim. Fizikten yine kald m. Eylül bütünlemesi de hüsranla 
bitti… 

Bir y l daha beklemem gerekiyordu… Bu defa elektrik anahtarlar , prizler, 
üçlü fi ler, erkek ve di i fi lerin parçalar n n üretilip montajlar n n yap l p 
Tahtakale’ye sevke haz rland  bir atölyede çocuk i çilere gözcülük yapacakt m. 
Fabrikan n sahibi ablam n ö rencisinin babas  Sabih Beyin a abeyi Melih Bey idi. 

Art k benim liseyi bitirebilece imden ümidi kesmi  olmal lar ki Türkiye’de 
bir baltaya sap olmam  istiyorlard  herhalde. Görevim ya lar  12-14 aras nda 
de i en 20-30 çocu un elektrik prizlerinin, anahtarlar n n plastik gövdelerine 
metal parçalar n  yerle tirmelerini yönetmekti. Zaman zaman kendim de oturup 
üretime katk da bulunuyordum. Ama ayn  zamanda kal p atölyesinde teknik 
çizimleri, çizimlerin tornadan metal kal ba dönü ünü, kal plar n s l-bask  
(thermo-press) ayg tlar na tak l n , çe itli plastik granüllerin kal ba dökülüp s  
ve bas nç ile biçimlendirili lerini de izledim. Is l-bask  aletini bir kez kulland m. 
Zamanlamay  do ru yapamad m için priz yata  sünger gibi ç kt . Oysa ustan n 
elinde arka arkaya kaymak gibi anahtarlar, prizler, üçlü fi ler ç k yordu. 

verenimin benden bir iste i daha oldu: Yarat c l k… Herhangi bir 
a amada… Herhangi bir konuda… Üretimin h z n  ve niteli ini artt rabilecek 
bulu lar yapmam  istiyorlard . Onlar n benden neden bu kadar umutlu 
olduklar n  hala merak ederim. Belki de benim sa dan soldan, sokaktan 
toplad m her çe it at k v r z v rdan kendime ve mahalle çocuklar na yapt m 
gemiler, arabalar ve tuhaf  oyuncaklar  çok önemli buluyorlard .  Örne in 
saydam naylondan bir uçurtma yapm  ve tam ortas na da bir pil ve ampul 
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yerle tirmi tim. imdi apartmanlarla dolu olan Ay eçavu  soka ndaki 
arsalardan birinde bir gece uçurtmay  uçurttum. Birkaç kilometre uzakta oturan 
pek çok ki i gecenin geç saatlerinde merakla mahallemize ko tu. Daha önceleri 
de kom ular n bozulan radyolar n , masa saatlerini, elektrik prizlerini, ütülerini 
onar rd m. Uçurtma olay ndan sonra mahallenin mucit çocu u olarak ünlendim. 
Biz lisede bir grup arkada  transistorlu radyo yap m na merak sarm t k.  Elden 
ele dola t r lan elektronik dergilerde yay nlanan devre emalar n  kurarak ta n r 
radyo yap yorduk. Bunun için diodlar, transistörler, dirençler, kapasitanslar, 
potansiyometreler, varyabllar (kapasitans), trafolar hoparlörler vb. radyo 
malzemeleri kullan yorduk. hsan amcam y lda birkaç kez bizi ziyaret eder, 
ayr l rken de bana bir 100 lira b rak rd . O yüz liralar  Bankalar Caddesindeki 
elektronik malzeme sat c lar nda tüketirdim. 

1960’l  y llar n ba nda Suadiye özellikle Ba dat Caddesi ile deniz aras nda 
kalan bölgedeki villalar zenginlerin yazl k sayfiye konutlar yd . K n Ni anta , 
i li, Osmanbey vb. semtlerinde oturanlar yaz n Suadiye ve Caddebostan 

semtlerine dolu urlard . Man ’  ilk geçen Türk yüzücü Murat Güler’e ait Suadiye 
Oteli ve plaj  günün her saatinde dolar bo al rd . Suadiye Oteli’nin sahibi Murat 
Güler’in ye eni Tayfun Güler ortaokuldan arkada m zd . Ben çok samimi 
de ildim ama ortak arkada lar m z geldi inde Suadiye Otelinin salonlar nda üst-
s n fa sokulma f rsatlar  oluyordu. Ford, Buick, Impala, Cadillac arabalar  olan 
zengin k zlar ndan baz lar  ilk ta n r radyoyu bizim masam zda gördüler. 

Yapt m 4 transistörlü al c  stanbul k sa dalga vericisini müthi  çekiyordu. 
Suadiye otelinin çevresindeki çayhane ve gazinolar da gençlerin “piyasa” yeriydi. 
Otelin hemen yak n nda bir de denize saplanm  direklere çak l  kalaslar 
üzerinde ah ap bir gazino vard . Günün her saati dolu olurdu ama özellikle 
ak amlar  zengin s n fla orta s n f  bir araya getiren bir mekand . Yaz ak amlar  
ne yap p edip bu gazinoya gider radyomla hava atard m. Radyom herkesi çok 
a rtm  ve beni de çok martm t . Tabii transistörlü radyolar k sa zamanda 

ço ald , yayg nla t  ve benimkisi karikatür bir nesne haline geldi. Çünkü 
radyonun içi kadar d  da ilginçti. Radyonun kasas  plastik bir yemek kab yd . 
Radyonun ses ve istasyon ayarlama dü meleri annemin ve ablalar m n 
paltolar ndan artakalm  gerçek dü melerdi. Hoparlör diyafram  ise bir sinek 
raketinden ibaretti. 

te benim kl  uçurtmam , transistörlü radyomu, mumla kaplad m 
kartondan gemilerimi zemberekli saatlerden yapt m arabalar  gören Sabih ve 
Melih beyler benden gerçek bir “inovasyon” beklemi lerdi ama olmad . Bahar 
aylar nda atölyeden ayr ld m ve Fizik çal maya döndüm. Neyse ki 1964 Haziran 
ay nda iki sene gecikmeyle lise bitti. 
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Ki ili inize yön veren ya da etkileyen olaylar, ki iler 

Daniel de Foe’nun Robinson Cruseo ve Jules Verne’in ki Sene Mektep 
Tatili romanlar  beni çok etkilemi tir. Belki kal tsal ve çevresel etkenlerin de üst 
üste gelmesiyle yaln zl k ve münzevilik e ilimim çok bask nd r. Çocuklu umda 
rol modelim Edison idi. Sille’de bir hal  fabrikas  kuran Annemin kuzenlerinden 
Kemal Seli de çocuklu umda çok öykündü üm bir ki iydi. Akl m ba ma gelene 
kadar otomobil fabrikatörü olmay  gündüz ayd nl nda bile dü lemi imdir. 

Aile ortam m zda hiçbir dü ünce, hiçbir politika, hiçbir ideoloji, hiçbir 
mezhep küçümsenmemi  “dü man” olarak görülmemi tir. A abeyim ve 
ablalar m n kitaplar n n aras ndan ç kan el yaz s yla yaz lm  Naz m iirlerinin 
neden yasak oldu unu 1960’l  y llarda yasaklar kalk nca anlad m. 

Marks’  da Mevlana’y  da ayn  hayranl k ve ayn  sorgulay c l kla okumaya 
çal r m. 

Belli bir kal b n içinde s k may , bir dü ünce çerçevesine kap  olmay , bir 
ç kara kap lanmay  asla denemedim bile… Belki de denesem bile 
beceremeyece imi bildi im için… Elbette adand m de erler, ödün 
veremeyece im ilkeler var: Ba ta adalet, bilimsellik ve laiklik gibi… Despotizm 
ve popülizmi toplumsal geli menin önündeki en tehlikeli engeller olarak 
görüyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve politik dehas na hala hayran m. Ama o 
alanlarda varolu a hiç yönelmedim. O yüce insan n “Özgürlük ve ba ms zl k 
benim karakterimdir” sözü benim de gönlümde ve akl mda çak l d r. “Fikri hür, 
irfan  hür, vicdan  hür” insan olmay  ve ö rencilerime de bu ba lamda örnek 
olabilmeyi de vazgeçilmez bir meslek ilkesi olarak benimsedim. 

 
E itim ya ant n z 

Ankara’da MEB’de Ö retmen Okullar  ube müdürü olan day m Esat 
nanç 1959 Aral k ay nda babam n ölümünden sonra anneme ba sa l  

ziyaretine geldi. Birkaç gün kald  ve dönerken bana Ankara’da ODTÜ diye bir 
üniversitenin aç ld n , ngilizce ö retim yapaca n  söyledi. Orada okumak için 
çok çal mam gerekti ini ö ütledi. Day m  da bir y l sonra yitirdik. O’nun bir 
vasiyet gibi alg lad m ö üdünü unutmam t m ama gere ini yapacak çabay  da 
gösterememi tim. Benim stanbul’da okuyabilmem için ailem Konya’dan kalk p 
gelmi ti. Onlar  b rak p Ankara’ya gitmem pek olas  gözükmüyordu. Sonra 
aradan be  y l geçti. 

O y llarda ODTÜ ve TÜ ayr  s navlar yap yorlard . Ankara ve stanbul 
Üniversitelerinin s navlar  merkezi idi. TÜ’yü kazanamad m. Heyecanla ODTÜ 
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sonuçlar n  bekliyordum. Bir hafta boyunca her gün Suadiye’den Kad köy 
skelesine gidip Ulus gazetesi al yordum. Gazete ODTÜ sonuçlar n  bölüm 

bölüm yay nl yordu. En son gün “A. Baykal” ismini buldum ama cinsiyet 
belirteci olarak “K” yaz yordu. Ben de ildim. ODTÜ’yü de kazanamam t m. 
Dualar m kabul olmam t . Çok üzgün, k rg n, küskün ve mahcuptum. Bana 
yap lan övgülerin hiçbirini hak edememi tim. 

Bir ö len vakti balkondaki ezlongta uyuyordum. Dinlenme uykusu de il 
ac dan kaç  uykusuydu. O geçici uyu ma bitip gerçe e döndü ünde insan 
çaresizli i beyninde, karn nda, dizlerinde hisseder. Gözlerimi annemin sakin, 
tela s z sesiyle açt m. Annemin ba nda beyaz namaz tülbenti, elinde kahverengi 
bir zarf  vard . ODTÜ Fizik Bölümünü kazand m  bildiren mektuptu. Bu 
benim ya am mdaki ikinci mucizeydi. Birincisi çocuklu umda çok tüy döktü ü 
için evden uzakla t r lan Yaman’ n ak ama kendili inden evimize dönmü  
olmas yd .  Kedimden ayr l n dayan lmaz ac lar  içinde mutfakl  salonumuzda 
otururken balkonun bahçe merdivenlerinden t rman p gelip kuca ma 
yerle mi ti. 

ODTÜ’ye karar vermem kolay olmad . stanbul’da t p fakültesini ve 
stanbul Üniversitesi Kimya mühendisli ine da kay t hakk  kazanm t m. Ayr ca 

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde de 150 ki ilik asil listede 144. s rada 
gözüküyordum. Bu listeyi incelerken babas yla birlikte gelip listede ad n  
bulamayan bir k z n babas na “ u listede olmak için neler vermezdim” dedi ini 
kulaklar mla i itmi tim. Mustafa a abeyim de Mülkiyede okumam için srar 
ediyordu. T p Fakültesi ve Kimya Mühendisli i için hiçbir telkin yap lmad . Ben 
ODTÜ’ye gidersem annem ve ablam stanbul’da yaln z kalacaklard . A abeyim 
evliydi ve Bak rköy’de oturuyordu. O y llarda köprü yoktu. Suadiye- Bak rköy 
aras  en az bir-buçuk saat sürüyordu. Ben ngilizce e itim görmek istiyordum. 
Bu son f rsat  kaç ramazd m. Babam zdan kalan ve annemin biriktirdikleriyle bir 
ev alabilecek durumdayd k. ki seçenek vard . Birincisi Bostanc  Küçükyal  
aras nda minibüs yoluna yak n bir yerde tek katl  müstakil bir ev. kincisi 
Caddebostan’da yeni yap lm  bir apartman n çat  kat . Annem ve ablam ben 
Ankara’ya gidersem biraz tenha bir yerde olan Bostanc ’daki evde 
oturamayacaklard . Ben ODTÜ’yü seçince Caddebostan’daki çat  kat  al nd . 
imdi Sevim ablam n oturdu u bu ev de elbette çok de erlendi. Ama 

Bostanc ’da almaktan vazgeçti imiz evin arsas nda imdi bir gökdelen var. 
Kazand m bütün paralar  ö rendi im ngilizceye saysam bile bir gökdelen 
etmedi i ortadad r. 

ODTÜ’de bize bir ngilizce s nav  uyguland . Ben ilk ondört ki iden biri 
olarak birinci grupta yer ald m. Bize haz rl k s n f n  atlayabilece imiz söylendi 
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ama hiçbirimiz bunu tercih etmedik. Hem göze alamad k hem de istemedik. 
Mustafa a abeyim, “Madem Ankara’ya gidiyorsun devlet opera, bale ve 
tiyatrosunun de erini bil” diye s k  s k  tembihlemi ti. Kendisi yedek subayl k 
e itimi s ras nda doyamam . Haz rl k s n f n n ilk aylar nda bütün haftal k 
s navlardan kolayl kla çok iyi hatta bazen en iyi notlar  al yordum.  Dolay s yla 
maç, sinema, tiyatro, Giselle, La Traviata, Cüneyt Gökçer vb. derken bahar 
aylar na geldi imizde haz rl k s n f  e itimini yeterince de erlendiremedi imi 
anlad m. Sonuçta haz rl k için harcad m 1963-64 akademik y l  keyifli oldu ama 
pek verimli olmad .  ODTÜ’deki Fizik lisans e itimimin ilk iki y l  oldukça 
ba ar l  geçti ama üçüncü y l n sonunda Fizik alan nda bir varl k 
gösteremeyece imi anlam t m. Ben Fizi i uygulamal  elektronik ve mekanik 
olarak alg l yordum. Ama lisans program ndaki fizik kuvantum, termodinamik 
ve elektromanyetizma demekti ve neredeyse tümüyle çok ileri matematikten 
ibaretti. 

ODTÜ’deki y llar m 47’li ’68 ku a  içinde geçti. Benim lisede yapt m 
rötar “efsane” nesile akranl k etmemi sa lad . Benim ODTÜ’de okudu um 
y llarda en sa c  grup ortan n solu grubu idi. Ülkücüler ve Ak nc lar ODTÜ’de 
vard lar ama etkili de ildiler. Ben sola e ilimli idim ama gönlüm “devrim” 
heyecan  ile tutu sa da Türkiye halklar n n böyle bir maceraya kalk aca na 
akl m hiç ermedi. Mustafa Kemal’in Kurtulu  Sava ndaki liderli ini 
küçümseyen sol örgütler k rk kesire bölünmü lerdi. Sinan Cemgil’in entelektüel 
birikimi, ola anüstü hitabet gücü co ku yarat yor ama güven vermiyordu. Çünkü 
kantin ya mac lar  da sol gözüküyorlard . Onun can n  verdi i ilkeleri sadece 
sak z gibi çi neyen f rsatç  akranlar m z vard . Onlardan pek ço u yetmez ama 
evetçi olarak hala ön saflarda boy gösteriyorlar. Sinan Cemgil ve arkada lar  
Nurhak Da lar nda delik de ik edildiler ama ötekiler her devirde bir ba ka 
külahla kar m za ç k yorlar. K sacas  ben kendimi devrimci sola adayamad m. 
ki yal n gerekçem var: Birincisi Bilimsel Materyalizm bence hiç de bilimsel 

de ildi. zledi im politik forumlarda “revizyonizm” kusur, hatta suç olarak 
niteleniyordu. Tarihsel olaylar ba lam nda do ru olsa bile ben, kuramsal 
çerçevede, revizyonizmi bilimsel geli imin tetikleyicisi oldu unu dü ünüyordum. 
Çünkü Marx Marksizm’in olmad  bir dünyay  gözlemi  ve kuram n  bu 
gözlemlere göre kurmu tu. Ama Marksizm’in etkilerini gören sermaye düzeni 
i çilere kaybetmek istemeyecekleri zincirler verdi: TV, araba, ya am boyu 
ödenecek ev taksitleri vb. 

Ama Marksistler Marksizm’i “revize” etmekten kaç narak dogmala t rmay  
tercih ettiler. Soldan uzakla mam n ikinci nedeni de ya ad m bir seçim olay d r. 
Okulda ö renci temsilcili i seçimi yap lacakt . Ben tümüyle kendi irademle 
Devrimci güç birli inin kurulmas n  isteyen “Toplumcu Grup” taraf ndayd m. 
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Seçim öncesinde de bunu aç kça söylüyordum kendi yak n çevremde. Seçim 
günü oy verdi imiz kabinden ç kar ç kmaz toplumcu gruptan birkaç ki i beni 
omuzlar na al p küçük bir tur att rd lar. a k nl k içinde nedenini sormu tum. 
“Söz verdi im yönde oy kulland m için” kutlam lar. 

Demek ki oy verme kabinini gözetleyen bir yöntem kurmu lar. Ben solun 
temel ilkelerinin adalet, özgürlük ve dürüstlük oldu unu dü ünüyorum. Adil ve 
dürüst olmayan yöntemlerle adil ve dürüst bir düzen kurulamayaca na 
inan yorum. Kendi ilkeleri ile çeli en bir sistemi benimsemek ve benimsetmek 
olas  de ildir. 

ODTÜ Fizik Bölümünde Erdal nönü, Feza Gürsey, Perihan Tolun gibi 
de erli bilim insanlar n n ö rencisi olmu  olmaktan onur duyuyorum. Ama 
onlara lay k bir fizikçi olamamak da beni hep mahzun etti. Klasik mekanik, 
termodinamik ve elektromanyetizm derslerini ezber yöntemlerle ve hatta 
merhamete yak n bir ho görü sayesinde geçti imi söylemek zorunday m. 

Di er dersleri ise gerçekten hak ederek geçti ime inan yorum. Bu arada 
e itimde çok önemli olan “akrandan ö renme”, “al t rma deste i” gibi 
ö renme süreçlerini ya ayarak uygulad k. S n f  arkada lar m smail Hakk  
Mergenci, lhan Y ld r m ve Hilmi Öztürklevent’in yard mlar n  hala minnet ve 
ükranla anar m. Bozuk uyku düzenim nedeniyle aksatt m derslerde i lenen 

konular  onlarla birlikte çal arak ö renmi imdir. 

ODTÜ bitince i  aramaya ba lad k. Kendi ku a m içinde Fizik lisans 
program  çerçevesinde ö retmenlik sertifikas  derslerini de tamamlayan 5-10 
mezundan biriyim. Giri  ko ulu olarak ortalamam ucu ucuna yetmesine kar n 
Fizik alan nda lisansüstü e itimi akl mdan bile geçirmedim. 

O günden bu yana Fen ve Edebiyat Fakültelerine s ralama derecesine göre 
de il puan düzeyine göre ö renci al nmas n n do ru olaca n  dü ünüyorum. 
Belle imdeki bütün veriler, gözlemlerim ve izlenimlerim bu görü ümü 
destekliyor. Çok yal n ara t rmalarla bu sav n do rulu u s nanabilir. 

TED Ankara Kolejinde ö retmenlik bizim için en çekici mesleki ba lang ç 
noktas yd . TED Ankara Koleji Lisesi Fizik ö retmenli ine ba vurdum. Bana 
Orta K s m Matematik Ö retmenli i teklif  ettiler. Benim yerime seçilen 
arkada lar m n benden daha donan ml  olduklar n  biliyordum. Ama yine de çok 
k zd m, öfkelendim. zmir’de oturan Sevim ablamla abi olarak and m eni tem 
Ferruh Senan’ n yan na gittim. 

O dönemde özel yüksekokullar vard . zmir’deki Karata  Mühendislik 
Yüksek Okulunun Fizik laboratuvar nda asistanl k ba vurum kabul edildi. Ama 
verecekleri para ile zmir’de ya ayabilmem olanaks zd . Ablama da yük 
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olamazd m. O s rada ODTÜ yurdundaki ve üç arkada  birlikte kiralad m z 
evdeki oda arkada m Emin engil’den bir telgraf  geldi. TED Koleji bana 2100 
TL maa  önermi ti. Ek ders ücretleri hariç! Naz  niyaz  b rak p Ankara’ya 
döndüm ve TED Ankara Koleji Orta K s mda Matematik ö retmenli ine 
ba lad m. Hacettepe Üniversitesi E itim Bölümünün Bilim Uzmanl  
program n n s navlar n  (genel yetenek, okudu unu kavrama, kompozisyon ve 
ngilizce) kazand m. E itimde Program Geli tirme ve De erlendirme alan nda 

lisansüstü dersler almaya ba lad m. Okudu unu Kavrama testinin tavan n  
deldi im için çok mart ld m. Rahmetli Prof. Dr. Selahattin Ertürk bana E itim 
Bölümü asistanl  s nav na da girmemi önerdi. Do rusu hem sevindim hem de 
duraksad m. lk s navdaki ba ar y  gösteremezsem ilk ba ar m da gölgelenecekti. 
S nava girdim ve neyse ki yine en yüksek puanlar  tutturdum. Tarih Ocak 1971 
idi. TED Ankara Kolejindeki sözle memin bitmesine 7-8 ay vard . 

TED yönetimi ba ar m  kutlad  ama ayr lmam  ho  kar lamad . Bir gün 
beni Okul Müdürü merhum Nejat Leblebicio lu odas na ça rd . Odada 
ö rencilerimden biri ve yan nda annesi vard . Ö rencimin gözleri ya l  ve 
annesinin de yüzü as kt . Nejat Bey asl nda övgü ve be enisini cömertçe belli 
eden bir insan de ildi. Ama beni anneyle tan t r rken; “ te ayr lmas n  
istemedi iniz ö retmen bu” dedi. Bana da “Bak seni biz de il veliler 
b rakm yor” anlam nda sözler söyledi. Gerçekten de Ankara Koleji 
Ortaokulunda çok sevilen ve be enilen bir ö retmen olmu tum. Sonunda TED 
yönetimi benim akademik ya am m  engellememek için yasal bir bahane bularak 
sözle memi feshetti. Ben de 27 ubat 1971’de Hacettepe Üniversitesi E itim 
Bölümünde göreve ba lad m. Merhum Halil Tekin ve sevgili Türkiz Gökgöl oda 
arkada lar md . Rahmetli Durmu  Ali Özçelik bana bölümde uygulanan 
s navlar n puanlanmas n  ö retti. Teksir kâ d na bas l  cevap anahtar nda 
anahtar seçenekleri sigara ile yak yor ve yan k anahtar kâ d  ö rencilerin cevap 
kâ tlar n n üzerine koyarak “tutarl  yan tlar ” say yor, yan k deli in alt ndaki 
karalanmam  seçenekleri “k rm z ” kalemle i aretliyorduk. K rm z  i aretlerin 
say s  ile k rm z ya boyanmam  cevaplar n toplam  soru say s na e it ise bir 
sonraki kâ d n puanlanmas na geçiyorduk. 

Merhum Durmu  Ali Özçelik ben göreve ba lad ktan k sa bir süre sonra 
doktora çal malar n  yapmak üzere ABD’ye gitti. Ben ODTÜ’de basit 
matematiksel uygulamalar yapacak kadar FORTRAN programlama dili 
ö renmi tim. lk dönemden ba layarak Bilim Uzmanl  dersleri kapsam nda iki 
ileri FORTRAN Programlama dili dersi daha ald m. Art k Bilim Uzmanl  giri  
testlerini de ben puanl yordum. (Benden sonra Hacettepe Üniversitesi E itim 
Bölümüne giren bugünkü ünlü meslekta lar m z n puanlar n  ar ivimden 
ararsam bulabilirim. Beni k zd rmas nlar:)) Kompozisyon ve ngilizce puanlar n  
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da adaylar n test puanlar n n yan na e leyerek puanlama sonuçlar n  
bilgisayardan ç kar yordum. Bu imdiki kadar kolay bir i  de ildi. Her 80 
karakterlik veri için bir manyetik kart delmek, bunlar  program komutlar n  
içeren kartlar n alt na ekleyerek bilgisayar operatörüne verip 6-24 saat beklemek 
gerekiyordu. O zamanlar elektronik beyin denilen alete “bilgisayar” ad n  koyan 
say n Ayd n Köksal yönetimindeki Bilgi lem Merkezinde lokomotif  
büyüklü ünde Burroughs marka bir bilgisayar vard . Belle i ne kadard  dersiniz? 
48K dersem inan r m s n z? Biraz büyük bir matris tan mlad m zda “bellek 
yetmezli i” hatas  gelirdi önümüze… En ufak bir hata ise 25 kuru luk kart 
masraf , kart delgisi zahmeti ve 4-5 saatlik bir bekleyi  demekti. u anda bu 
yaz lar  RAM belle i 2GB olan külüstür bir dizüstü bilgisayarda yaz yorum. 
Hatalar m  an nda gösteriyor ve hatta baz lar n  otomatik düzeltiyor. 

  
Evlilik süreciniz ve çocuklar n z 

Yüre im ilk defa ilkokul üçüncü s n fta iken hoplam t . Sonralar  da hop 
hop hoplayan bir yüre im oldu unu anlad m. Ne var ki bende k zlar n yüre ini 
hoplatacak özellikler yoktu. Konya’da ilkokulu ve ortaokulun ilk iki y l n  k zl -
erkekli okuduktan sonra stanbul’da Kad köy Ortaokulu üçüncü s n f nda ve 
Haydarpa a Lisesi’nde erkek erke e ö renim gördüm. 

Kad köy Ortaokulu Fenerbahçe stad n n yan ndayd . K z k sm  da hemen 
stad n kar s ndayd . Son derslerden ç k  saatleri ayn  de ildi ama yak nd . Ben 
ortaokul k zlar n  bekledi imi pek an msam yorum. Okulumuzun k zlar n  
görmek için tek ans m z Fen Bilgisi dersiydi. Fen Bilgisi Laboratuvar  k zlar n 
oldu u binadayd . Fen Bilgisi ö retmenimiz “F nd k” bizi “f st klara” götürecek 
diye dört gözle beklerdik. Ama biz gitti imizde k zlar derste olurdu. Ç k m zda 
ayarland  için Kad köy Ortaokul K zlar ndan akl mda kalan kimse olmad . 
Kad köy K z ortaokulunun en haval  k z n n Ajda (Pekkan) oldu unu da ben 
çok sonradan ö rendim. 

Lisede ise son derslerden ç k p, ç k nca Kad köy’e akan bir erkek ö renci 
seli olurduk. Kad köy’den sonra yollar Moda, Bahariye, Ba larba  vb. 
semtlerdeki k z liselerine do ru ayr l rd . imdilerde “ili ki durumu” “birlikteli i 
var” ya da “ç kt  biri var” gibi özetleniyor. Biz o y llarda k zlarla “birlikte 
olmaktan” ya da “ç kmaktan” söz edemezdik. Bizim ili kimiz “konu makla” 
s n rl yd . Benim arkada lar m n ço unun k n sinemada, yaz n plajda 
“konu tu u” k zlar vard . Benim cep harçl m kendime bile zor yetti i için 
k zlara “konu ma” teklif  edemezdim. K z n dolmu  paras n , sinema paras n  
nas l “çekecektim”? Benim konu ma f rsat  buldu um k zlar arkada lar m n 
“konu tuklar  k zlar” olurdu. Bu durum ODTÜ’de de devam etti. Birinci s n f  
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dersleri ba lamadan önce s n f  listelerini incelerken isimlere de il de “Cinsiyet” 
sütununa bak yorduk. Arkada m yukar dan a a  okumaya ba lad : “E”, “E”, 
“E”, “E”, “E” ve bitirdi: “Eeeeeeee!”. Öte yandan Fizik Bölümündeki 
“k zlar n” “F Z K’leri” iyi oluyordu ama “fizikleri” çok ak lda kalm yordu. 
Zaten biz be enelim be enmeyelim k zlar  “mühendisler”, “mimarlar” ve 
“i letmeciler” kap yordu.   

Bir “Fizik Bölümü” erke i olarak yükselen burcum hiç olmad . 
Arkada lar m n ço u da öyleydi. Bir gün birisi “abi bu gün bi k zla konu tum” 
diye sevinçle geldi yurttaki odaya… “Nas l oldu? Anlat” dedik tabii… “Et 
arabas ” çok kalabal km . Bizimki de pencere kenar nda oturuyormu . K z n 
biri bizimkine “pencereyi biraz açabilir misiniz?” demi . Öyle ki s rf  bu yüzden 
1967-68 y llar nda yeni aç lan Hacettepe Üniversitesi’ne yatay geçi  yapmay  
dü ünür olmu tuk. 

Neyse ben Hacettepe’ye dikey bir geçi  yaparak bu ans m  da denedim. 
Ama olmad . Ankara’n n en güzel k zlar n n oldu u ngiliz Dili Edebiyat , 
Psikoloji vb. bölümlerindeki k zlara çok s nav gözcülü ü yapt m. K zlar beni 
fark etmediler bile… Ben de sorunu aile meclisine ta d m… Önerge verdim: 
“Bana u, u, bu, bu... özellikleri haiz” k z bulursan z evlenirim dedim. Me er 
zaten varm . Milli Kütüphane müdürlü ü yapan Ferruh a abeyim kütüphaneye 
gelen bir k z  çok be enir ve bana lay k bulurmu . Öte yandan ablam da 
Bostanl -Kar yaka otobüsünde bir kom u k z  ile çok kar la r olmu . O da 
benim o k za lay k olabilece imi dü ler olmu . Neden sonra anlam lar ki ikisi 
de ayn  k zdan söz etmekteymi ler… Beni bir tatil dolay s yla zmir’e ça rd lar. 
19 May s 1972 tarihinde eyda ile tan t rd lar. Ben de izleyen her tatilde Ege 
ekspres abonesi oldum. 

28 Temmuz 1973 tarihinde evlendik. K br s Bar  Harekat  yüzünden 
Türkiye’ye uygulanan ekonomik ambargo, Arap- srail sava ndan do an petrol 
krizi vb. nedenlerle Türkiye’deki yoklara ve enflasyona iki ö retmen maa yla 
direndik. Allah bize 1976’da smail Özgür, 1983’te Gökçe Elif  adlar nda iki 
arma an verdi. Gözümüz onlardan ba ka bir ey görmedi. Bu noktada sözü ben 
onlara vereyim. 

Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi’ndeki meslekta lar m 2012’de bana 
çok anlaml  bir veda toplant s  düzenlediler. Bu çerçevede sevgili Sevil Akaygün 
de benim için bir “blogspot” haz rlam . eyda bu blo a unlar  yazm : 

 
Sevgili Ali 
Seninle bir 19 May s günü tan m t k zmir'de 1972 y l nda... 2012'nin 19 

May s' na az kald ! Ne çok eyi payla t k bu kadar zamanda... Ac lar , tatl lar , yavanlar , 
lezzetlileri, eziyetleri, güçlükleri, yorgunluklar , sevinçleri, heyecanlar , zevkleri, hazlar , 
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huzuru, sayg y , sevgiyi, mutluluklar , umutlar ..! Kimi zaman babam  özledim, seni buldum 
özlemlerimde, kimi zaman a abeyimi arad m, seni buldum yan mda, kimi zaman izini 
kaybetti im arkada lar m n bo lu unu hissettim, sen doldurdun o bo lu u, kimi zaman 
de erli hocalar m  and m ve seni buldum onlar n yerinde... Ba m  yaslayacak bir omuz, 
tutacak s cak bir el arad mda sen hep yan mda oldun! Çocuklar m z n ate lendi i geceler 
ben uyuyakalm sam sen uyumuyordun hepimizin ba ucunda! Yine dersleri, ödevleri 
yo unla t nda benim yeti emedi im ve yetmedi im zamanlarda sen girerdin devreye!.. Bu 
yüksek gerilim hatt , paçalar n  da tutu tururdu bir haylice!.. 

Umar m emeklili inde de payla acak pek çok ortak payda buluruz! Kah bulutlar 
üzerinde uçarak, kah raylar üzerinde sallanarak, kah köpüren dalgalar  a arak, kah asfalt 
yollar  tüketerek yeni yöreler, yeni ülkeler görmeye gideriz el ele sa l k afiyetle.. Ellerimize 
yeni eller ekleyerek... Becerikli, kuvvetli, narin, yumu ac k, küçük ve minicik elleri de 
kavrayarak yürümeye devam ederiz bu yolda hep beraber. 

eyda (Demirpala) Baykal 
 

K z m da benim gibi biraz cimridir övgü ve sevgisini belli etmekte: 

 
Babam, 
Benim ömrümü a an süredir emek verdi in kurumda ilk kez emeklemeye ba lamak, 

hep daha yüksek bir ö retim için t rmand n basamaklar  ilk kez omuzlar nda yükselerek 
tan mak ve henüz 6 ya ndayken bir ‘Bo aziçi diplomas ’ edinmek herkese nasip olacak bir 
çocukluk olmasa gerek. lkokul fen dersinde anlamad m bir tanecik soru için kalk p da en 
tepedeki raflardan inip kar ma oturan ileri fizik kitaplar n n ise çocuklu umda nas l yer 
etti ini burada anlatmam pek münasip olmayabilir. Ben e itimin senin hayat ndaki yerini 
sadece emek verdi in bir alan olarak görmedim. Seni her gün merakland ran, hep genç ve 
dinç tutan bir hayat oldu una tan k oldum, oluyorum. Bu nedenle bugün eme in ve 
emeklili in t pk  e itim gibi bir hak oldu unu görmek sayende çok daha anlaml . Bu anlama 
de er katan bir insan, bir hoca ve babam oldu un için minnettar m. 

Gökçe Elif  Baykal 

O lum smail Özgür Baykal da beni a latacak sözlerini esirgememi , sa  olsun: 
 

Sevgili Babam ve De erli Ö retmenim, 

Sen, nice ö retmenler yeti tirdi in için “hocalar n hocas ”, art k emekli oldu un için 
“hocalar n en babas ” ve hiçbir baban n çocu una senin kadar çe itli konuda ve geni  zaman 
diliminde ö retmenlik yapm  olamayaca na inand m için “babalar n en hocas ”s n. 

Kaç baba çocu una, ilkokulda baya  kesirleri, yüksek lisansta Spearman' n s ralama 
korelasyon katsay s n  ö retmi  olabilir? Fizik s nav ndan önceki son gece, gözler uykuyu 
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saatler yata  gösterirken, yüksek bir a açtan toprak zemindeki bir düzleme atlayacak iri bir 
ay n n, o düzlemi topra n kaç santim içine gömece ini nas l hesaplamas  gerekti ini anlatm  
bir baba daha var m d r? Debriyajl  otomobilde kavrama refleksi kusursuz olsun diye, yoku  
yukar  dur kalk al t rmas n  geri viteste yapt rmak hangi baban n akl na gelir? Olas l k bu 
ya, varsayal m bunlar n hiç biri bo  küme olmas n; bu kümelerin kaç ö esi, çocu una hem 
yürümeyi hem yüzmeyi, hem literatür taramay  hem madde analizini, hem mobilya montaj n  
hem de verileri bilgisayarda hesap tablosu kullanarak i lemeyi ö reten babalar kümesiyle 
kesi ir? Vard r ya da yoktur, azd r veya çoktur, hepsini bir yana b rakal m; bugün birileri 
benden “iyi koca, iyi baba” diye söz ediyorlarsa, senin gibi bir örne im olmas  sayesindedir. 

Nice hocalar n hocas , evli ve iki çocuk babas , iki de çocuk dedesi sevgili babam ve 
de erli ö retmenim, “torunlar n n da hocas ” olman dile imle s ms k  kucaklar, ellerinden 
öperim. 

  smail Özgür Baykal 

te biraz yanl  da olsa çekirdek ailemiz budur. 

 

Hobileriniz ve ilgi alanlar n z (ho land n z ve ho lanmad n z 
özellikleriniz) 

Hemen hemen her konuya ilgi duyar m. Alg ya aç k ara yüzüm geni tir. 
Ama alg  derinli i konusunda övünebilecek durumda de ilim. Maymun i tahl  
oldu um için çok fazla konuyla ilgilendim. 

Annem “ a k n avc  vurdu unu b rak r gördü üne ko ar” diye beni 
uyar rd  ama ben iirden elektroni e, karikatürden marangozlu a, futboldan 
foto rafa kadar pek çok eyle ilgilendim. lkokulda bayram törenlerinde bana 
mutlaka bir iir okuturlard . lkokul üçüncü s n f  ö retmenimiz ünite 
dergilerindeki resimleri büyülterek çizdirir ve duvara asard . Bunu yapabilmem 
için derslerde beni ba ka bir odaya gönderirdi.  Bu odan n kap s nda “MÜZE” 
yazd n  an ms yorum. Bu odadaki dolaplarda ders araç gereçleri, maketler vb. 
eyler vard . Ay tutulmas  ve güne  tutulmas n  burada canland rd m z , akrep 

ve yelkovan  ay rt ederek saati okumay  burada ö rendi imizi hat rl yorum. Ben 
ö retmenin istedi i resimleri yapt ktan sonra bu odada çok e lenir, oyalan rd m. 
Ama ilkokul üçte ald m z ilk karnede Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi 
“orta” gelince “reprodüksiyon” görevim sona erdi. Ortaokulda ilk iki y l 
boyunca Karatay Medresesinin kar s ndaki arsada futbol oynad m. Önceleri 
“kedi kaleci” idim. Ama Mustafa a abeyim “futbolcunun enayisi kaleci olur” 
deyince “santrfor”  oldum. Zaten en fazla be er ki ilik tak mlarla oynad m z 
için her mevkide görev dü üyordu. stanbul’da 1958-1963 y llar nda evimizin 
etraf  arsalarla çevrili oldu u için futbola doydum diyebilirim. Top 
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hakimiyetimin “s f r” oldu unu söylemeliyim. Topla çal m atamazd m ama 
ba ar l  vücut çal mlar m olmu tur. Bir de duran toplara aya m n d yla sert 
vurur, gelen toplar  aya m n içiyle bekletmeden do ru yere yönlendirirdim.  
Hayat m n en ba ar l  oyununu Polonezköy’de a abeyimin i  arkada lar yla 
gitti imiz bir piknikte oynad m. Hepsi benden onbe -yirmi ya  büyüktüler. 
Hepsi oturduklar nda baca gibi tüterlerdi. Ben de sigara içiyordum ama 22 
ya ndayd m. Beni a abeyimle ayn  tak ma verdiler a abeyim 90 kiloydu. Darac k 
bir tarlada onu geçmeleri olanaks zd . Ben de onlara göre çok k vrakt m. 
Biliyordum ki a abeyim benim her yapt m  arkada lar na abartarak anlatm t r. 
Halep ordayd  ama ar n da önümüze konmu tu. Rak n n da verdi i enerjiyle 
piknik maç nda 6-7 gol att m. A abeyimin rakip tak mdaki arkada lar  da bizim 
tak mdakiler de benden çok sevindiler. Ama en çok a abeyimin sessiz 
mutlu unu unutamam. 

Futbolu ODTÜ Devrim stad nda b rakt m. S n f  tak m ndaki ba ar m zla 
Haz rl k Okulu tak m nda bizim s n f  a rl ktayd . Ama bu tak mla ilgili bir 
foto raftan ba ka bir iz kalmam . leriki y llarda ise yurtlar n etraf ndaki bo  
yerlerde top oynuyorduk. Devrim stad n n iki ayr  yar s nda da yar m saha 
maçlar olurdu. Bir gün her nas lsa sahada oynayanlar anla p tek saha maç 
yapmaya karar verdiler. Ben de tak mlardan birinde solaç kta yer buldum. Maç n 
ilk yar s nda kelimenin tam anlam yla aya ma top de medi. kinci yar da da ilk 
on dakikada ayn  durum sürünce tak m kaptan na kolumu havada sallayarak 
“Ben ç k yorum!” diye seslendim. Tak m kaptan  da “Fark etmez!” diye ünlem 
i areti verdi.  Sonralar  ciddi anlamda futbol oynad m  hat rlam yorum.   

Ama hala yapabildi im spor yüzmedir. Yüzmeyi de Pendik’te Palmiye 
Otelinin plaj nda ö rendim. 1958 yaz nda Pendik Körfezine tepeden bakan bir 
ilkokulda bir oda kiralam t k. O y llarda ö retmenevleri olmad  için ancak 
böyle olanaklar sa lanabiliyordu. Ayn  kattaki ba ka bir s n fta da bir 
stanbul’daki Frans z okullar ndan birinde çal an bir ö retmen han m vard . ki 

çocu undan erkek olan  benden bir ya  büyük, k z  da bir ya  küçüktü. Nükhet 
çok ne eli hareketli, Haluk ise içe dönüktü. Asl nda ben de içe dönük say l r m 
ama benden daha tutuklar n yan nda daha atak davranabiliyorum. O y llarda 
ö retmenlerin plaja para vermeleri çok olas  de ildi. stanbul k y lar  tertemizdi. 
Denize aç lan herhangi bir sokaktan denize girebilirdiniz. Kad nlar bile 
boyunlar ndan a a  uzanan bir uzun torba-entarinin içinde giyinip 
soyunabilirlerdi. Erkekler ve hele çocuklar için ise deniz k y s nda giyinip-
soyunmak sorun de ildi. Sorun olan k y lar n hepsinin kumsal olmamas yd . 
Yüzme bilmeyenlerin ta l , yosunlu, kayal k, dalgal  ve derin yerlerde yüzmesi 
keyifli olamazd . Bizim kald m z okulun yak n ndaki en güzel yerde Palmiye 
Oteli vard . Otelin plaj ndan denize girmek hele bütün aileyi dü ünürsek 
oldukça tuzluya patlard . O yüzden Haluk, Nükhet ve ben Palmiye otelinin 
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yan ndaki dikenli tellerin alt ndan s yr larak otelin kumsal plaj na geçebiliyorduk. 
Haluk ve Nükhet olmasa ben bir ayl k bir tatilde yüzme ö renemeyecektim. Ben 
olmasam anneleri onlar  günde iki kez plaja yollamayacakt . Ten Ten’i 
Frans zca’dan okuyan yüzme ö retmenim Haluk yine de so uk ve uzakt . 
Nükhet ile okulun çevresinde oturan çocuklarla da oyunlar oynard k. Çevredeki 
bir bahçeden eftali h rs zl  bile yapt m. Nükhet olmasa ben böyle bir cesaret 
gösteremezdim. Sonraki y llarda Suadiye, Bostanc , Küçükyal , Moda, Kalam  
ve adalarda denize girerdik. Param z oldu unda Kurba al dere’den ya da 
Bostanc  iskelesinden sandal tutar aç ktan girerdik. En sürekli gitti im yer 
Bostanc  mendire i idi. Oraya çocuklu aileler ve ya l lar gelmedi i için çok kafa 
dengi bir toplumsal dokusu vard . Mendirek s rt m z  Kay da ’ndan 
Yass ada’ya do ru üfüren poyrazdan korurdu. Poyrazda tertemiz, lodosta l k 
olurdu. Düz beton bloklar üzerinde kumlara bula madan oturabilirdik. Y lda 
bir-iki kez de Bo az’a giderdik. 1976 y l ndan beri Kad köy k y lar nda denize 
girmedim. Bo az’a da en son 1988 y l nda dald m. 30-40 y l önce yüzdü ümüz 
k y larda imdilerde arabayla geziyoruz. Yüzmek için arabam z  Ege sahillerine 
sürüyoruz. Yozla ma ve kirlenme oralarda da h zla t rman yor. 

 

Özel ya ama ili kin an lar n z (çocukluk, gençlik, üniversite vb.) 

Çocuklu umda en büyük merak m gemilerdi. Denizi hiç görmedi im halde 
buldu um her nesneyi gemiye dönü türmeye çabalard m. Konya Ere li’sinde 
ilkokulda iken oturdu umuz evin odalar , mutfa  ve tuvaleti parlak beton 
zeminli “ta l k” dedi imiz büyücek bir hole aç l rd . Yine bu ta l a aç lan 
sokaktan giri  kap s n n kar s ndaki duvar n önüne annem bir hal  sermi ti. O 
hal  benim ss z adamd . Oyuncak kamyonumun tekerleklerini söküp gemi 
yapm t m. Bugünkü Legolara benzetilebilecek olan “in aat” oyunca m n 
küçük parçalar  ben ve ailemizin bireyleriydi. Yaz n da bahçemizdeki dut a ac  
gemi ben kaptan  oluyordum. Her gün a ac n en üst dallar na t rman r ufku 
gözlerdim. Denizi zaten tan mad m için ufuktaki, kiremitli çat lar, kavak 
a açlar  çok büyük bir hayal k r kl  yaratmazd . Ayr ca Ere li’de o y llarda her 
evin bahçesinden bir “akar” geçerdi. Ere li’nin zengin ve görgülü ailelerinden 
birisi bahçe kom umuzdu. Benden daha küçük iki çocuklar  vard . Bizim 
bahçeden geçen akar da onlardan bize do ru gelir bahçe duvar n n alt ndan 
geçerek gelir bizim bahçede havuzlan r sonra ba ka kom ulara do ru akar 
giderdi. Zengin kom umuzun çocuklar n n akara att  ya da dü ürdü ü “gavur 
mal ” oyuncaklar  ben havuzdan toplar annem elimden al p kom uya iade 
edinceye kadar oynard m. Çocuklu umu özlüyorum. Özlemeyen var m d r? 
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 ya am n zdaki davran lar n zdan farkl  olarak aile ya am n z ve 
arkada l k ili kilerinizdeki davran  biçimleriniz 

Aile ya am mla i  ya am m içerik, süreç ve toplumsal doku bak m ndan 
elbette farkl d r. Ama temel ilkelerim ayn d r. Her ikisinin de ba l ca hedefi 
mutluluktur. Kat l mc lar, payda lar ileti im ve etkile imde dürüstlük, adalet, 
saydaml k vb. ilkeleri kendilerinin oldu u kadar ba kalar n n da hakk  oldu unu 
benimsediklerinde sorunlar azal r. Çal ma ya am ndaki sorunlar n ço u da k t 
kaynaklar n payla lmas ndan çok ego çat malar ndan do maktad r.  Aile 
ya am mda ç kar çat mas  hiç olmad . Kim yapabiliyorsa o özveride bulundu.  
ya am m pek o kadar pürüzsüz olmad  ama bilanço yine de kazanç gösterdi. Bu 
noktada da en uzun süreli i  arkada m sevgili Dilek Ardaç’ n benim için 
yazd klar n  aktararak kendimi kay ray m. 

 
Sevgili Ali Hoca’m z, 

Sevil “iyi ki vars n z” demi , ben de “ya olmasayd n z” demek istiyorum. Bugün 
gururla izledi imiz bir bölümümüz varsa, ba ar lar ndan keyif  ald m z mezunlar m z ve 
ö rencilerimizle birlikte 30 y ll k bir birikimden söz edebiliyorsak “ya Ali Hoca’m z 
olmasayd ” diye sormam z gerekiyor. Çünkü bütün bunlar n mimar  sizsiniz. Bu benim 
ki isel görü üm belki ama pek çok ki inin bu görü e kat laca na inan yorum. Ke ke bir 
ölçek olsa da bu görü ün objektif  bir kan t n  sunabilsem. Ama 30 y ld r ço u süreci 
yak ndan izleyen biri olarak bu bölümün var olmas  ve gerekti i gibi olmas  için gösterdi iniz 
çaban n en yak n tan  say l r m. Umar m bugün geriye dönüp bakt n zda bu çabalar n 
kar l n  da görüyorsunuzdur. Ne mutlu bana ki, çal ma ya ant ma sizin gibi biri yön 
verdi. Bizim görü lerimize ve dü üncelerimize her zaman de er verdiniz. Hakkaniyetli 
davranmak sizin için hep esas oldu, benim içinse esasl  bir model. çten, dürüst, alçakgönüllü 
ve duyarl  yakla mlar n z sayesinde bizlere kendimizi güvende hissedece imiz bir ortam 
yaratt n z. Akademik katk lar n z d nda bazen “explicitly” bazen de sadece yüksek sesle 
dü ündü ünüz için entelektüel anlamda bize katt klar n z  belki siz farketmediniz ama biz 
pek çok konu madan daha bilgili ayr ld m z  hissettik. Tüm bunlar ve unuttu um di er 
nice katk lar için sonsuz te ekkürler. 

 Sevgi ve sayg lar mla 

        Dilek Ardaç 

 

Çal ma geçmi iniz 

Ortaokul birinci s n fta yaz tatilinde Konya’da Karac an kiremit 
fabrikas nda bir ay çal t m. Haftal m 2,5 lirayd . 1962 y l nda Ar-El 
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matbaas nda üç-dört ç rakl k yapt m. Haftal m 20 lirayd . 1963 y l nda Orbay 
Plastik ve Elektronik Sanayi A ’de i çilik yapt m. Haftal m 60 lirayd . 1970-
71’de TED Ankara Koleji’nde ayl k 2100 liradan 5 ay Matematik ö retmenli i 
yapt m. Bu maa  b rak p ayl k 1300 liraya Hacettepe Üniversitesi E itim 
Bölümüne asistan olarak girdim. 1974’de Bo aziçi Üniversitesine okutman 
olarak girdi imde maa m 4100 lirayd . 2012’de k demli profesör olarak emekli 
oldu umda maa m 3700 lirayd . Arada maa m n enflasyon sayesinde milyar lira 
oldu u aylar oldu tabii. 

1998-2003 aras nda akademik ya ama ara verip Genel Müdürlük yapt m 
Terakki Vakf  Okullar ’ndan ve 2013 May s ndan bu yana çal makta oldu um 
Bahçe ehir Üniversitesi’nden ald m maa lar daha henüz sadece hat ra 
olmad lar. D ar ya s zmas  gerekmeyen kurumsal bilgi oldu unu dü ünüyorum. 
Benim için yeterli olduklar n  ama kimseyi k skand racak düzeyde olmad klar n  
söylemekle yetineyim. 

 

H ZMET ÖYKÜSÜ 

Akademik ya ama geçi  süreciniz 

Dedelerim müderris imi . Babam, amcam, day m, iki ablam, üç teyzem, bir 
eni tem ö retmendiler. Üç eni tem de ö retim üyesiydi. Ö retmen olan 
kuzenlerim, ye enlerim var. Bir resim ö retmeniyle evliyim. Ailenin geri 
kalanlar  da ö renciler. Yak ndan ya da uzaktan, do rudan ya da dolayl  olarak 
hep e itimle ilgili konular var kula mda, gözümde…  Ben ODTÜ’de 
ö renciyken amcam hsan Baykal Ya ant lar ve E itim diye bir kitap yaz yordu. 
Çocuklu undan vriz Köy Enstitüsündeki, Konya Ö retmen Okulundaki 
yönetim a amalar na kadar ya ad  e itim süreçlerini yorumluyor ve olaylardan 
dersler ç karmaya çal yordu. Bu gün olsa “nitel ara t rma” kapsam nda 
say labilecek öznel yorumlara dayal  bir yakla md . Bense o s ralarda ODTÜ’de 
ö retmenlik sertifikas  kapsam nda E itim Sosyolojisi dersi al yordum. Dersi 
veren o s ralarda ABD’den yeni dönen Dr. Ziya Bursal o lu idi. Havighurst’ün 
kitab n  okuyorduk. Ben Ankara’dan stanbul’a geldikçe hsan amcam  ziyaret 
ediyor ve yazd  kitab n düzeltmelerine katk da bulunmaya çal yordum. 
Amcam benim üniversitede ö rendi im nesnel yöntemler konusunda çok 
yararlanmak istedi ama hsan amcama çok az yard m edebildim. Hacettepe 
E itim Bölümünde lisansüstü çal malara ba lad mda Selahattin Ertürk 
Program Geli tirme ve De erlendirme, Mehmet Fuat Turgut Ölçme ve 
De erlendirme Metodlar , Niyazi Karasar Bilimsel Ara t rma Yöntemleri, Yahya 
Kemal Kaya Türkiye’nin E itim Düzeni kitaplar n  yaz yorlard . Biz de bu 
dersleri alan ö renciler olarak kitaplar n hem içeri ini hem söylemini 



152 | Ali Baykal 

tart yorduk. Ben asistan oldu um için hocalar m zla daha s k ileti im ve 
etkile im f rsat m oluyordu. 

 
Akademik ya amda etkilendi iniz olaylar ve ki iler 

ODTÜ’de temel fizik bilgilerini ve fizik ö renmenin ve ö retmenin nas l 
zevkli ve verimli olabilece ini Friedrich Bueche’den ald m z derslerde 
ö rendim. Mimarl k Fakültesi amfisinde 400 ö renciyi iki saat boyunca derse 
kilitlerdi. Bugün nitel ara t rmalarda kullan lan “heuristic” yöntemlerle dersi 
ö renmemizi kolayla t rd n  dü ünüyorum. Perihan Tolun modern fizi i 
çal arak ö renmeye güdülemi ti. Yal n, k sa ama üst düzeyde zihinsel sorulara 
hala Perihan Tolun’un bize sordu u sorular ve benzerleriyle 
örneklendirebiliyorum. Feza Gürsey Quantum Fizi i dersinde çoktan seçmeli 
s nav yapm t . imdilerde baz  ölçmecilerin bile “çoktan seçmeli ans ölçer, 
ezber ölçer” safsatalar na verilecek en yetkin kar l k olabilirdi. Ne yaz k ki 
saklad m bir sürü an  aras nda bunu bulam yorum. Erdal nönü’nün 
Kuvantum Fizi i derslerini bir polisiye film kurgusuna benzetirim. Ama 
heyecan  ve nefes kesicili i anlam nda de il… lk dönem boyunca “ben bunlar  
niye ö reniyorum” diye can m  s kan gizemli deneyler ve denklemler anlatm t . 
Her dersin yirminci dakikas nda saate bakard m. Süreyi uzatmak için kendi 
kendime bahse girerdim. Ama saate bakmadan dayanabildi im en uzun süre 22 
dakika olmu tur. Ne var ki dönem sonunda bütün anlat lanlar n Newton 
Mekani inin aç klayamad  olaylar oldu unu, bilinen kuram n beklenen 
sonuçlar  vermedi inde yeni bir kurama gereksinim oldu unu kavram t m. 
kinci dönem sular seller gibi akm t  ders. Ke ke dersi daha üst düzeyde 

kavrayacak kadar donan ml  olsayd m. 

Kemal Özinönü çok y ld r c  ve konudan so utucu bir hocam zd  ama 
“fizik ö retimini bulu çu ve buldurucu” yöntemlerle yapabilece imizi “yaparak 
ve ya ayarak” ö renmi tik. Benim örnek ders uygulamam n hedefi ö rencilerin 
“tümsek aynadan gerçek görüntü elde etmeleriydi”. 

TED Ankara Koleji 5 Fen s n f  ö rencilerin haz r bilgilerini soru-cevap, 
denence-deney sarmallar yla sorgulamalar n  ve olmayacak san lan bir eyin 
olabilece ini göstermelerine k lavuzluk edebilmi tim. Benden hiç beklemedi i 
bir edim göstermi  Kemal Özinönü’yü a rtm t m ama kendisi de benim hiç 
ummad m kadar mutlu olmu tu. 

E itim bilimleri alan nda do rudan etkilendi im ki iler Selahattin Ertürk, 
Mehmet Fuat Turgut ve Ziya Bursal o lu olmu tur. Dersi derste ö renmenin ne 
demek oldu unu Hüsnü Ar c ’dan ald m derslerde ya ad m. Gösterdi i 
istatistik yöntemleri ders s ras nda ö rendi im için özgüvenim art yordu. 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 153 

ffet Dinç’ten Deneysel Psikoloji alan nda iki ders ald m. Ekolojik 
Psikolojiyi Güney LeCompte’dan, leri Ara t rma Tekniklerini Erhan Yasar’dan, 
leti im Psikolojisini Do an Cücelo lu’ndan, e itim Ekonomisini Tunç 

Özelli’den ald m. Cevat Alkan, Kamuran Çilenti, Sudi Bülbül, Galip 
Karagözo lu da emeklerine minnettar oldu um hocalar md r. 

 
lk çal malar n z 

Hacettepe Üniversitesi E itim Bölümünde Bilim Uzmanl  (yüksek lisans) 
e itimine ba lad m 1970’li y llarda Milli E itim Temel Kanunu haz rl klar  
yap l yordu. Devlet Planlama Te kilat ’n n haz rlad  kalk nma planlar nda 
ilkö retimde %100 okulla ma hedefine 1980’li y llarda eri ilece i 
öngörülüyordu. Planc lar tahminlerini yaparken yorday c  olarak GSMH, 
sanayile me, genel nüfus art  vb. de i kenleri kullan yorlard . Ben çok daha 
basit bir yöntem kulland m. Kad nlar n ve erkeklerin okulla ma e ilimlerini ayr  
ayr  inceledim. Çok basit grafik yöntemlerle bile anla l yordu ki Erkek ve 
Kad nlar aras ndaki makas n a z  kapanm yor aç l yordu. Yani erkeklerde %100 
okulla ma sa lansa bile kad nlarda %100 okulla ma sa lanamam  olacakt . 
Demek ki toplamda da %100 okulla ma kolay kolay olamayacakt . Y llar benim 
yöntemimi ve öngörümü do rulad . 

Daha sonralar  da okulla man n gelir esnekli ini ve yüksekö retimin 
maliyet-fayda analizini irdeleyen iki makalem TÜB TAK konferans kitaplar nda 
yay nland . 1976 y l ndan itibaren ÜSYM üniversite giri  s navlar ndaki taban ve 
tavan puanlar  yay nlamaya ba lad . Ben bu verilere dayanarak yüksekö retim 
programlar n n s radüzenlerini irdeleyen çal malar yapt m. Bulgular m hem 
yüksekö retim kurumlar n n yöneticilerini hem de yüksekö retim adaylar n  
ilgilendiriyordu. Ben Bo aziçi Üniversitesi E itim dergisinde bu konuda bir 
makale yay nlad m. Yüksekö retim programlar n n Üniversiteye giri  
s navlar ndaki taban puanlar n n y ldan y la de i medi ini gösteriyordum. 
Bo aziçi Üniversitesi’nin bütün bölümleri kendi türlerinde en üst s ralardayd lar. 
Rektör Abdullah Kuran Bölüm Ba kan m z Turhan O uzkan’a bu ara t rma 
bulgular n  gazetelerde de yay mlamam  telkin etmi . Turhan Bey bana bunu 
iletmeden önce ben zaten o zamanlar Ca alo lu’nda bulunan Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinin genel yay n yönetmenleriyle görü üyordum. Abdi pekçi 
kur un kalemle yazd m “tercih rehberinin” 4 ubat 1978 tarihli Milliyet’te tam 
sayfa yay nlanmas na 2 dakikada karar vermi ti. Taban puan s ralamas na dayal  
tercih yöntemim daha sonraki birkaç y l üst üste Cumhuriyet gazetesinde tercih 
öncesinde yaz  dizisi olarak yay mland . Nokta dergisine ek ve kapak oldu. En 
son da Güne  Gazetesinde uzun bir yaz  dizisi olarak güncellendi. Her y l 
stanbul’un önde gelen okullar nda ö rencilerle tercih söyle ileri yapt m. 
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1985-95 y llar  aras nda bilgisayar destekli e itim ile ilgili çal malara 
yöneldim. Genel yetenek, genel kültür ve mesleki ki ilik ile ilgili ölçekler 
geli tirdim. 

1998-2012 aras nda ise seçme s navlar  ve AOBP ile sava t m. 

Bir yandan da yarat c l k ölçümü ile ilgili toplad m verilerde sakl  olgular  
bulmaya u ra yorum. 

 
Akademik ya amda kar la t n z güçlükler ve avantajlar 

Benim ö renci olarak kaydoldu um 10 Ekim 1970 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi’nde “sosyal demokrat” hatta radikal sol say labilecek çok say da 
akademisyen vard . Ama ben asistan olduktan 15 gün sonra 12 Mart 1971 askeri 
muht ras  verildi. Çok k sa bir süre içinde “ortan n solundaki” kadrolar n 
etkinli i gözle görülür biçimde azalmaya ba lad . Ben ki isel olarak hiçbir politik 
görü e, olu uma ve eyleme ba lanmad m, kap lmad m, kap lanmad m ama 
kendimi laik, demokratik, ulusal ve kamusal düzenden yana tan ml yordum. 
Do rusu bana kar  do rudan do ruya olumsuz bir etkileme giri imi olmad . 
Ama rahat m kaçmasa bile umudum kesilmeye ba lad . Bana verilece i vaad 
edilen yurt d  burslarda hakk m n yenildi i duygusuna kap ld m. Pek çok ba ka 
damla da barda  ta rd . Doktora çal malar m n hemen hemen sonuna 
gelmeme kar n Hacettepe Üniversitesi E itim Bölümünden ayr lmak için 
stanbul’da i  aramaya ba lad m. Bu s rada ODTÜ E itim Bölümünün de 

kurucular ndan olan merhum Turhan O uzkan’ n Bo aziçi Üniversitesi’nde bir 
E itim ubesi kurdu unu duydum ve ba vurdum.   

ubat 1974’de yapt m ba vuru A ustos 1974’de kabul edildi ve ben de 1 
Eylül 1974’de Bo aziçi Üniversite’sinde göreve ba lad m. Hacettepe 
Üniversitesine iki s navda birinci olarak girmi tim. Bo aziçi Üniversitesi’ndeki 
görüntüm ise doktoras n  yar m b rakm  biriydi. Buna kar n ben TÜB TAK 
kongrelerine yollad m bildiriler, Üniversite dergisinin E itim ciltlerinde 
yay nlad m ara t rmalar ve gazetelere yazd m yaz larla akademik varl m  diri 
tutmaya çal yordum. 

1976-1984 y llar  süresinde E itim Bölümü Bo aziçi Üniversitesi’nde 
eskiden lojman olarak kullan lm  ah ap bir kö kte yerle ikti. Ben kö kün 
bodrumunu atölye olarak kullan yordum. Dünyada e i benzeri olmayan bir 
asetat ç kr  imal etmi tim. Bir metre eninde yakla k 50 metrelik bir asetat n 
sar l  oldu u makaray  yere paralel olarak yakla k 2 metre yükseklikteki iyi 
aya n üzerine yerle tirmi tim. Makaradan sarkan asetat yerden 50 santimetre 
yükseklikteki bo  bir makaraya sar l yordu. Yere paralel iki makara aras nda 
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kalan yakla k 1,5 metrelik bo luktan görünen asetat n üzerinde baz  görsel 
bildirimler (tan mlar, ekiller, veriler, formüller vb.) vard . O y llar n en gözde 
görsel bildiri sunucusu tepegözdü. Tepegözler pahal , lambalar  daha da 
pahal yd . Tepegözlerde kullanan astat ka tlar da pek ucuz de ildi. Ama daha 
önemlisi A4 boyutundaki asetatlarla haz rlanm  sunumlar  düzenlemek, de i ik 
yerlere ta mak oldukça zahmetli bir i ti. Benim asetat makaras  ise herhangi bir 
dersin ilk verili inde haz rlan yor, ikinci verili inden itibaren de kulland kça 
geli tirilebiliyordu. S n f n bir kö esinde duruyordu. Bu arac  4-5 dönem 
kulland m. te bu aleti imal etmekte oldu um günlerin birinde kar mda 
merhum Yahya Kemal Kaya’y  gördüm. Benim üzerimde toz toprak içinde bir 
e ofman vard . O ise kravat ve tak m elbiseli idi. Resmi bir görevle stanbul’a 
gelmi  ve beni ziyaret etmi ti. Doktora çal malar m  tamamlamam için beni 
ikna edici sözler söyledi. Böylece 1974’de ara verdi im doktora çal malar ma 
1977’de yeniden ba lad m. Merhum Durmu  Ali Özçelik’ten “Tam Ö renme”, 
Mehmet Fuat Turgut hocam zdan “Non-Parametrik statistik” dersleri ald m. 
Bu derslere devam etmek için her hafta bir stanbul-Ankara seferi yap yordum.   

O günlerde benim için Ankara anar i, hava kirlili i ve yol masraf  ve zaman 
yitimi demekti. Bu süreçte sevgili Füsun Akarsu’nun bana sa lad  deste in 
ölçüsünü vermem ve de erini biçmem olas  de ildir. 

10 Ekim 1970’te Hacettepe Yerle kesinde ba lad m lisansüstü 
çal malar m 1 Temmuz 1980 tarihinde Beytepe yerle kesinde doktora derecesi 
ile tamamlanm  oldu. ki ay sonra da 12 Eylül 1980 askeri darbesi oldu.   

Ba ar ya ula mada izledi iniz yol ve çal ma yönteminiz 

Tembellik haklar m  lise ve lisans ö rencili imde tamamlad m için 
lisansüstü çal malar mda ve akademik ya am mda bildi im tek strateji 
“çal mak” olmu tur. Konfüçyüs “sevdi iniz i i yaparsan z hiç çal madan 
ya ars n z” demi . San yorum sezgisel olarak Konfüçyüs gibi dü ünüyordum ki 
bu sözü duymadan önce de böyle bir yönelimim vard . lgilerimin geni  
heveslerimin geçici oldu unu da önceden söylemi tim. Güncel e itim 
sorunlar n  izlerim. E itimin uygulamal  bir bilim ve sanat alan  olmas n  
özümsemi , benimsemi , kafama ve gönlüme yerle tirmi imdir. Çal malar mda 
bütün ilgi ve yetenek alanlar m  (Gardner’ n çoklu zekâ dedi ini ben böyle 
yorumluyorum) güncel konunun ya da sorunun üzerine seriyorum. Sorunla 
sava  cephesini konuyla ilgi ve bilgilerimin örtü tü ü kesimlerde aç yorum. 
Bilmedi im eyleri biliyormu , anlamad m eyleri anl yormu  gibi davranmam. 
Dogmalara, basmakal p yarg lara kap lmam, otoriteye kap lanmam. 

Teze hayran antiteze dü man olmam. Ama ba kalar n  anlamaya çal r m 
ama onlar ne dü ünüyorsa ben z dd n n olas l n  ara t r r m. Sentezi denerim. 
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Sentezlerimde ili kisel dü ünme, madalyonun öteki yüzüne bakma, çeli kileri 
yakalama, özgün ama uygun çözümler arama, gev emeden esnek, kat la madan 
sa lam kalan yakla mlar geli tirmeye çal r m. Yaz lar m ve sunumlar m 
bunlar n somut örnekleriyle doludur. 

 
Akademik ya amda kar la t n z tesadüfi durumlar ve sezgileriniz 

3000’e yak n ö retmenin kat l m ve katk s yla yapt m ara t rmalarda 
ö retmenlerin en öncelikli dü ünme yakla m n n “sezgisel” oldu unu 
bulmu tum. Önce yad rgad m bu durumun yorumu zamanla durula t . Sadece 
ö retmenler de il bütün insanlar bilimsel, ele tirel, yarat c , iyimser ya da 
ba da t r c  e ilimlere ne denli önem verirlerse versinler, bunlar  ne denli 
ba ar yor olurlarsa olsunlar zaman n her noktas nda sezgisel kararlar almak 
zorundad rlar. Denizci, mühendis, mimar olmak yönünde çabalarken ölçme ve 
de erlendirme alan na gelmek rüzgârda savrulmakla olmad … Süreç içinde 
kar la t m durumlara verdi im sezgisel kararlar n büyük pay  vard r. Sonuç bu 
kararlar n bilançosudur. Hacettepe Üniversitesi’nde bilim uzmanl  program na 
kat lmak sezgisel bir karard . Benim Hacettepe Üniversitesi’nden ayr l p 
stanbul’a dönmeye karar verdi im s rada Bo aziçi Üniversitesi’nde bir E itim 
ubesi’nin kurulmu  olmas  kurum aç s ndan tasarlanm  bir durumdu ama 

benim için mucizeye e de er bir tesadüftü. 

 
Akademik ya am n z siyasi, sosyal ve kültürel olaylardan 
(dönü ümlerden) nas l etkilendi? 

 Yukardaki soruya verdi im cevaba burada devam edeyim. 12 Eylül 1980 
askeri darbesi savunulabilecek bir eylem de ildir. Ülkemizin demokratik, laik 
siyasetine, adaletine, e itime çok zararlar vermi tir. Özellikle YÖK 
yüksekö retimde bilimsel özerkli i yerle bir etmi ; üniversiteleri lisele tirmi , 
üniversiteleri medresele tirmek isteyenlere bazen k k rtarak bazen de 
s vazlayarak destek olmu tur. Ama e itim fakültelerinin kurulmu  olmas n  
ülkemizde e itim bilimlerinin geli mesi bak m ndan önemli bir ad m olmu tur. 

 
Bilim alan  içinde özelle ti iniz konular ve bu konular  seçi  
nedenleriniz 

Ortaokul ikinci s n fta “Ticaret” dersi vard . Dersi Matematik 
ö retmenimiz yürütüyordu. Herkese bir konuyu ödev olarak verdi. Bana dü en 
Ölçme ve Grafikler idi. Tam olarak anlamadan yapm  olsam da anlat m m ve 
örneklerim be enilmi ti. Y llar sonra ODTÜ’de E itim Psikolojisi dersi 
al yorduk. Dersin veren Mehmet Fuat Turgut hocam zd … Dönem ödevi 
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yapmam z gerekiyordu. Verilen bir listeden ben “Ö renmede Transfer” 
konusunu seçtim. En yak n arkada m Hakk  Mergenci ise “E itimde Ölçme” 
konusunu seçti. Ama aceleyle yapt  tercihten hemen sonra Ölçme ve 
De erlendirme konusunun M. Fuat Turgut’un uzmanl k alan  oldu unu 
ö renince afak atm … “Fizik” ö rencileri olarak ölçme denince bizim 
akl m za metre, terazi, voltmetre, Geiger sayac  gibi somut araçlar, say sal 
sonuçlar geliyordu. Ölçme sözcü ünü “e itim” ile ili kilendirmekte biraz 
zorlanm t k… Ama “sabit hata”, “sistematik hata”, “seçkisiz hata” gibi 
kavramlarda hiçbir zorlu umuz olmad . Y llar sonra her y l bu konular  “e itim” 
ba lam nda defalarca anlatmam n, örneklendirmemin mesle im olaca  “fizik” 
ö renimim s ras nda hiç içime do mam t … Doktora tezimde, yaz lar mda ve 
ara t rmalar mda güvenilirlik yöntemlerinin güvenilmezli i, yap sal geçerlilikte 
içerme ve d lama yan lg lar  üzerine kuramsal denemeler yapt m. Uygulamal  
ara t rmalarda geleneksel test kuram n  kulland m. Ölçme ve de erlendirme 
çal malar nda ka t-kalemle alt ndan kalk lamayacak verilerle çal t m z için 
“bilgisayar programlama” becerileri de geli tirdim. Fortran ve COBOL’dan 
sonra 6 de i ik bilgisayar markas  için 6 farkl  BASIC (Sinclair, GW, Quick ve 
AMOS) programlama dili ö rendim.  Tabii bu arada bilgisayar n sadece istatistik 
i lemler için de il sanal fizik deneyleri geli tirmek için de kullan lmas na çok 
çaba harcad m. Türkiye’de ilk “Bilgisayar Destekli E itim” bildirisini ben 
sundum. E itim Fakülteleri’nde ilk Bilgisayar Destekli E itim dersini açmak ve 
bu dersin laboratuvar n  kurmak da bana nasip oldu. Asl nda biraz daha ansl  
ve becerikli olsayd m bütün bunlar  daha önce, daha etkili ve daha gösteri li 
yapabilecektim. 1995 y l nda 100 metrelik bir internet kablosunu çektirebilmek 
için çekmedi im kalmad  ama ba aramad m.  Aradan 10 y l geçtikten sonra 
internet standart oldu. 

 
Kendinizi kuram ve uygulama boyutlar ndan hangisinde 
görüyorsunuz? 

Kuram ve uygulama ayr lmaz bir bütünün e lenik bile enleridir. yi bir 
kuram olmadan do ru uygulama yap lamaz. Uygulamay  küçümseyen kuramsal 
çal malar da zihinsel oyalanmalar olarak kal r. E itim do as  gere i uygulamal  
bir çal ma alan d r. Ama s nama-yan lmalarla ba ar ya ula labilecek bir alan da 
de ildir. 

 
Türkiye’nin de i en ölçme ve de erlendirme politikalar  konusunda 
ne dü ünüyorsunuz ve bu do rultuda neler yapt n z? 

En etkili ve yayg nla m  uygulamal  çal malar mdan birisi “tutarl  tercih 
sistemidir”. 1978-1998 y llar  aras nda her y l üniversite giri  s navlar nda 
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adaylar n tutarl  tercihler yapabilmeleri için konferanstan yay na, bire bir 
yard mdan bilgisayar destekli kitlesel tercih rehberli i yapt m. 1998-2008 
aras nda da A rl kl  Ortaö retim Ba ar  puan  denilen bir bilim ve adalet ay b n  
düzeltmek için sava t m. Bunun d nda çok say da genel yetenek, yarat c l k, 
genel kültür, mesleki yönelim ve dü ünme e ilimleri ölçümlerine dayal  
uygulamaya dayal  ara t rmalar yapt m. 

 
Yurt d ndaki ölçme ve de erlendirme çal malar  sizin 
çal malar n z  ve bak  aç n z  nas l etkiledi? Siz neler yapt n z? 

Ben yerli mal  bir e itimci olarak kald m. Ömrümü utangaç bir 
çekingenlikle ma rur bir burnu büyüklük aras ndaki git-gellerle harcad m için 
yurt d ndaki kurum ve ki ilere hiç s rna amad m. Çok say da ve çe itli 
konferansa kat ld m. Hata ölçüsü olarak “entropi” kavram , Tangram, Tetris ve 
Kaleidoskopik ekillerle geli tirdi im görsel yetenek maddeleri ve yap sal 
geçerlilik göstergesi yurt d ndaki toplant larda yabanc lar n ilgisini çekti… Ama 
ilgisini çekti im yabanc larla sosyal ili kiler kurup sürdürme becerisi 
gösteremedim. Bu konuda bilinmesini istedi im bir olgu var… Ülkemizde çok 
say da yanl  ve olumsuz uygulama var. Ve bunlar tekrarlan p duruyor… Ben 
yurtiçinde bunlar  ele tirmeyi görevim say yorum. Ama bu ele tirileri yurt d na 
ta mak ülkemi ve ulusumu ba kalar na ikayet etmek ho uma gitmiyor. 

 
Yapt n z yay nlar n alana katk s  hakk nda neler 
dü ünüyorsunuz? 

 Uygulamaya dönük çal t m  de i ik örneklerle anlatm t m. Ne var ki 
akademik tan n rl ma yok dense yeridir. Türkiye çap nda birincilik ödül alan bir 
yaz m bile meslekta lar m taraf ndan okunmad , at f  almad . Türkiye’de ilk 
ö retici yaz l m de erlendirme ölçe ini geli tirdim. TÜB TAK’ n “Do a” 
dergisinde yay nland . Ama nedense daha sonralar  ayn  kapsamda ölçek 
geli tirenler bu yay na rastlayamad lar! “E itimde Kurgu Donan mlar” diye sanal 
ya ant lar  tasnif  eden bir yaz m hiç ilgi çekmedi. Ama as l “Ö retim 
Tasar m nda Sistem Yakla m ” olarak özetledi im betimleyici, aç klay c  ve 
yorday c  bir model de umursanmad . Yap sal Geçerlilik Göstergesi tan mlad m. 
Sevgili Halil Yurdugül’den ba ka fark na varan olmad . Tangram, Tetris ve 
Kaleidoskopik ekillerle olu turdu um test maddeleri iki boyutlu görsel 
uyar c lara kar  “örüntü alg lama”, “biçimsel ayr t rma”, “zihinsel döndürme” 
vb. tepkileri ölçmektedir.  9-30 ya lar  aras nda her e itim düzeyindeki 
kat l mc lar severek u ra maktad rlar.  Ama dergi sayfalar nda kald . 
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Yay nlar n z  haz rlarken neler dü ündünüz? Sizi bu yay nlar için 
harekete geçiren etkenler nelerdi? 

Yay nlar mda önceli i kendi ilgi ve becerilerime veririm. Asla popülist 
de ilim ama kitlelerin ihtiyaçlar n  ve be enilerini önemserim. Çünkü e itim 
kitlesel bir etkile im sürecidir. Bu noktada kurumsal bir gerçe in belirleyici 
oldu u bireysel bir an m  anlatmam gerekiyor. !978 y l nda Bo aziçi Üniversitesi 
Temel Bilimler Fakültesi E itim Bölümü olarak Bo aziçi E itim dergisini 
ba ms z olarak ç karmaya karar verdik. Ne var ki e itim bilimcilerin say lar  
bugünkü gibi sonsuza yak n de ildi. Yaz  bulmakta güçlük çekiyorduk. Dergiyi 
kendi yaz lar m zla besleyerek yay nlamaya karar verdik. Kendi ad ma ben en 
sevdi im yaz lar m  bu dergide yay nlad m. Yaz lar m n dergiye, derginin de 
benim ad ma can suyu olaca n  ummu tum. Yan ld m ama y lmad m yine 
yay nlad m. Bugün de olsa yine ayn n  yapar m. 

Alana yeti tirdi iniz ö rencileriniz var m ? Onlar için neler 
yapt n z? 

Elbette var. Ama di er meslekta lar mla k yaslanamayacak kadar az… 
Çünkü ben daha çok yönetici olarak görev yapmak zorunda kald m. Kadro 
yetersizli i nedeniyle uzun süre lisansüstü program açamad k. Toplam alt  tane 
yüksek lisans ve bir tane de doktora ö rencim oldu. Ama benim de referans 
yazd m ona yak n ö renci u anda ABD’de lisansüstü çal malar yap yor. 
Bunlar n en az be  tanesi akademik ya amlar na ölçme ve de erlendirme 
alan nda haz rlan yorlar. 

 
Akademik ya amda yapmak isteyip de yapamad klar n z 

Bir kitap yazamad m. Önceleri yazmad m. Çünkü hocalar m kitaplar n  yeni 
yazm lard . Onlara rakip olmak ister gibi bir görüntü bana sevimsiz geldi… 
Y llar sonra tam yazmaya ba lad m gün Bölüm Ba kanl ’na atand m… 
Benden ba ka üyesi olmayan Fen Bilimleri E itimi Bölümünde üç ayr  
program n (Fizik, Kimya ve Matematik Ö retmenli i) ö rencilerinin 
dan manl , dert ortakl , yönetimi çok zaman m  götürdü… 

 
Kurumsal dan manl k hizmetleri ve verdi iniz e itimler 

Okullar ba ta olmak üzere pek çok bankaya ölçme-de erlendirme ve 
yarat c l k e itimi konular nda destek oldum. stanbul’da iki büyük okul grubuna 
(Feyziye Mektepleri Vakf  ve Terakki Vakf ) uzun süreli kurumsal dan manl k 
yapt m. Darü afaka Lisesine kesintili ama s k s k destek verdim. 
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Ölçme ve De erlendirme, Psikometri Bilim Alan nda Görev Yapan 
Akademisyenlere Öneriler 

Belki her meslek için de öyledir ama ölçme ve de erlendirme mesle inin 
etik de erleri teknik bilgi ve becerilerden daha önemli ve önceliklidir. Ölçme ve 
de erlendirme belki “hukuk” ile ilgili mesleklerden bile daha çok adalet 
duygusuna adanm  olmal d r. Dürüstlük de sanm yorum ki ba ka hiçbir 
meslekte ölçme ve de erlendirme alan nda oldu undan daha öncelikli ve 
belirleyici olsun…   

 
Türk e itimine bak  aç lar  nas l olmal ? 

Bak  aç lar n n bilimselli i, yarat c l  ve bütünselli i kapsamas , taramas  
gerekti i kan s nday m. 

Alanda nas l bir duru  sergilemeleri gerekir? 

Özgür, ba ms z ama ba da mc  ve dayan mac  bir duru  meslek 
doyumunu artt r r inanc nday m. 

 
Sizleri geçebilmeleri için neler yapmalar  gerekir? 

Yerlerinde dursalar bile bizi geçecekleri kesindir. Bilimsel ve teknolojik 
geli meleri izlemelidirler… Yontma kalem ve cilal  ka tla yap lan ölçümlerin 
yerini alg lay c  yetenekleri geli mi  ayg tlarla yap lan ölçümler alacakt r. Veri 
çözümlemelerinde istatistikten matemati e do ru bir evrilme olacakt r. 
statistiksel ili kilerin yerine de nedensel ili kiler geçecektir. Nitel ve nicel 

çözümlemeler de birbirinin seçene i de il güçlendiricisi ve tamamlay c s  
olmal d r. Nitel olarak geçersiz bir ölçe i düzeltebilecek hiçbir “faktör analizi” 
olamayaca n  dü ünüyorum. 

 
Genç akademisyenlere ya ama ili kin önerileriniz nelerdir? 

Her ey gibi ölçme de ya am içindir. Ölçme için ya anmaz… Ölçüsüz 
sevmeyi ama ölçülü davranmay  ö renmelerini önerebilirim. 

 
 
 
 
 
 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 161 

 
Aile 

 

 
Çocukluk 
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Ortaokul 1956-1957 

 

 
Ortaokul 1957-1958 
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Annem  

 

 

Futbol 1964-1965 
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Ula  Bardakç , Servet Bahçeli 1965-167 

 

 
ODTÜ A açland rma 1966-1967 
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TED Ankara Koleji 1970-1971 

 

 

 

Gülten, Ülkü, Fersun, S tk , Güzver, Ben ve Selahattin Ertürk 1971-1974 
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eyda ile Ni an m 1972 
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Bo aziçi 1974 
 
 

 

New Castle – Meral Aksu ve Fersun Paykoç ile 1984 
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Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi 1984 

 
 

 

Ayla Oktay, Hüsnü Ar c , Fato  Erkman – Terakki Vakf  14 Nisan 1994 
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Fethi Toker, Çi dem Ka tç ba  ve Ben -TÜB TAK, Üniversiteye Giri  Paneli 22 Kas m 1996 
 
 

 
Ailem ve Ben Bahtiyar m 8 ubat 2015 
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Prof. Dr. Durmu  Ali ÖZÇEL K 

 

 
Özgeçmi  

1937 y l nda Ni de ili Bor ilçesi Uluk la köyünde do du. 1955 y l nda vriz 
Köy Enstitüsünü bitirerek, 1955-59 y llar  aras nda Urfa, Bal kesir ve Ni de 
illerinin köylerinde lkokul ö retmenli i ve Ba ö retmenlik; 1962-63 y llar nda 
Ni de ve Tokat ö retmen okullar nda meslek dersleri ö retmenli i yapt . 1962 
y l nda Gazi E itim Enstitüsü Pedagoji bölümünü, 1965’te Amerika birle ik 
devletlerinde Kentucky üniversitesi E itim Fakültesini bitirdi. 1970’te Hacettepe 
Üniversitesi E itim Fakültesinden E itimde Program geli tirme ve De erlen-
dirme alan nda Bilim Uzmanl ; 1974 y l nda Amerika Birle ik Devletlerinde 
Chicago Üniversitesinden (Benjamin Bloom’un yan nda) E itimde Ölçme ve 
De erlendirme alan nda doktora derecelerini ald . 
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Çal ma Geçmi i 

Prof. Dr. Durmu  Ali Özçelik 1968-85 y llar  aras nda Hacettepe Üniversi-
tesi E itim Bölümü asistanl  ve ö retim görevlili inden sonra 1985-90 y llar  
aras nda Doçent olarak Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi ö retim 
üyeli inde bulunmu tur. 1990-95 y llar  aras nda Anadolu Üniversitesi leti im 
Bilimleri Fakültesinde Profesör olarak ö retim üyeli ini sürdürmü tür. Prof. Dr. 
Durmu  Ali Özçelik bu görevleri yan nda, ÜSYM’nin kurulu unda görevlendiri-
lerek, 1974 y l ndan 1995 y l na kadar Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi 
(ÖSYM) Test Geli tirme ve Ara t rma Birimi (TAB) Yöneticili i, ÖSYM Yü-
rütme Kurulu üyeli i ve Ba kan Yard mc l  görevlerini yürütmü tür. 1995-97 
y llar  aras nda Dünya Bankas  ve Yüksekö retim Kurulunun ortakla a yürüttü-
ü Milli E itimi Geli tirme projesinde dan manl k görevinde bulunmu tur; ayn  

zamanda 2007 Y l na kadar ÖSYM Ba kan Dan manl n  sürdürmü tür. 

 
Ba ar ya Ula mada zledi i Yol ve Çal ma Yöntemi 

Ö rencisi Tevfik Oral’dan… 

Özçelik hoca ile 1964’ten 2011 y l na kadar neredeyse yar m asra yakla an 
bir beraberli imiz oldu. Bu sürede ne ararsan z var: ümitler, evinçler, espiriler, 
kavgalar… 

Bendeniz ya ant m boyunca kar la t m insanlar  giyim ku am ve davra-
n  yönünden kabaca üç gruba ay r r m. Birincisi yapt  i e ve bulundu u ma-
kama uygun tipler. kincisi memur tipliler. Örne in bir bak m atölyesinde kru-
vaze ceket tak m elbise ile dola an atölye efi gibi. Üçüncüsü de amele tipliler. 
Bunlar davran  yönünden ben müdürüm, ben amirim, ben bilim adam y m 
demeden gördü ü i in üstüne hiçbir kar l k beklemeden salt kar s ndaki insa-
n n mü külünü halletmek için bal klama dalar ve emek verirler. Özçelik bu 
üçüncü grupta bir insand . 

 
Ö rencisi, Nuray Senemo lu’ndan… 

Öylesine onurlu ve ilkeli duru unuz vard  ki, onurlu ve ilkeli ya aman n ay-
d nl n  kazand rd n z bize.  

Bilim adam  deyince akla ilk gelenlerdendiniz ve öylesine tevazu içindeydi-
niz ki dolu ba aklar n dik ba l  olamayaca n  gösterdiniz.  

Ülke sevgisi, hizmet a k  ve gelecek nesilleri nitelikli yeti tirme gayretiyle 
öyle doluydunuz ki beynimize, kalbimize, ruhumuza asla fiyat etiketi koymamay  
ö rettiniz.  
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Kendinizi öylesine bilime, bilimsel çal anlara adam t n z ki adeta ülkedeki 
tüm doktora yapanlar n, doçent adaylar n n fahri dan man yd n z. Dan manl -

n ne büyük sorumluluk oldu unu, sizin resmi dan an n z bile olmayan ki ile-
rin tezini nas l benimseyerek sebatkâr, titiz, saatler süren uzun soluklu çal mala-
r n zda gözledik. 

 
 

 
Gazi E itimden Arkada lar, 13 May s 1961, Sö ütözü 
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Bal kesir, Gönen, Muratlar Köyü, lk Görevi 

 

 
                                                                         Askerden Dönü  
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Aile Foto raf  

 

Dürüstlü ün, erdemlili in, sa lam ad mlarla ilerlemenin, hileyle elde edilen 
her türlü kazançtan daha de erli ve haz verici oldu unu gösterdiniz. Sevgili 
hocam, daha dün gibi hat rl yorum: Çe itli nedenlerle haks zl a u rad m, mo-
ralimin bozuldu u, çal ma azmimin dü tü ü bir dönemdi. Bana öyle söylemi -
tiniz. “Bak! Ba kalar n n yar m saatte gitti i yere biz üç günde gideriz ama sa -
lam ad mlarla gideriz ve s rt m z  kimseye yaslamadan, kendi ayaklar m z n üs-
tünde durabilmek büyük bir hazd r.” Demi tiniz. Atatürk’ten örnek verip sava  
kazanmak için baz  muharebeleri kaybetmeyi göze almam z n gerekli oldu unu 
da. Sevgili hocam, geçen hafta ne yaz k ki sizi son ziyaretimde hastal kla pençe-
le irken bile her zamanki nezaketinizle aya a kalk p konu unuzu, bu konuk 
ö renciniz k z n z olsa bile ayakta kar lad n z; gelece imiz olan çocuklar m z n 
yeti mesine, bili sel güçlerin israf n n önlenmesine kendinizi öylesine adam t -
n z ki ÖSYM’deki yanl l klar n neden kaynaklanm  olabilece ini ayr nt lar yla 
tart t n z.  

Durmu  Ali Hocam, ev d nda pek çok ki iye fahri dan manl k ve rehber-
lik yapt ; evde ise hocam n en de erli rehberi sevgili e i ükran ablayd  (Hoca-
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m n Suat’ yd ). Birbirlerine sevgi ve sayg lar  azalmadan ya  alan, ya amlar na 
tan k oldu um ender mutlu çiftlerdendi. Baba olarak Durmu  Ali Özçelik ho-
cam, hakl  olarak çocuklar yla çok gurur duyard  ancak asla böbürlendi ine tan k 
olamazd n z.  

Sevgili hocam, Elbette fiziksel olarak yoklu unuzla düzenimiz sars lacak. 
Yerinizi doldurmak ise hiç kolay olmayacak. Buna ra men biz yine de kararl y z: 
Sizin gibi, fikri hür, vicdan  hür, irfan  hür kalarak daha nice hür dü ünceli hür 
vicdanl  ve hür irfanl  ku aklar yeti tirece iz. te o zaman sizi unutulmaz ve 
ölümsüz k laca z. Size veda etmiyoruz etmeyece iz de!!! YOLUNUZ AÇIK 
OLSUN. I IKLAR Ç NDE KALIN HOCAM. 
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Prof. Dr. Ya ar BAYKUL 

 

An lar, An lar Beni Hiç A latmad lar… 

Nüfus kayd na göre 9 Haziran 1940 do umlu görünüyorum. Ama 
kaynanam bunun yanl  oldu unu asl nda bundan iki y l önce do du umu 
söylüyor. Do um yerim Isparta, ilk ve ortaokulu do du um yerde bitirdim.  

lkokula kayd m  kom umuz olan ö retmen Osman Kutki yapm  
hat rlam yorum, sonradan ö rendim), babam beni bir hafta sonra mahalle 
mektebi diyebilece imiz bir Kur’an kursuna verdi, ben orada bir y l okudum (iyi 
hat rl yorum). Kur’an kursunda ilginç bir olay ya ad m. Kursta benim gibi 
Kur’an okumay  ö renenler ve haf zl k çal an a abeyler vard . Kuran’  okumay  
ö renmeye gelen her ö rencinin davran lar n  kontrolle bir a abey görevli idi; 
görevleri biz küçüklerin davran lar n  slâm’ n taharet (tuvalet yapt ktan sonra 
temizlenmek) dahil davran lar  yönünden kontrol etmekti. Benim kontrolörüm 
Çünürlü (Isparta’n n bir köyü) Ali a abey idi. Bir gün beni tuvaletten ç k nca 
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yakalad , gerçekten taharetlenmemi tim; beni uyard , bu defa affetti ini, Hoca 
Efendi’ye söylemeyece ini, fakat tekrar edersem affetmeyece ini söyledi. Bir 
süre sonra ben tekrar yakaland m ve Hoca Efendi beni bütün ö rencilerin 
birlikte oldu u odaya ça rd , falakaya yat rd , Ali A abeye iyi bir sopa çektirdi. 
Daha sonra beni çama r m  de i tirip gelmek üzere eve gönderdi. Ertesi y l 
kay t zaman nda kom umuz Ö retmen Osman Kutki, Ülkü lkokulu Müdiresi 
Sadiye Dereli ile tekrar beni Ülkü lkokulu’na kaydettiler. Bu s rada Ö retmen 
Osman Kutki babama beni okula göndermeyip Kur’an kursuna gönderdi ini 
bildi ini ve tekrar ederse hapse girmesi için gerekli i lemi yapaca n  söyledi; 
babam bu korku üzerine beni bu defa ilkokuldan alamad . Böylece kom umuz 
ö retmen Osman Kutki’nin hayat mdaki önemli rolü ba lam  oldu.  

lkokulu Ülkü lkokulu’nda bitirdim. O y llarda ilkokulu bitirme s navlar  
vard . S nav  3 ö retmenden olu an bir komisyon sözlü olarak yapard . S nav n 
yap ld  odaya 3 ö renci al n r, Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi ( imdiki Fen 
ve Teknoloji) Yurtta l k Bilgisi (daha sonra Vatanda l k Bilgisi ve Sosyal Bilgiler) 
derslerinden sorular sorulurdu. Benimle beraber s nav odas nda ad  Gönül olan 
s n f arkada m da vard . Okul Müdürü’müz Sadiye Dereli Gönül’e 
Kom ular m z  söyle.” diye bir soru sordu. Gönül C l ’n n Üsen (Hüseyin), 
Yaz rl  Marangoz Amat (Ahmet) Usta, Palalar’ n Osman Efendi (Ö retmen 
Osman Kutki Ailesi) diye söylemeye ba lad . Ö retmenimiz Osman Kutki’nin 
d ndaki komisyon üyeleri bir ey anlamam lard . Ö retmenimiz “K z m 
evinizin kom ular n  de il, Türkiye’nin kom ular n  söyleyeceksin.” diye uyard . 
Bu da tatl  bir ilkokulu birime s nav  an s  olarak kald  hat r mda. 

lk ve Ortaokulda ö renci iken gündüzleri okul d  zamanlarda babam n 
yan nda bak rc -kalayc  ç rakl  yapt m, bazen hal  atölyelerini dola arak çorap 
ve üzüm satt m, çar amba günleri (Isparta’da Pazar kurulurdu) terazi kiraya 
verdim, bu s rada pazarc l  ö rendim, benden 2 ya  küçük genç ya ta 
kaybetti im karde imle pazarc l k yapt m. Terazi kiraya verme ve pazarc l ktan 
iyi para kazand m, babam köylere çal maya gitti inde aileme ekonomik katk da 
bulundum. Karde imle birlikte, Çar amba günleri ehre gelen köylüler ikindi 
vakti köylerine dönünce onlar n at ve e eklerinin yollara b rakt klar  gübreleri 
toplay p satt k, bundan da epey para kazand k.  

lkokulda Ö retmen Osman Kutki ö retmenim idi. Be inci s n fta sabah 
okula bir saat erken ça r r ve okul ç k ndan sonra s n fa etüt yapt r rd . Bir gün 
ders bitimi etütten sonra beni ça rd . “O lum unlar  al Ay e Teyze’ne (e i) ver. 
Ama daha önce beyaz kapl  kitapta kâ t k st rd m yerdeki i aretli problemleri 
çöz yar n bana göster.” dedi. Ben dediklerini yapt m, ertesi günü i aretledi i be  
problemi çözdüm, gösterdim. Bana, “O lum bunun daha k sa bir yolu yok mu, 
bir daha bak bakay m”; ba ka bir problem için, “Bu iyi ama bir de ba ka bir 
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yoldan çözmeyi dene.” dedi. Bu durum y l boyu devam etti. Böylece bana bir 
problemin birden farkl  yollarla çözülebilece i dü üncesini görmemi sa lad , ak l 
yürütme ve problem çözme becerimin geli mesine ilk harc  koydu.  

Kom umuz ö retmen Osman Kutki, ilkokuldan sonra ortaokula kayd m  
yapt rd , velim oldu ve dosya, pul paras  vb. giderler için gerekli olan 630 kuru u 
kendisi ödedi; ayr ca kayd  yapan Müdür Ba yard mc s  Orhan Do u’ya “Eti de, 
kemi i de sizin, bu çocu u okutun.” dedi.  

Ortaokulda ö renci iken iki arkada mla, dü tüm a t m, bir gece sinemaya 
gittim (o y llarda ö rencilerin hafta sonlar  d nda ve ailelerinden ayr  olarak 
sinemaya gitmeleri yasakt . Denetim s ras nda ö retmenler bizi sinemada 
yakalad . Ertesi günü Orhan Do u ö retmenimiz bizi odas na ça rd , masas n n 
gözünden ç kard  makasla saçlar m  oras ndan buras ndan oydu; böylece 
ilkokul ö retmenimin teslim etti i et ve kemi imi yeme e saç mdan ba lam  
oldu. 

Ortaokuldu iken babam benimle ilgili her probleminde kom umuz 
ö retmen Kutki’ye gidip görü  al rd . Bir defas nda hem çal p hem okula 
gitmekten bunalm t m, okula gitmek istemedi imi babama söyledim. Babam 
yine Ö retmenime götürdü, Ö retmenim baz  nasihatlerden sonra bir daha bu 
tür eyler duymak istemedi ini söyleyerek gönderdi beni.  

Ortaokuldaki ö rencilik y llar mda, matematik ö retmenimiz Fatma Han m 
idi. Fatma Han m, problemleri tiplere ay r r, her problem tipinin çözüm yolunu 
ö retir, formülleri ezberlememizi isterdi. Örne in, y ll k faiz hesaplama formülü 
A.n.t/100 idi. E er, problemin tipini ve ilgili tipin çözüm yolunu veya 
kullanaca m z formülü hat rlayamazsak ba ar s z olurduk. Böyle pek çok 
durumda lkokul ö retmenim Osman Kutki’nin tekrar dü ün, ba ka yolu yok 
mu? sözleri bana çok yard mc  olmu tur.  

Ortaokulun son s n f nda Ö retmenim, ö retmen okulu s navlar na 
kat lmam  istedi. O zaman ilk seçimi ortaokul ö retmenler kurulu yap yordu, 
seçildim. Isparta’n n ö rencilerinin kabul edilece i Ak ehir lkö retmen 
Okulu’na ba vurdum. l merkezlerinde yap lan yaz l  s nava girdim, mülâkata 
ça r ld m. Bu, mülâkat de il sanki bir bilim s nav  idi; farkl  bran lardan be  
ö retmen yan yana oturmu lar, her ö retmen kendi bran yla ilgili sorular 
soruyordu. S nav sonunda ba ar l  olanlar okulda kald , di er arkada lar  evlerine 
gönderdiler. Bizi birkaç gün okulda misafir ettiler. Böylece bir haftadan fazla 
süredir, Ak ehir’de bir ah r n üstünde yere serilmi  ilteler üzerinde ba m  
saman yast klara koyarak yatmaktan; annemin, babam n askerlikten kalan tahta 
bavuluna koydu u peksimetleri ve peyniri slatarak yemekten ve arada baz  
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arkada larla gidebildi imiz bize ucuz çorba veren Vardar Lokantas ’na (sahibini 
minnetle an yor Tanr dan rahmet diliyorum) gidip çorba içmekten kurtuldum; 
mideme s cak yemek girdi. Kay t i lemleri tamamland  evlerimize döndük, 
okulun aç laca  gün haz r bulunduk. Ak ehir lkö retmen Okulu, Köy 
Enstitülerinin kapat lmas ndan sonra aç lan ilk 10 lkö retmen okulundan biri 
ve bizler bu okulun ikinci y l nda al nan ö renciler idik. Buradaki ö retmenlik 
e itimi 3 y l sürdü. Okulda çok ciddî bir e itim veriliyor, matematik, Türkçe, 
edebiyat, sosyal ve fen bilimleri alanlar ndaki derslerin yan nda müzik, beden 
e itimi, i  bilgisi, resim ve yaz  önemli beceri dersleri aras nda yer al yordu. 
Müzikte iyiler aras nda say l rd m, keman ve mandolin çalmay  ö rendim. Zaten 
bir müzik aleti çalamayan müzik dersinden ba ar l  olam yor, dolay s yla okuldan 
diploma alam yordu. Üçüncü s n fta ilkokullar n müsamerelerinde mandolinimle 
okul ark lar  ve millî oyunlar  çalmaya gönderilirdim. 19 May s kutlamalar nda 
Ak ehir stadyumunun ortas nda ö rencilerin yapacaklar  gösterilerin müzi ini ve 
millî oyunlar  çalan saz heyetinin  (!) ba nda idim. O y llarda küçük yerle me 
yerlerinde, bugünkü imkânlar olmad ndan, ya belirtti im yollara ya da c z rt l  
bir teybe al nm  müzikten yararlan l rd . Ö retmen okullar n n bulundu u yerler 
ansl  say l rd .  

Ö retmen Okulu’nun üçüncü (son) s n f nda ehir okullar n n yan nda köy 
okullar nda da staj vard . Sekiz onar ki ilik gruplar halinde bir ay süre ile köylere 
gidiliyor, ö retmen okulunun ö retmenleri denetiminde, köy okullar nda, bu 
süre içinde köyden hiç ayr lmadan, staj yap l rd . Ben de bir gurup s n f 
arkada mla Ak ehir’in Yah iyan köyüne verildim. Stajla ilgili önemli bir an m  
payla mak istiyorum. Köye topluca giderken arkada lar mla Opel marka, 
benzinli, burunlu köy otobüsüne bindik, en arka s raya oturduk. Köy çok uzak 
de ildi ama git git bitmiyordu. Arkada lardan baz lar , Ya ar bir eyler çal da 
vakit geçsin deyip mandolinimi elime tutu turdular. Düriye’nin Gü ümleri 
türküsünü çalmaya ba lad m, arkada lar da Düriye’nin gü ümleri kalayl - Fistan 
giymi  etekleri halayl - Düriye’mi aldatmas  kolay m - … diye türküyü söylediler; 
köye böyle amata içinde ula t k; bize ayr lan eve yerle tik. Pazartesi günü okula 
ilk gidi imiz idi, hava da çok so uktu. Okul iki ö retmenli birle tirilmi  s n fl  
okuldu. ki gruba ayr ld k. Okul müdürü 4. ve 5. s n flar n ö retiminden 
sorumlu idi, ben ilk üç s n f n birlikte oldu u grupta idim.  Okulda iki odada 
soba vard , biri müdürün odas nda idi. Staj n ilk gününde Müdür, dersten sonra 
bütün arkada lar  odas na s nmalar  için ça rd , beni d ar da tuttu. Bu durum 
birkaç gün devam etti. Arkada lardan Erol beni niye almad n  müdüre 
sordu unda, kendisinin köyün güzel k z yla evlendi ini, ad n n Düriye oldu unu, 
fakat Düriye’nin ilk gece sevgilisine kaçt n , bu nedenle köyde alay konusu 
oldu unu, benim de bunu bildi im için bu türküyü çald m  söylemi . Neyse ki, 
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Erol olay  otobüste kendisinin ba latt n  hiç birimizin olay  bilmedi imizi 
aç klam ; ben de ders aralar nda s nma f rsat  buldum.  

Ö retmen okulunda iken hayat mda Kur’an Kursu’nda yat r ld m 
falakadan sonraki (burada yazmamam gereken ve sebebi ben olmad m) en 
büyük daya  yedim, birinci kadar güçlü bir dayakt  bu, babamdan yedi im 
dayaklar bunun yan nda hiç kald . 

Ö retmen okullar , gerçekten ö retmen yeti tiren okullar idi. 
Ö retmenlerimiz gerçek essah (“Essah ö retmen” ifadesini, 1959 y l nda 
Ankara Yükse Ö retmen Okulu’nu ziyaretinde zaman n Millî E itim Bakan  
Tevfik leri’den duymu tum.) ö retmenler idi, derslerimiz çok ciddî yap l rd , 
resmî yaz  yazmaktan tutun ö retmenlik için gerekli fen bilimleri becerilerinin, 
güzel sanatlar n ö retildi i kurumlard . Bu okullar kapat ld ktan sonra hem 
ö retmenlik kavram n n hem de ülkemizin baz  iyi kazan mlar n  kaybettiklerine 
inananlardan m. Ben Ak ehir lkö retmen Okulu’nda kazand m ö retmenlik 
becerilerinden ve ö retmen davran lar ndan lise ve üniversitedeki 
ö retmenli imde çok yararland m.  

Okulumuz karma idi, her s n fta 3-5 gündüzlü k z ö renci vard . K z 
arkada lar m z n bizleri geli igüzel küfür etmekten uzakla t rd klar na, daha 
nazik davran lar sergilememize ve düzgün konu mam za katk da 
bulunduklar na vb. inan yorum. Okulumuzda dershane, yemekhane ve mutfak 
ayr  binalarda idi. S ra ile kahvalt  ve yemek saatlerinde nöbetle bir gurup 
arkada  etüt ve derslerden erken ç kar çay, kahvalt  ve yemeklerimizi 
karavanlarla yemekhaneye ta rd k. Bu s rada özellikle buzlu günlerde 
elimizdekilerle dü er, geri dönüp a ç dan tekrar yemek koymas n  isterdik, bu 
dü meler çay ta rken oldu unda elimizin yüzümüzün yand  da olurdu.  

Okulumuzla ilgili bir an m  nakletmek istiyorum: Din Bilgisi dersimize 
Ak ehir’in Millî E itim Memuru ( imdiki lçe Millî E itim Müdürü) geliyordu. 
Dersimiz çar amba günleri haftada bir saat idi. Ö retmenimiz her zamanki gibi 
derse geldi, ders kitab m z olan Hamdi Aksekili’nin lmihal kitab ndan bir k sm  
belirterek okumam z , bir i i için ehre gidip gelece ini, belirtti i k sm  iyice 
ö renmemizi gelince s nav yapaca n  söyledi ve gitti. Biz s n fça, okuldan ehre 
gitmek bizim yürüyü ümüzle 15-20 dakika sürer; gidip gelmek 30-40 dakika 
aras  hiç i i olmasa bile dersin sonuna yeti mesi mümkün de il diye dü ünüp 
amataya ba lad k, oynad k, gürültü yapt k, s n f  toz dumana katt k. Ders 

bitmeden s n f n kap s  aç ld , ö retmenimiz içeri girdi. Bizi o halde görünce 
k zd . Söylediklerinden unu iyice hat rl yorum: Bizler, bizden büyükler bunun 
için mi sava t k, memleketi Atatürk gençlere bunun için mi emanet etti, yeni 
nesilleri böyle mi yeti tireceksiniz… Sonradan ö rendik ki, ö retmenimiz, 
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ko arak ehirde Pazar yerine gitmi , pazar  dola m , pazarda üç köy 
ö retmenini yakalam  haklar nda i lem yapm  ve soluk solu a okula dönmü  
(y l 1957). O y llarda köy ö retmenleri ayda sadece bir defa (ayba lar nda) ehre 
gelebilirler, o günde maa lar n  al r, ayl k al veri lerini yaparlard . Bunun d nda 
mecburiyet durumlar  hariç ehre inmelerine izin verilmezdi. Ö retmen 
okullar nda, ö retmen adaylar  böyle bir görev anlay  ile yeti tirilirlerdi. 

Ö retmen okulunda iken hala unutamad m bir an m  daha payla mak 
istiyorum. Bir Ramazan Bayram ’nda Ak ehir’den Isparta’ya gitmek için gerekli 
olan 735 kuru  tren param yeti miyordu. Yedi ki i olan hem ehrilerim kendi 
tren paralar ndan artan kuru lar n  benimki ile birle tirdiler, yine yeti medi. Seni 
b rakmay z diyerek yanlar n  ald lar, Ak ehir tren istasyonuna bavullar m z  
bazen omzumuza bazen elimize alarak yakla k 2 saatlik bir u ra tan sonra 
ula t k. Tren geldi, beni de bindirdiler, kalabal k olan trende vagonlardan birinin 
koridorunda bulabildi imiz yerlere bavullar m z  koyduktan sonra beni götürüp 
tuvalete soktular. Kendileri de i bölümü yaparak kondüktörlerin gelece i 
yerlerde ve beni soktuklar  tuvaletin önünde nöbet tuttular. Kondüktöre ilk 
rastlayan biletini z mbalat p bana getirecek, usulca kap y  iki defa t klay p z mbal  
bileti verecekti. Kondüktör bana bilet sordu unda ben “Biletimi 
z mbalatm t m, tuvalete girmek zorunda kald m.” deyip kondüktörü 
atlatacakt m. Bu plan tuttu. Afyon’a kadar böyle geldim. Afyon’da tren 
aktarmas  vard . Afyon’dan Isparta’ya tren ücretini ö rendik, benim ve 
arkada lar m n paralar  toplam  yetiyordu, bilet ald k, böylece tuvalette seyahat 
etmekten kurtuldum. Bunu anlatmam n nedeni udur: Ö retmen okullar ndaki 
ö rencilerin ço unun ekonomik durumlar  böyle idi. Ço u fakirlikten veya 
bulundu u yerde lise olmad  için ve genellikle yine ekonomik nedenlerle ba ka 
ehirlere hatta kendi illerindeki liseye gidemeyen ö rencilerdi; ke ke bu okullar 

bir biçimde ayn  ideallerle devam ettirilebilseydi.  

Ak ehir lkö retmen Okulu’nda ba ar l  bir ö renci idim. Müzik 
ö retmeninim de rolü ile mecburî olan mandolinin yan nda keman çalmay  da 
ö rendim ve Gazi E itim Enstitüsü’nün müzik ö retmenli i bölümüne 
haz rland m, yaz l  s nava girdim, s nav  kazand m ve sözlü s nava ça r ld m; 
fakat Ankara Yüksek Ö retmen Okulu’na ça r ld m için gitmedim. Üçüncü 
s n f n son haftalar ndan birinde bütün son s n f ö rencilerine “Olurluluk Fi i” 
ad n  ta yan bir belge doldurtuldu. Bu belgede ahs m zla ilgili baz  sorular n ve 
MEB’in ö renmek istedi i baz  bilgilerin yan nda, dördüncü sayfan n sonunda, 
görev yapmak istedi imiz üç ilin ad n  yazmam z isteniyordu. S n f m zda 
birbirimizden habersiz olarak herkes “Türk Bayra n n dalgaland  her yerde 
göreve haz r m.” diye yazm t k. Ö retmen okulunda böyle bir idealle 
yeti mi tik. Tekrar ediyorum ke ke bu okullar geli tirilerek devam 
ettirilebilseydi.  
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Ak ehir lkö retmen Okulu’ndaki ö rencilik y llar ma ait bir an m  daha 
yazmak istiyorum. Mezuniyetimize çok az bir zaman kalm t , bir Cuma günü 
Okul Müdürümüz Sezai Ergun odas na ça rd . “O lum sen okulumuzun 
birincisi oldun, okulumuzun diploma törenine Kaymakam Bey gelecek, sana 
birincilik madalyas  takacak; törende düzgün bir k yafet giy.” dedi. Ertesi günü 
Cumartesi idi ve dü ünceli duruyordum. Hem ehrim Güngör Erkaya haydi 
sinemaya gidelim dedi. Ben gitmek istemedi imi söyledim, k zd  ve “Dersler 
neredeyse bitti, u inekli ine (bu arada arkada lar bana inek derlerdi) son ver de 
gel bizimle, ne oldu, niye kara mars k gibi karar yorsun?” dedi. Ben de, 
müdürümüzün söylediklerini anlatt m ve okulun verdi inden ba ka giyecek bir 
elbisemin olmad n  söyledim. Bana, “Dü ündü ün eye bak, babam o lum 
ö retmen oluyor diye bana yeni elbise yapt r p göndermi ; onu giyersin, yürü 
gidelim dedi.” Törende ben Güngür’ün elbisesinin ceketini, Güngör de 
pantolonunu giydi.  

 

 
Ak ehir Erkek lkö retmen Okulu Dipoloma Töreni (1959, Haziran): Sa da Okul 

Müdürümüz Sezai Ergun (sa da), Ö retmenimiz Sad k Karm  (solda), Ak ehir 
Kaymakam  (madalyam  tak yor) ve ben garip Ya ar 

  
lkö retmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra henüz okuldan 

ayr lmadan, görev yerlerimize gitmek ve oralarda evimizi kurma için ilk 
ihtiyaçlar m z  kar lamak üzere her birimize 80’er lira “donat m bedeli” ad  
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alt nda para verdiler. O y llarda okur-yazarl n yayg nla mas  ve ö retmene 
verilen de erin göstergesi olarak hat rlanmas  gereken bir olayd r bu.  

lkö retmen okulundan mezun olduktan sonra Isparta’da babam n yan nda 
tekrar çal maya ba lad m, bu s rada her gün postac n n yolunu da gözlüyordum. 
Bir ö leden sonra postac  bekledi im sar  zarf  getirdi. Merakla ve heyecanla 
aç p tayin yerimi ö renecektim. Mutlaka do uda bir il emrine verildim diye 
dü ünüyordum, çünkü Türk Bayra ’n n dalgaland  her yerde göreve haz r 
oldu umu yazm t m. Fakat zarftan ç kan yaz  tayin emri de ildi, yar m yaprak 
sar  saman kâ da yaz lm  bir resmî yaz  ve yan nda bir yaprak beyaz kâ d n 
dörtte birine çok güzel bir el yaz s yla yaz lm  not ç kt . Resmî yaz  Ak ehir 
Erkek lkö retmen Okulu Müdürü’nden (Sezai Ergun) geliyor, Ankara’da yeni 
aç lan Yüksek Ö retmen Okulu’na seçildi imi, kabul edip etmedi imi telgrafla 
acele bildirmemi istiyordu. El yaz s yla yaz lan not da, matematik ö retmenim 
Müdür Muavininden idi. Matematik ö retmenim, bu okulun liseye ö retmen 
yeti tiren bir okul olaca n , ilkö retmen okullar n n birinci ve ikincilerinin 
ça r ld n , okulumuzu ba ar yla temsil edece imi belirtiyor, acele kabul 
etti imi belirten telgraf  göndermemi ve matematik ö retmenli ini seçmemi 
istiyordu.  

1959 y l n n bir A ustos gününde halen Hacettepe Üniversitesi T p 
Fakültesi’nin bulundu u alandaki Ankara lkö retmen Okulu binas n  geçici 
olarak MEB bize yatma yeri olarak tahsis etti. lk var m zda MEB Merkez 
Te kilât nda görevli bir ube müdürü bizi Gazi E itim Enstitüsü Beden E itimi 
Bölümü’nün hamam na götürdü, y kand ktan sonra, kalaca m z binaya getirdi 
ve yataklar m z  gösterdi. Okulun aç lmas na bir kaç gün vard , biz bu s rada 
Ankara’da dola t k, en çok dikkatimi çeken yer imdiki bnî Sina Hastanesi’nin 
bulundu u yerde kurulan at pazar  idi. Burada haftan n belli günlerinde at ve 
e eklerin al n p sat ld  pazar kurulurdu. Bu Pazar yerindeki berber dükkânlar  
çok ilgimi çekmi ti o zaman. Ta lar  üst üste koyuyor, t ra  olmak isteyen kimse 
ta lar n üstüne oturuyor; berber sakal , sabun köpürtülmü  f rça ile yumu at yor; 
sonra ustura denilen çok kesici bir b çakla sakallar  kesiyordu. Kesim i i 
bittikten sonra, t ra  olan kimse uyacak ekilde bak rdan yap lm  kalayl  le eni 
boynuna tutuyor, sakal  kesilen kimsenin yüzü bu le ene konulmu  su ile 
y kan yor ve berberin omzuna att  havlu ile siliniyordu. Koltu u üst üste 
konulmu  ta lar olan bu berber dükkân  bana ilginç gelmi ti. 

Bize, ö retmen okulundaki k sa misafirlikten sonra, Ankara Atatürk Lisesi 
binas n n bir bölümünü tahsis ettiler, orada kalmaya ba lad k. O y llarda 
ö retmen okulu mezunlar  lise mezunu say lm yor ve üniversiteye 
giremiyorlard . Biz 1959 y l  A ustos ay ndan itibaren yakla k 2 ay süreli çok 
yo un bir kursun ard ndan lise bitirme s navlar na al nd k; bu s navlardan mezun 
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olanlar Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin Matematik, Fizik, Kimya ve 
Biyoloji Bölümlerinden birine kay t oldular bu arada ben de Matematik-
Astronomi Bölümüne girdim.  

Fen Fakültesi’ndeki derslere ba lad m z ilk haftalarda, belirtmeden 
geçemeyece in bir olay oldu. Fakültelerdeki ö retim üyeleri biz ö retmen okulu 
mezunlar n  üniversite ö rencisi olmaya münasip bulmad lar; hatta bir 
hocam z n, “Köylüleri de üniversiteye soktular, kaliteyi dü ürüyorlar.” dedi i 
hâlâ hat r mdad r. Ayr ca, baz  gazeteler de bu görü ü destekleyen yay nlar 
yapt lar; dahas , stanbul’daki Yüksek Ö retmen Okulu’nda bulunan baz  
ö retim elemanlar  da ayn  görü te idiler.  

 

 
Ankara Yüksek Ö retmen Okulu Ya ar Baykul: Karl  bir k  günü, Ankara 

Atatürk Lisesi’nin bahçesi 

 
Üniversite’de iken biri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, di eri Ankara 

Yüksek Ö retmen Okulu ö rencisi olmak üzere iki kimli imiz vard . Gündüz 
fakültedeki derslere gidiyor, ak amlar  da ço u MEB’den gelen üst düzey 



188 | Ya ar Baykul 

görevlilerce verilen meslek derslerine devam ediyorduk. Mezun olmak için hem 
Fakülteden hem de meslek derslerinden ba ar l  olmak zorunda idik.  

Üniversite’nin ilk y l nda, o y l ald m z Genel Matematik dersini alan 24 
(veya 25) arkada tan 21 (veya 23) ki i “A” notu alm t k. Bu, fakültenin 
tarihinde görülmemi ti. Böylece köylülerin üniversitede kaliteyi dü ürdü ünün 
ilk örne ini vermi  olduk (!). Bu örnekler sonraki y llarda da devam etti. 

Üniversite ö rencili imin üçüncü y l nda bir gece yar s  a r kanamal  
olarak Rahmetli Turhan Özden ve lhami Yavuz arkada lar m beni Ankara 
Yüksek htisas Hastanesi’ne götürdüler, kendilerine minnet borçluyum; 
sa l ma kavu mamda ilk ad m onlara aittir. Tüberküloz oldu um anla ld , 
beni Ankara Numune Hastanesi’ne naklettiler. Yakla k bir ay kadar burada 
kald ktan sonra Okulum tedavim için dönem arkada lar mdan Hüseyin 
Avc ba ’n n refakatinde stanbul’daki Valdeba  Sanatoryumuna gönderdi. Bu 
arada Hüseyin Avc ba  arkada ma da minnet duygular m  belirtiyorum. 
Sanatoryumda 3,5 ay n  a r geçirdi im yakla k 8 ay tedavi gördüm. Bu tedavi 
s ras nda, çok iyi bir beslenme ve ilaç tedavisinin yan nda, kar n havas  
uyguland . Tedavim s ras nda s n f arkada lar m beni, ders notlar , problem 
çözümleri göndererek ve sorular ma cevaplar vererek bana çok yard mc  oldular; 
hepsine te ekkürlerimi sunuyorum. Tedavinin son zamanlar nda hastaneden 
izinli olarak okuluma giderek s navlara girdim. Y l kayb na u ramadan mezun 
oldum. Hastaneden döndükten sonra beslenme yönünden okulda özel ihtimam 
gösterildi, midesinden hasta olan arkada lar mla beraber takviye g dalar verildi, 
ayr ca kontrollerim yap ld . Tüberküloz hastal  te hisi konuldu undan hemen 
sonra tedavi için verilen ilaçlar n aras nda afyon da vard . Her gün sabah, ö le, 
ikindi vakti ve ak am yeme inden sonra hem ire nezaretinde afyon veriliyordu. 
Böylece, bo az mda g c k olmuyor, öksürmüyorum ve akci er kanamas  
olmuyordu.  

Afyon alma durumum stanbul’daki tedavim süresinde de devam etti. Size 
afyonun etkisinden bahsetmek istiyorum. Ald ktan k sa bir süre sonra dünya ile 
adeta ili kim kesiliyor, her ey toz-pembe oluyor, yar  uyur yar  uyan k durumda 
oluyordum. Valideba  sanatoryumundan taburcu olurken di er baz  ilaçlar m n 
ve kar ndan verilen havan n yan nda afyonu da kestiler. Fakat ben afyonu içmek 
istiyordum, daha do rusu vücudum istiyordu; k saca afyonke  olmu tum. 
Geceleri uyuyam yor, sabaha kadar Lozan Meydan  civar ndaki sokaklarda 
dola yordum; gece bekçileriyle arkada  olmu tum. Bu dola malarda sokak 
aralar nda, apartman giri lerinde neler görmü tüm neler; onlar  anlatamam 
burada. Afyondan iradem, daha do rusu inad m, sayesinde kurtulabildim. 

Üniversite ö rencisi iken anlatmam gereken önemli olay 27 May s 1960 
ihtilâlidir. htilâl öncesinde, Devlet radyolar ndan Vatan Cephesine geçenlerin 
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adlar  dakikalarca yay mlan yor,  zaten olmayan bas n özgürlü ü daha çok 
k s tlan yor, Demokrat Parti hükümeti çok ele tiriliyor, muhalefetin tepkisi sert 
oluyordu. Halk aras nda rü vetin ve ya mac l n çok yayg n oldu u söyleniyor, 
hatta zaman n bakanlar ndan birinin ad  mister yüzde on olarak dilden dile 
dola yordu; Ba bakan’ n da zaman n ses sanatç lar ndan biri ile ili kisi 
yay lm t . Millî Korunma Kanunu ç kar lm t , bu kanun pek çok ki inin can n  
yak yordu. Bu olaylar olurken ö renci olaylar  da yayg nla yordu. Hemen her 
gün K z lay’da ö renciler toplan yor, hükümet aleyhinde gösteriler yap l yordu, 
bunlardan baz lar na ben de kat lm t m. Bir olayda imdiki Soysal Pasaj ’n n 
oldu u yerde bulunan üç katl  Demokrat Parti binas n n tabelas n  indirdik 
üzerinde tepindik. Bu gösterilerin baz lar na üniversitelerdeki baz  hocalar m z 
da kat l yordu. Bir gün, sabahleyin derse giderken Tando an Meydan ’ndaki 
Makine Kimya Endüstrisi’ne yak n bir noktas ndan itibaren yollar s k yönetim 
kuvvetleri taraf ndan kesilmi ti, okula gidemiyorduk, ö rendi imize göre Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi’ne S k yönetim Kuvvetleri girmi  olaylar ç km t . Ara 
yollardan imdiki Rektörlük Binas ’n n oldu u yerde bulunan Sakarya 
lkokulu’na ula t k. Fakülte karma kar kt , atl  s k yönetim askerleri, k z ve 

erkek ö rencileri koval yorlar, bu arada özellikle k z ö renciler dü üyor, 
yaralananlar oluyordu. Bir gurup ö renci Kimya Bölümü binas n n üst kat ndaki 
laboratuvardan baz  kimyasal maddeleri askerlerin üzerine f rlat yorlard . Bu 
s rada ben ve bir gurup arkada m Matematik Bölümü’nün bulundu u binaya 
kaçabildik. O gün ö leden sonra olaylar yat t , dersler yap lamad , biz yurt 
olarak kulland m z Atatürk Lisesi’ne döndük. 

Bir taraftan ö renci olaylar  daha çok yay l yor ve k r c -dökücü hale 
geliyor, di er taraftan S k yönetim Komutan  Nam k Argüç’ün ö renci 
olaylar na müdahalesi sertle iyordu.  

Ö renci olaylar  iyice yayg nla nca Üniversiteler tatil edildi ö rencilerin 
pek ço u Ankara d ndaki evlerine döndüler. Ancak biz Yüksek Ö retmen 
Okulu’nda yat l  okuyorduk ve ço umuzun memleketlerimize gidecek yol 
param z yoktu. MEB’den yol paras  olacak kadar ek harçl k verildi, biz de 
memleketlerimize gönderildik; bu s rada ben de Isparta’ya gittim. Isparta’ya 
stanbul ve Ankara’daki üniversitelerde ö renci olan arkada lar da dönmü lerdi. 

Onlarla beraber ak am üzerleri bir çay bahçesinde birle iyor, sohbet ediyorduk. 
Bir keresinde izlendi imizi fark ettik, çay bahçesini de i tirdik, arka masada 
oturan iki ki inin de arkam zdan gelip yine arkam zdaki masalardan birine 
geldi ini gördük izlendi imiz hakk nda üphemiz kalmad , izlenme olay  di er 
günlerde de devam etti.  

Çok geçmeden 27 May s ihtilâli oldu. htilâli izleyen günlerde Ankara’da 
bayram havas  vard , kortejler düzenleniyor, halaylar çekiliyor, Kafkas oyunlar  
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oynan yor, büyük bir sevinç ya an yordu. Davalar ba lad , Köpek Davas , 
yolsuzluk davalar , yalan, do ru pek çok dedikodu yay l yordu. Dava konusu 
olan köpek Gençlik Park ndaki di er köpeklerin yan na konulmu tu, halk ak n 
ak n köpe i görmeye gidiyordu; ben de gittim. Zavall n n di erlerinden fark n  
bulamad m, ilk defa bunun için mi yürüdük dedim içimden. 

Davalar n sonucunda di e dokunur pek ey bulunamam t . Bugün 
özele tiri yapt mda, ö rencilik y llar  delikanl l k y llar d r, delikanl l k da 
gerçekten insan hayat nda kan n deli akt  y llara rastlar. Bo u bo una idam 
edilenler, intihar edenler olmu tur. Ülkemiz demokrasi aç s ndan bu deneyimsiz 
y llar nda ac  tecrübeler ya am t r. Bu ac  deneyimleri sonraki y llarda da 
ya ad k, maalesef ya amaya devam ediyoruz. Bunda, e itimimizin, 
kültürümüzün, deneyimsizli imizin, siyasetçilerimizin, üniversitelerimizin ve 
daha pek çok kurumun ve insan m z n pay  vard r. Gönül bunlar n bitmesini ve 
arzu etti imiz demokratik düzeyi ba ka ac lar ya amadan yakalamam z  arzu 
ediyor. 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olunca bize Fakülte 
mezuniyet belgelerimiz verilmedi, sadece Ankara Yüksek Ö retmen Okulu 
diplomalar n z verildi. MEB ile Üniversite aras nda ba ka alanlara geçmemizi 
engellemek için anla ma yap lm . Ben bunu Amerika Birle ik Devletleri 
Michigan State Üniversitesi’ne yüksek lisans e itimi için gidece imde üniversite 
diplomas  gerekti inde ö rendim. Bu gereklilikte de diplomam  alamad m, 
mezuniyet için gerekli olan be  sertifikay  ve üniversiteyi tamamlad ma dair bir 
yaz y  alabildim; bunlar Michigan State Üniversitesi taraf ndan kabul edildi ve 
yüksek lisans e itimime ba layabildim. 

Üniversite ö rencili imin ilk y l nda henüz hastal m ortaya ç kmam ken 
ni anland m. Kiminle biliyor musunuz? lkokul ö retmenim kom umuz Osman 
Kutki’nin k z  Nejlâ ile. unu da ekleyeyim, ben ilkokul ö rencisi olaca m 
y llarda Neclâ henüz do mam t  veya annesinin karn nda do may  bekliyordu, 
ö retmenimin kendisine damat haz rlamas  söz konusu de ildi. Neclâ ile 
ni anland ktan bir y l geçmeden ben hastaland m. Bu arada müstakbel kay n 
pederimin bir davran n  yazmadan geçemem. Kom ular m zdan baz lar  çok 
a r hasta oldu umu, verem gibi o y llar n ölümcül hastal  olan bir kimseye k z 
verilmeyece ini, ni an  bozmas n  söylerler, müstakbel kay n validem bu sözlerin 
etkisinde kal r biraz. Müstakbel kay n pederim kendisine bunlar söylenince, biz 
k z m z  ni anlad m zda hasta de ildi, iyile ir, zaten tedavi de oluyor, karar  
ben veririm, size ne oluyor anlam na gelen cevaplar verir. lkokul ö retmenim 
böylece büyüklü ünü bir kez daha gösterir. Nejlâ ile henüz Ankara Yüksek 
Ö retmen Okulu’ndan mezun olmadan 1963 y l  A ustos ay nda evlendim. Biri 
k z, biri o lan iki çocu unuz oldu, 50 y l  a an evlili imiz mutlu ekilde devam 
ediyor. 
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Ankara Yüksek Ö retmen Okulu’ndan 1964 y l nda mezun oldum. Atama 
yerlerimiz Ortaö retim Genel Müdürü Mahmut Y lmaz, Okul Müdürümüz 
Mustafa Sar cal  ve ba ka bir veya iki yetkilinin de bulundu u bir heyet 
taraf ndan belirlendi. Bana, hastal mdan dolay  istedi im yeri seçme ans  
verildi; görevlendirme heyetinde bulunan Ortaö retim Genel Müdürü, Samsun 
19 May s Lisesi'ne gitmemi, Samsun’un çok so uk olmad n , hastal m için de 
iyi olaca n  söyledi. Ben memleketin Isparta’ya yak n oldu u için, biraz da 

mar kl k edip istemedim, Denizli Lisesi’ni istedi imde Mahmut Y lmaz, “Git 
d ar da biraz dola , dü ün, biz ça rd m zda gel dedi. Tekrar ça r ld mda 
ben Denizli’de srar ettim ve atamam Denizli Lisesi matematik ö retmenli ine 
yap ld . Benimle beraber Yüksek Ö retmen Okulu’nun ilk mezunu 
arkada lar mdan Münir fizik ve Hüseyin Avc ba  Kimya ö retmeni olarak tayin 
edildiler.  

lk görev yerim olan Denizli’ye 1964 y l n n Eylül ay  ba nda gittim. 
Babam n da yard m yla Tek katl  üstünde çat s nda olmayan bir ev kiralad m. 
Ayl k kiras  120 lira idi. Yine babam n yard m yla Isparta’dan bir minibüs 
kiralay p e yalar m z  doldurduk; e im, ben ve babam minibüse binerek  
(E yalarla biz minibüse rahat s d k.) Denizli’ye gittik ve kiralad m z eve 
yerle tik. Fakat sabahlar  kütük gibi kalk yorduk. Ev çok rutubetli idi, sabahlar  
battaniye slak oluyordu. O y llarda i itme kayb  yoktu, kulaklar m iyi duyuyordu. 
Okuldan eve her geli imde ve uyumad m zamanlarda geceleri evde sürekli su 
sesi geliyordu. Bir süre sonra ö rendik ki yatak odam z n alt nda bulunan arktan 
(su kanal ) su geçiyor, ses buradan geliyor ve rutubetin nedeni ne bu. Derhal 
ceza evinin arkas nda bo  bir ev bulup oraya ta nd k. Bu ev öncekinden çok 
daha iyi idi, hem 10 lira daha ucuz, hem de daha güvenli üç katl  bir binan n 
zemin kat nda), alt ndan su da geçmiyordu; ayr ca ö retmeni oldu um lisenin 
müdür muavinlerinden Yusuf Bey üstümüzdeki dairede oturuyor, pek 
muhterem bir han m olan annesi genç e ime göz kulak olabilecekti (e im 
çal m yor). Ev ve maa  azl  sorununu ilk defa Denizli’de ya ad m. lk ev 
aray lar mda ö retmene yak r evlere bak yordum. Bunlardan birisinde ev 
sahibi, maa m  ve e imin çal p çal mad n  sordu, e imin çal mad n  ve 
478 lira olan maa m  söyledim. Evi göstermeye tenezzül etmeden sen bu 
maa la bu evin kiras n  ödeyemezsin diyerek beni geri çevirdi. Meslek hayat m n 
ba nda bu bana çok a r geldi ve çocuklar m  kiral k evde oturtmamak için çok 
u ra t m ve bunu ba ard m.  

Denizli Lisesi, 1964 y l nda göreve ba lad mda, yakla k 3000 ö rencisi ve 
113 kadrolu ö retmeni olan ayr ca d ar dan ek derse gelen ö retmenlerin de 
bulundu u büyük bir lise idi. Bu lisede 10 ay çal t m,  bu k sa sürede 
ya ad m baz  önemli olaylar oldu. S n flar pek kalabal k idi, örne in benim 
matematik derslerine girdi im 5Fen D s n f nda 89 ö renci vard , ben derse 
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girince 90 ki i oluyorduk, ders ba lad ktan 20 dakika sonra nefes almak 
imkâns z hale geliyordu. Okul müdürüne gittim s n f  bölmeyi önerdim, bo  
odan n olmad n  söyledi, bodrum katta k alan bir oday  söyledim, kabul 
etmedi, yüksek ö retmenlilerin hep problem ç kard n , daha stajyerken sorun 
yaratt klar n  ve bunlara benzer ifadeler kullanarak beni adeta azarlad ; sinirli bir 
ekilde kalkt m, odadan ç karken kap y  sertçe arkama bakmadan kapatt m. 

Arkamda oldu unu bilmiyordum, kap  yüzüne çarpt , burnu kanam . Bir di er 
olay da öyle oldu: Orta k s mda Türkçe ö retmeni arkada m z vard , görünü ü 
biraz güzel de ildi ve lâkab  ö renciler aras nda “yak kl ” idi. Bir gün okul 
ç k nda caddeden Almanca ö retmeni ile yürürlerken caddenin kar  
kald r m ndan içlerinde Denizli’nin önemli bürokratlar ndan birinin o lu olan 
lise birinci s n f ö rencisi kar  kald r mdan ö retmen arkada m za “yak kl ” 
diye ba rm . Çok haz r cevap olan arkada m z da burada yazamayaca m 
küfür de il fakat ondan beter çok k bir cümle ile kar l k vermi . Çocuk ak am 
babas na anlatm  olay ; polisler gelmi  arkada m z  evinden alm lar mahkeme 
edilmi  ve hapse konulmu . Biz ertesi sabah okula geldi imizde ö rendik. Okul 
müdürümüz, l Milli E itim Müdürlü ü nezdinde giri imlerde bulunduk fakat 
arkada m z  hapisten ç karamad k. Sonraki gün lisenin edebiyat ö retmeni bir 
bildiri yazd , benim de aralar nda bulundu um bay ve bayan genç ö retmen 
arkada lar, bu bildiriyi okuldaki ö retmenlere dola t r p imza toplad k 
imzalayanlar n yan nda imzalamayanlar da oldu). Cebimizden para koyarak 
mahallî gazeteye ilân vermek istedik, fakat ehrin önemli bürokrat yla ilgili 
oldu u için ilân  yay mlamad lar. Bu s rada Okulumuzun Müdür’ü Bakanl k’tan 
müfetti  istemi , okulun da zaten denetim y l  imi , çok geçmeden oldukça 
kalabal k bir müfetti  gurubu okula geldi, denetimlere ba lad . Bir hafta boyunca 
benim Münir’in ve Hüseyin’in her gün bir dersine girip dinlediler, notlar ald lar. 
Ö retmenler odas nda üçümüzün mutlaka a r bir ekilde ceza alaca  
konu uluyordu. Ders denetimlerinden sonra Okul Müdürü’nün ikâyetlerini 
inceleme ba lad . Bildiriyi yazan ve ö retmenlere imzalatma i inde çal an 
arkada lar m za sorular sordular, biz ikâyet edilenler toplan p her eyi oldu u 
gibi anlatma ve Müdür hakk nda baz  ba ka ikâyetlerimizi de söyleme karar  
ald k ve uygulad k. Bana sorular  soran Müfetti  (bran  matematik idi ve benim 
derslerimi dinlemeye gelmi ti) arkada lar ma sorulmayan u soruyu sordu: 
Müdürünüzün burnunu neden k rd n? Ben olay  oldu u gibi anlatt m, burnunun 
kanad n  fakat k r ld n  bilmedi imi söyledim. Tekrar belirteyim, ö retmenler 
odas nda hep bizim ba ka okullara sürülece imiz konu uluyordu. Hafta 
sonunda müfetti ler bizleri teker teker okulun tozlu kütüphanesine ça rd lar, 
sonuçlar  söylediler. Matematik dal ndaki müfetti  Abdülkadir Bey, bana unlar  
söyledi: O lum sen okula geleli daha bir y l bile olmam , stajyersiniz henüz. 
Ders yükünüzün çok fazla oldu unu gördüm (haftada 29 saat dersim vard ). 
Stajyer olarak okulda sirküler ç karmak Müdür’ün yetkisindedir, siz sirküler 
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ç karamazs n z ve okulda, il içinde, bas n organlar nda yay mlayamazs n z; fakat 
bilgisizli inizden yapt n z  kabul ettik. Müdüre yapt n z hareketten dolay  da 
sizi ayr ca uyar yoruz. Sana sözlü uyarma cezas  verdik, ama çok iyi bir 
matematik ö retmenisiniz, çal n mesle inizde ilerlemenize bak n. Bundan 
sonraki davran lar n zda dikkatli olun anlam nda ifadelerde bulundu. Yakla k 
iki hafta sonra Müdürümüzün daha küçük bir liseye “denenmek üzere” müdür 
olarak gönderildi i haberi geldi ve okuldan ayr ld . Okulumuza K br s’ta 
görevde iken hayati tehlikesi oldu u için Türkiye’ye dolayl  yollardan getirilen 
(adeta kaç r lan) edebiyat ö retmeni Necati Öztürk müdür olarak geldi. Göreve 
ba lad ndan k sa bir süre sonra beni odas na ça rd , bir telgraf verdi. “Eyvah 
ceza geldi dedim içimden.” Telgrafta Samsun K z E itim Enstitüsü’ne 
matematik ö retmeni olarak tayinimin dü ünüldü ü belirtiliyor, çok acele cevap 
vermem isteniyordu. Müdürün yüzüne bakt m telgraf n içeri ini bildi ini 
söyledi, di er iki yüksek ö retmen mezunu ile beraber üçümüzün e itim 
enstitülerine nakledilmemizin, benim de müdür olarak izin vermemin 
Bakanl kça istendi ini söyledi. Asl nda hiçbirimizi b rakmak istemedi ini fakat 
gelece imiz için çok iyi olaca n  daha stajyerken böyle bir naklin çok önemli 
oldu unu söyleyerek benden bir-bir buçuk ay sonra okuldan ayr lmam ve bu 
süre içinden birinci dönem notlar n  verebilecek kadar yaz l  ve sözlü 
yoklamalar m  tamamlamam  istedi. Telgrafa olumlu cevap verebilece imi 
belirtti. Arkas ndan Bakanl a telefon açt  birinci dönem notlar n  verip 
ayr lmam z n uygun olaca n  belirtti. Benden telgraf  ald , memuru ça rd , buna 
olumlu cevap yaz getir dedi, telgraf paras n  cebinden ödeyerek cevab  Bakanl a 
ula t rd . Bu olay  Kay npederim Ö retmenime anlatt m zaman 
Müdürümüzün Isparta Lisesi’nde Edebiyat ö retmenli i yapt n , o s rada 
kendisine ö retmenler sand ndan borç alma i inde yard mc  oldu unu ve 
muhabbetlerinin iyi oldu unu anlatt . Burada da Ö retmenim Osman Kutki 
kar ma ç kt .  

Müdür Bey’in isteklerini yerine getirdim, 1965 y l  Kas m ay nda Samsun 
K z E itim Enstitüsü’nde göreve ba lad m; hamile olan e im benimle gelemedi, 
do umdan 3 ay sonra babam getirdi. O tarihte Samsun K z E itim Enstitüsü, 
Elli Alt  Evler mevkiinde Samsun lkö retmen Okulu ile birlikte ayn  binada idi, 
Okul Müdürü Orhan Öztürk tatl  ve çok güzel ud çalan bir fizik ö retmeni idi, 
o da K br s’tan gelmi ti. Ba lang çta ya m n genç olu u nedeniyle ö retmen 
arkada lar m bu da nereden ç kt , bu kadar genç bir ö retmen yeti kin k zlar n 
okudu u bir okula verilir mi dü üncesinde olduklar n  her halleriyle belli 
ediyorlard . Evli olu um durumu biraz hafifletiyordu. 

Okulumuz yakla k iki y l sonra Ankara-Samsun- Bafra yolu kav a nda 
bulunan Matasyon mevkiindeki yeni binas na ta nd ; Matasyon mevkii Samsun 
ehir merkezine 5 km uzakl ktad r. Buras  e itim binas , yatakhanesi, 
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yemekhanesi ve lojmanlar  olan bir e itim sitesi idi. Ben okulda görev alan son 
ö retmenlerden oldu um için ailelerin oturmas na müsait lojmanlardan 
ba lang çta s ra gelmedi, iki bekâr lojman n  geçici olarak birle tirip orada 
oturdum ailemle, bir y l kadar sonra aileye uygun lojmana geçme imkân  
buldum. Okula ta nd ktan sonra Fen Bölümü Ba kanl ’na getirildim. Fen 
laboratuvarlar n  kurmak için Fizik ve Kimya ö retmeni arkada larla gece 
yar lar nda kadar çal arak, alet, aparat, kimyasal maddeler vb. malzemeyi 
dolaplara yerle tirdik laboratuvarlar  k sa zamanda çal r hale getirdik.  

Buradaki görevim s ras nda okulumuzla ilgili bir iki olay  anlatmak 
gerekecek. Okula ta nd m z n ilk y l  idi. Okula gelen ehir su yetmiyordu, 
özellikle yatakhanelerde ö renciler su sorunu ya yorlard . Bir su deposu 
yap lmas  için Müdürümüz Orhan Bey çok gayret gösteriyordu, fakat Devlet Su 

leri Bölge Müdürlü ü kuyu açma i ini yapm yordu. 1966 y l  idi, Ba bakan 
Süleyman Demirel idi ve yak nda Samsun’a gelecek idi. Okulumuz Matasyon’da 
Samsun’a dönen kav a n hemen giri inde idi. Ba bakan’  okula davet edip, su 
sorunu için yard m isteme i dü ündük. Bu s rada Okulumuz Türkçe Bölümü 
ö rencisi çok becerikli ve at lgan olan Ö renci Derne i Ba kan , ben 
arkada lar m  toplar, tam okulun önünde yolun iki taraf na dizerim, zaten 
kav akta yava lamak zorunda olan konvoyu durdurur, Okulumuza davet eder, 
bu s rada sorunumuzu söyleriz dedi. Plan kuruldu u gibi, uyguland . Ba lar nda 
dernek ba kan  ö renciler ve Müdürümüz ba ta, biz ö retmenler s raya girdik; 
konvoy kö eyi dönünce, ö renciler Ö retmen Okulu Mar n  söylemeye 
ba lad lar, konvoy durdu, Müdürümüz ve ö renci derne i ba kan , Ba bakan n 
otomobiline yakla t , okula yorgunluk kahvesi içmeye davet etti. Ba bakan 
otomobilinden indi Müdür odas na buyur edildi. Müdürümüz Orhan Öztürk, 
Müdür Ba  Yard mc s  Bedia Kars, di er müdür yard mc lar , bölüm ba kanlar  
ve Ö renci Derne i Ba kan  odada bulunuyorduk. Ba bakan, hemen “ imdi 
hat rlayamad m bir numara söyleyerek K z Arap Bedia, sen ne yap yorsun 
burada?” dedi. Bedia Han m da, müdür ba yard mc s  oldu unu söyledi, 
“Ho geldiniz efendim.” dedi. Kahve söylendi, Müdürümüz su problemimizi ve 
giri imlerini k saca anlatt . Ba bakan, Özel Kalem Müdürü’ne, Devlet Su leri 
Bölge Ba kan n  bulun dedi, talimat n  verdi. Ba bakan Samsun’dan ayr ld ktan 
yakla k 15 gün sonra su sorunumuz çözülmü tü. Ayn  günü ak am gazino 
haline getirdi imiz lojman n bodrumunda toplanm  aileler sohbet ediyorduk. 
Bedia Han m, Süleyman Demirel’in Afyon Lisesi fen ubesinde yat l  
okudu unu, ayn  y llarda kendisinin de edebiyat bölümü yat l  ö rencisi 
oldu unu, Demirel’in matemati inin çok iyi oldu unu söyledi. Hatta bir gün 
alt nc  s n fta matematik ö retmenlerinin “Her eyi bana sormay n, önce 6 Fen 
A’daki Süleyman’a sorun, o çözemezse bana öyle gelin.” diyerek Süleyman 
Demirel’e gönderdi ini anlatt , kendisini okuldaki lâkab  ve numaras yla 
hat rlamas n n kendisini de a rtt n  belirtti. 
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Samsun’daki ö retmenli im s ras nda anlatmaz isem çatlayaca m bir an m 
daha oldu: Okulun ö retmenleri s ra ile nöbet tutar idik. Görevlerimiz aras nda 
okula gelen günlük erzak n teslim al nmas  da vard , erzak teslim al n rken 
Ö renci Derne i Ba kan  da haz r bulunurdu. Nöbetçi oldu um bir gün, 
Ö renci Derne i Ba kan  ile birlikte gelen eti teslim almak için mutfa a indim. 9 
tane koyun gelmi ti, tartmaya ba lad lar. Ben daha önce koyunlar n erkek olup 
olmad n  sordum. artnamede erkek olmas  gerekti i yaz l d r. Kasap öfke ile 
ve azarlarcas na “Görmüyor musun Hoca, yumurtalar  üstünde.” dedi. Ayn  
soruyu a ç  ba na sordum, o da erkek olduklar n n yumurtalar ndan belli 
oldu unu söyledi. Ben bir parça kâ t istedim, kasap ve a ç  ba  etraftan bir 
parça kâ t bulup veremediler. Ö renci Derne i Ba kan  “Hocan ben yukar dan 
getireyim dedi.” Kendisinden yak nda gördü üm çimento torbas  parças n  
göstererek bir parça kopar p vermesini istedim. Kâ tla tutarak hayvanlardan 
birinin yumurtas n  çektim elime geldi. Organ n hayvan n vücuduna ba l  
oldu u yerden et b çak burnu ile az c k kesilip yumurtan n borusu sokularak 
dikilmi ti, di er hayvanlar n da yumurtalar  benzer ekilde tutturulmu  idi ve 
hayvanlar di i idi. Bu ve benzeri hileleri (ve daha nicelerini) ö retmen okulunda 
iken yaz aylar nda kasab n yan nda çal t mda ö renmi tim. Döndüm kasaba 
ve a ç  ba na koyunlar erkek mi di i mi diye sordum. Ses ç kmad . Bunlar  geri 
götürmelerini teslim almayaca m , artnameye uygun et getirmelerini istedim. 
Kasap 9 tane erkek koyun bulup zaman nda getiremeyece ini, a ç  ba  da 
gelecek etin gecikece ini ve ö le yeme ini yeti tiremeyece ini söyledi. Red 
raporu yazaca m  ve depodan kuru g da (peynir, tahin helvas  vb.) ç kar laca n  
söyleyince Ö renci Derne i Ba kan  “Hocam siz merak etmeyin ben arkada lara 
durumu anlat r m, hiçbir olay olmaz.” dedi. Kasap getirdi i etleri geri götürdü, 
derhal yeni et getirdi, kontrolleri yapt k, teslim ald k, yemek de yeti ti. Benzeri 
ekilde ba ka bir nöbetimde, al nmamas  gerekirken ba ka bir müteahhitten 

erzak deposuna al nan bir kamyon ve her gün ö rencilere ö le yemeklerinde 
meyve olarak verilen ya  çekirdeksiz üzümü bozulmu  oldu u için rapor tutarak 
imhas n  sa lad m için müteahhitlerle ve depo memuru ile ba m derde 
girmi ti; bu olayda da o gün ö le yeme inde meyve yiyemeyen ö renciler 
desteklemi lerdi.  

Samsun’da iken iki defa Ankara Fen Lisesi’ne kursa ça r ld m. Bunlardan 
birincisinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden baz  hocalar m z ve 
ABD’de Ford Vakf ’n n deste iyle iki y l e itim gören baz  lise ö retmenleri, 
modern matematik ad  alt nda, kümeler teorisi konusunda ve tepegözün 
kullan lmas  üzerine dersler verdiler; kurs sonunda s nava tabi tutulduk. Birinci 
y l kursa kat lanlardan baz lar m z n ça r ld  ikinci y lda E itim Enstitülerinin 
matematik dersi ö retim program n n haz rl k çal mas  yap ld . O y llarda 
Türkiye’de, ABD’den ithal bir modern matematik furyas  vard , bu furyaya ben 
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de kat lm t m. 1970 y l nda ABD’ye yüksek lisans e itimi için gitti imde, 
modern matematik hakk nda kitaplar ve teyplere yüklenmi  ark lar gördüm. 
ark lardan birinde bizim çocuk 2 ile 2 ‘yi toplad  40 buldu, ben anlamad m bu 

toplamay  diye adeta alay ediliyordu. Kitab n ad  da “Why Jony Can’t Ad” idi. 
Bu kitab n da modern matemati e kar  alayc  bir havas  vard . 

Samsun'daki ö retmenli im s ras nda s k lmaya ba lad m, ben daha 25-30 
sene hep ayn  konular  anlat p, teoremleri ispatlay p problemleri çözecek miyim 
diye dü ünmeye ba lad m. Bir pazar günü okulun bahçesinde Milliyet gazetesini 
okurken gözüme ili en ilanda, MEB taraf ndan sistem analisti yeti tirilmek üzere 
ABD’ye AID bursu ile ö retmen gönderilece i yaz l  idi ve artlar n aras nda 
matematik veya fizik ö retmeni olmak vard . Sistem analistli i nedir, sistem 
analistleri ne yapar bilmiyordum, ama matematikle ilgili olmal  ki matematik 
ö retmenli i art  konulmu  diye dü ündüm. Eve u ramadan ehir merkezine 
inip bir dilekçe yazd m Bakanl a gönderdim. Gelen cevapta, ba vurumun kabul 
edildi i ve s nav tarihi belirtiliyordu. S nav tarihi kay n pederimin bizi ziyarete 
gelece i tarihe uyuyordu. E ime babas n  ve annesini kar lamak üzere 
gidece imi söyleyerek bir gün önceden Ankara’ya gidip s nava girdim. S navda 
çoktan seçmeli bir yetenek testi uyguland . S navdan sonra bulu ma yerimiz olan 
Ankara gar na gittim, kay n pederimi ve kay n validemi bekleme odas nda 
buldum. Ak ama do ru otobüsle Samsun’a yola ç kt k. ABD’ye gitmek üzere 
s nava girdi imi e im dâhil hiç kimseye söylemedim. Aradan bir aydan fazla 
zaman geçti, Bakanl k’tan s nav  kazand m, ngilizce kursuna kat lmak üzere, 
Bakanl a tayin edildi im, 15 gün içinde yeni görevimde haz r bulunmam 
gerekti i yaz l yor idi; görevimin ne oldu u söylenmiyordu. Önce e im, kendi 
anne ve babam, sonra kay n validem (kay n pederim hariç) k zd lar; Bedia 
Han m ba ta olmak üzere Okul yöneticileri de haber vermedi im için sitem 
ettiler. 1969 y l  Eylül ay nda Ankara’ya ta nd k, ta ma yükünü yine babam 
üstlendi. S nav  kazan p Ankara’ya gelen bizlere geçinebilmemiz için Ankara 
Ö retmen Okulu’nda ek görevle görevlendirip maa m z n d nda para verdiler. 
Yakla k bir y l Gazi E itim Enstitüsü’nde bulunan Devlet Lisan Okulu’nda s k  
bir ngilizce e itimine tabi tuttular, ilk 4 ki i gönderilecekti, yap lan dil s nav nda 
ben bu guruba girebildim; aksi halde ya mdan dolay  askere al nabilirdim. 1970 
y l  Eylül ay nda ABD Michigan State Üniversitesi E itim Fakültesi’nde 
E itimin Temelleri konusunda Yüksek lisans e itimine ba lad m. Ne var ki 
alaca m z e itimin konusu gazete ilan edilenden farkl  idi. Dört arkada  sorduk 
fakat Bakanl k ile Michigan State Üniversitesi aras nda imzalanan Nerp projesi 
kapsam nda ABD’ye gönderilmi iz, Michigan State Üniversitesi E itim 
Fakültesinde yüksek lisans yapacakm z. Biz kabullenip e itime ba lad k, daha 
sonraki dönemlerde üçer dörder ki ilik guruplar halinde di er arkada lar da 
geldiler. 
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Michigan State Üniversitesi E itim Fakültesi’nde birinci dönemin sonuna 
do ru ayn  projeden doktora yapan rahmetli Kemalettin Akal n beni ayn  
üniversitenin Bilgisayar Mühendisli i Fakültesi’nde Instructer olan bir Türk 
a abeyle tan t rd , bu ki i, benim Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ald m 
dersleri ve notlar  sordu. Ö renim belgemin bir kopyas n  ertesi günü odas na 
gidip gösterdim. Beni matematik bölümünde bir Hintli Profesöre, oradan da 
bilgisayar mühendisli indeki ba ka bir Profesöre götürdü, onlar n 
yönlendirmeleriyle ben Elektrik Mühendisli i Fakültesi’nden sistem analizi ve 
Matematik Bölümü’nden bir istatistik dersi ald m. Do rusunu isterseniz 
ba lang çta çok korktum, çünkü hem dersler doktora düzeyinde, hem benim 
ngilizcem o kadar iyi de il, hem de E itim Fakültesi’nde almak zorunda 

oldu um derslerin üzerine alacak idim bu dersleri. Bu dersleri ald m ilk dönem 
epey zorland m, hatta sistem analizi dersine dönem boyunca teyple gittim, 
hocan n dersini yurtta teypten defalarca izledim; dönem sonunda kötü 
say lamayacak notlar ald m. Beni yönlendiren a abeye ve derslerini ald m 
hocalara gidip üçer derslik seri halinde olan bu derslere devam edip 
edemeyece im konusundaki dü üncelerini sordu umda devam etmemem için 
bir neden bulunmad n  söylediler; 4 üzerinden 3; 3,5 gibi notlarla bu iki seriyi 
tamamlad m. Ancak, iki y l olan e itim sürem ve askerlik için bana verilen izin 
dolmu tu, bu nedenle Türkiye’ye dönmem ve askere gitmem gerekiyordu. Bana 
Askerlik ubesi’nden iki defa tebligat geldi, ben bu tebligatlar  ald m, fakat 
dönmedim, çünkü sistem analizinden birkaç ders daha almak istiyordum, 
yukar da belirtti im iki seriyi ve E itim Fakültesi’nden almak zorunda oldu um 
dersleri tamamlad m. Böylece verilen iki y ll k süreyi bir dönem a m  
oluyordum. 3 kredilik bir ders daha alabilseydim, iki yüksek lisans diplomas  
alm  olacakt m. Fakat olmad , ama ald m sistem analizi ve istatistik dersleri 
beni farkl  bir yerlere götürdü. 

Dönü  i lemleri için ikago’daki Türk Ba konsoloslu u’na gitti imde ba l  
bulundu um Isparta Askerlik ubesinden gelen yaz dan bahisle dönü  i lemleri 
yap lamayaca n , süresi geçmi  oldu u için pasaportumun da 
yenilenemeyece ini belirttiler; dönü  için bir defa kullan ma mahsus olmak 
üzere sadece Türkiye’ye giri te kullanabilece im, bir pasaport verilebilece ini 
belirttiler. Ayr ca, vatanda l ktan ç kar lmam n söz konusu oldu u ve Türkiye’ye 
var r varmaz ba l  oldu um askerlik ubesine ba vurmam gerekti i söylendi. 
Sadece Türkiye’ye giri  için bir defa kullan labilecek bir ay için geçerli olan bu 
pasaport verildi, bu hususlar pasaportta k rm z  kalemle alt  çizili olarak yaz lm  
idi. Ben bu pasaportla Ankara’ya döndüm.  

K sa süre sonra Isparta’ya gittim. Bu s rada geldi imi haber vermek ve 
askerlikle ilgili i lemleri yap lmas n  sa lamak amac yla Isparta Askerlik 
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ubesi’ne u rad m. Var r varmaz bana burada belirtmek istemedi im a r sözler 
söylendi. Mahkeme edilmek üzere iki gün sonra tekrar ube’ye ba vurmam 
gerekti i belirtildi. Ben büyük bir korku içinde do ru kay npederim ö retmenim 
Osman Kutki’ye gittim, olay  anlatt m. Bana benim bir ö rencimin babas  
burada askerî hâkim idi, buradan gitmedi ise bir konu al m dedi, hemen gittik. 
Isparta’dan ayr lmam , kay npederimi görünce yerinden kalkt , ho  geldin 
hocam, sizi hangi rüzgâr att  buraya diyerek ellerine sar ld , yer gösterdi buyur 
etti; bir süre sonra beni fark etti, yer gösterdi, oturdum. Kay npederim, olay  
biraz anlatt , hâkim bey bana dönerek olay  bütün ayr nt s yla anlatmam  istedi, 
anlatt m. Ayn  odada oturan askerî savc yla k sa bilgi al veri inde bulundu. 
Daha sonra Askerlik ubesi ba kan na telefon ettiler, beni kendisine 
gönderdiler. Ben adeta bir çocuk gibi, kay npederime beraber gidelim dedim. 
Gitti imizde önce kay npederime sonra bana hüsnü kabul gösterildi; a rd m, 
k sa süre önceki Ya ar ba ka birisi mi diye kendimden emin olmak istedim. lk 
soru turma yap ld , dosya savc l a ula t , 15 gün sonra mahkeme edildim, 
sonunda kovu turmaya mahal olmad na ve ilk yedek subayl k döneminde 
askere al nmama karar verildi. Böylece ben büyük bir problemden kurtulmu  
oldum, ama sistem analizi konusunda da alaca m yüksek lisans (ikinci yüksek 
lisans) gitmi  oldu. Bu olay  tamamlamadan kay npederime gösterilen 
ola anüstü ilginin nedenini anlatay m. Kay npederim Ülkü lkokulu’nun müdürü 
iken Askerî Hâkimin, ayaklar ndaki problem nedeniyle yürüyemeyen çocu u bu 
okulun ö rencisi imi . Kay npederim, tamamen bir ö retmen ve baba efkati ile 
bu ö rencisinin, bulundu u s n f  d ar dan giri teki ilk odaya vermi ; okulun 
hademesini (hizmetlisini), çocuk tekerlekli sandalyesiyle okula getirildi inde 
s n f n ön s ras ndaki yerine oturtulmas ; tuvalet ve teneffüs ihtiyaçlar  için 
görevlendirmi ; bu durum çocuk ilkokulu bitirinceye kadar devam etmi , çocuk 
üniversiteyi bitirmi . Hâkim bey bunu hiç unutmam . Bu olay  örnek bir 
ö retmen davran  olarak burada belirtmek istedim. 

Ald m e itim de dikkate al narak MEB Planlama, Ara t rma ve 
Koordinasyon Dairesi’nde bilgi i lem çal malar ndan ve s nav i lerinden 
sorumlu uzman olarak görevlendirildim. Bu görevim s ras nda Devlet Paras z 
Yat l , Fen Lisesi’ne Giri  (o y llarda sadece Ankara’da vard ), Bir K s m 
Derslerin Yabanc  Dilde Yap ld  Liselere ( imdiki Anadolu Liseleri) giri  
s navlar  sorumlulu umda idi. Bu Dairede iken Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 
kredi almak için ba vuranlardan kredi almaya hak kazananlar n n seçiminin 
bilgisayar yard m yla yap lmas  için bir sistem geli tirme ve uygulama projesini 
gerçekle tirdim. Bu sistem uzun y llar hizmette kald . Bahsedilmeye de er 
gördü üm di er proje MEB Merkez Te kilât n n maa  bordrolar n n bilgisayarla 
yap lmas  i idir.  ak  emalar n  çizdim, Dairede görevli bilgisayar programc s  
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arkada lar program  yapt lar teknik olarak proje tamamd . Fakat Maliye 
Bakanl ’ndan izi al nmas , bunun için de MEB taraf ndan benimsenmesi ve 
Maliye Bakanl ’na yaz  yaz lmas  gerekiyordu. MEB’de malî i lemlerden 
sorumlu Daire Ba kan n  ve ba l  bulundu u Müste ar yard mc s n  ikna 
etmekte çok zorluk çektim. Uzun u ra lardan sonra Maliye Bakanl ’na yaz  
yaz ld , beni ça rd lar, gittim ayr nt l  aç klamalarda bulundum ve beraberimde 
götürdü üm örnek ç kt lar  gösterdim; hemen kabul etmediler (uygulama 
Türkiye’de ilk olacakt ), uzun bir u ra tan sonra uzman göndereceklerini ve 
makine ba nda inceleme yapacaklar n  belirttiler. Bu inceleme için geldiklerinde 
isterlerse kendi bordrolar n n haz rlanabilece ini belirttim ve maa  hesab  için 
gerekli bilgileri vermelerini istedim. Bu bilgiler delikli kartlara geçirildi, kartlar  
okunmas  için operatör makineye koydu, kendilerini yaz c  ba na davet ettim. 
Dört ki i gelmi lerdi, makine ba nda gözleri önünde bordrolar  fi ler halinde 
her biri 7 saniye içinde ç km  ve ba ka birimlere gönderilmesi gereken listeler 
de haz rlanm t . Bu i lemin tekrar yap lmas n  istediler, denemeyi kendileri 
yapt ktan sonra ikna oldular ve Maliye Bakanl ’na döndükten k sa bir süre 
sonra yap labilece i hakk nda izin yaz s  geldi. Bu iki projenin 
gerçekle tirilmesinde Michigan State Üniversitesi’nde ald m sistem analizi 
derslerinin büyük yarar  oldu. 

Planlama Ara t rma ve Koordinasyon Dairesi 1975 y l nda kapat ld , 
bulundu u binaya Talim ve Terbiye Kurulu yerle ti. Ba ta Ba kan ve Ba kan 
Ba  Yard mc s  ve benim d mdaki ba kan yard mc lar  olmak üzere Dairede 
çal an görevlilerin önemli bir k sm  ba ka görevlere tayin edildiler. S navlar n 
yap lmas nda bir hatadan korkuldu u için görevden al nmad m  ve ad m n 
“tiktakç ” konuldu unu sonradan ö rendim. Tiktakç ’n n ne oldu uyla ilgili f kra 
u imi : Bir ilçede iktidar de i ikli i s ras nda pek çok memurun yeri 

de i tiriliyor veya i lerine son veriliyor, yerlerine ba kalar  görevlendiriliyor imi . 
S ra PTT’de telgrafhanedeki memura gelmi , bu “tiktaç ” yerinde kals n, 
dizimizin dibinde kontrolümüz alt nda çal t r r z demi ler. Çünkü o memurdan 
ba ka mors alfabesini bilen telgraflar  çekebilecek ve gelen telgraflar  metne 
dönü türebilecek memur yokmu . 

S nav hizmetlerini yürütme görevine devam etmek üzere Talim ve Terbiye 
Kurulu üyeli ine atand m. Hepsinden daha çok e itim alm  olmama ra men bu 
görevim di er üyeler taraf ndan ba lang çta pek ho  kar lanmad , çünkü ya m 
çok genç idi. Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olmak için, ya l , yönetimde 
deneyimli olmak gerekiyordu. O ve önceki y llarda, MEB’in iki mezarl  vard r, 
biri Gazi Terbiye, di eri Talim Terbiye denirdi. MEB’den ayr ld m 1981 y l na 
kadar bu görevde kald m. Bu y llarda burada aç klamam do ru olmayacak 
olaylar ya ad m.  
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Talim ve Terbiye Kurulu’ndaki üyeli im s ras nda Hacettepe Üniversitesi 
Mezuniyet Sonras  E itim Fakültesi’nde E itim Ölçme ve De erlendirme 
konusunda doktora ö renimi yapt m. Hacettepe Üniversitesi’ne doktora 
ba vurum ilginç oldu. Bir gün ak am aile sohbetinde Dr. Mustafa Ayd n, 
E itimde doktora için ö renci al naca n  söyleyerek ölçme alan ndan 
ba vurmam  önerdi, gecikmeden ba vur, yar n son günü dedi. Ben unuttum, 
birkaç gün sonra Dr. Saim Kaptan öfke ve Karadenizli ivesi ile niye 
ba vurmad m  sordu, unuttu umu söyleyince “Biz senin ad na bir dilekçe 
yazd k imza yerini karalay p verdik, tekrar unutmayacaksan çabuk gel belgelerini 
tamamla.” dedi. Dedi ini yapt m. Kabul için s nav yap lacakt , s nava girdim. 
S navda, sonradan akademik yetenek testi oldu unu ö rendi im bir test 
uyguland , testte ba ar l  olmu um. Ancak, hemen doktora e itimine 
ba layaca m  dü ünmü ken Prof. Dr. Selâhattin Ertürk ve Prof. Dr. Mehmet 
Fuat Turgut ile görü mem gerekti i söylenildi. Her ikisi de, ama özellikle Ertürk 
Hoca, önceden e itim felsefesi ve lisans düzeyinde iki psikoloji dersi almam 
gerekti ini söylediler. Ben acemice ve biraz da kendime güvendi imden olacak 
almak istemedi imi eksi im varsa doktora dersleri s ras nda 
tamamlayabilece imi belirttim. Ertürk Hoca’n n yan ndan ç kt ktan sonra Dr. 
Ayd n ve Dr. Kaptan (her ikisi de imdi emekli profesörler) beni uyard lar, girip 
Selâhattin Hoca ile konu tular, ben söylenenleri yerine getirmek üzere e itime 
ba lad m.  

Doktora e itimim s ras nda özellikle Ertürk ve Turgut Hocalar mdan söz 
etmem gerekir. Ertürk Hoca, e itim felsefesi ve program geli tirme derslerinde 
çok iyi sorular sorar, çok güzel tart malar yapt r rd , derslerine verilen 
okumalar  yapmadan gidemezdik, çok ey ö rendim kendisinden. E itimde 
Program Geli tirme kitab , alan nda bir adidedir. Ö rencili imde üç defa 
okudum, her okuyu umda program geli tirmenin yeni bir yönünü ke fettim. Bir 
keresinde nas l buldu umu sordu, ben kitab n geometrik bir yap  içinde 
oldu unu, fazla bir cümle olmad  gibi, her cümlenin gerekli oldu unu, bir 
cümle ç kar ld nda yap n n çöktü ünü söylemi tim. Bu husus bana göre bir 
gerçektir, Hoca memnun olsun diye söylenmi  bir söz de ildir. Bana “Aziz 
dostum, program geli tirmeyi anlam s n z, bunu bana söyledi iniz için te ekkür 
ederim.” demi ti. Ben de kendisine kitab  iki defa okudu umu, bir defa daha 
okumak istedi imi söylemi tim (üçüncü defa okudum). Bahçelievler semtinde 
oturuyor idi ve yak n kom u idik, ço u zaman arabas  ile Kampüse birlikte 
giderdik, bazen ak amlar  evine ça r r, yazd  iirleri ve özdeyi leri okurdu, 
tart rd k, ele tirilerimden baz lar n kabul eder, baz lar n  etmezdi ve 
gerekçelerini getirirdi. Sarho  kafa ile yapt  tart malar bile bana çok ey 
ö retti. Kendisini erken kaybettik, Nur içinde yats n. Türkiye’de program 
geli tirme alan n  yerle tirdi, pek çok ö renci yeti tirdi (ço u imdi profesör). 
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Ölümünden sonra “Diktac  Tutum ve Demokrasi” adl  kitab  Kültür ve Turizm 
Bakanl  taraf ndan bas ld . Hocam hakk nda bir kitap olacak kadar an m ve 
dü üncelerim var, buraya ancak bu kadar n  yazabildim.  

Doktora e itimim s ras ndaki feyz ald m ve mutlaka söz etmem gereken 
di er hocam Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut’tur. statistik ve ölçme alan nda 
ald m derslerden ikisi hariç (ikisini de Dr. Saim Kaptan’dan) di erlerini Fuat 
Hocamdan ald m. Fuat Hocam istatistik derslerinde, ço u zaman “Ya ar gel 
ispatla bakal m.” derdi. Bu ispatlar n neredeyse hepsini yapabildi imi 
hat rl yorum imdi. statistik derslerinde Michigan State Üniversitesi’nde ald m 
istatistik dersleriyle lisans e itimimde ald m matematik derslerinin çok 
faydas n  gördü ümü belirtmeliyim. Ölçme alan ndaki derslerde, ço u kez iki üç 
ö renci olurduk, hatta Ölçekleme, Psikometri gibi derslerde tek ö renci idim. 
Buna ra men hiçbir hafta dersin yap lmad n  hat rlam yorum. Hoca her hafta 
bir sonraki derste tart aca m z konuyla ilgili okumalar  verirdi, kaynaklar n 
hepsi ngilizce idi ve kitaplar n hemen hemen tamam  Türkiye’de olmayan 
kitaplard . Bu kitaplar  kendi kütüphanesinden getirirdi. Verdi i okumalar  bir 
sonraki hafta sordu u sorularla yoklard , sonraki hafta için bazen ayn  bölümleri 
tekrar okumam  ister ve yan nda yeni okumalar verir, ya da sadece yeni 
okumalar verirdi. Ara t rma Teknikleri dersiyle bir istatistik dersini Saim 
Hocamdan ald m, bu dersler de önemli bir eksi imi tamamlad . Ertürk, Turgut 
ve Kaptan Hocalar mdan ald m derslerde yapt m projeler, essah projeler idi; 
bana, bilimsel çal man n ve bilimsel davran n ne oldu unu ö retti.  

Dersler bittikten sonra tez çal mas na s ra geldi. Fuat Hocam tez 
dan man m oldu. Bana birkaç konu bul getir de tart al m dedi. Birkaç konu 
saptay p götürdüm, biraz tart t k, fakat birini seçmedik, daha do rusu Fuat 
Hoca unu çal  demedi. Bu s rada ben, Kaptan Hoca’ya da gidip soruyordum. 
Bir keresinde bana “Yahu Ya ar, ba kas na çal acak konu b rak.” dedi, ba ka 
bir ey söylemedi. Anlad m ki, götürdü üm konu çok geni  idi. Sonradan 
anlad m ki, bir ki inin bir-iki y lda üstesinden gelebilece i i  de ilmi . Kaptan 
Hoca bana konu seçmeyi ö retti böylece. Bir gün Fuat Hoca bir makale 
fotokopisi getirdi, “Oku bakal m unu, ben yard m edemem, kendi ba na 
içinden ç kabilir misin bak.” dedi. Makale 36 sayfa civar nda Birnbaum 
taraf ndan yaz lan harika bir makale idi ve hiç duymad m bir teori 
konusundaki çal malar  özetliyor, ölçmenin o zaman için yeni konusu hakk nda 
çal ma alanlar n  gösteriyordu. Makaleyi inceledim, içinden ç kabilece ime 
kanaat getirdim, Fuat Hoca’ya bir tez önerisi yaz p götürdüm, baz  de i iklikler 
yap larak son ekli verildi.  

Önce Latent Traits Teorisinin matemati i hakk nda çal mam gerekiyordu, 
bu çal may  yapt ktan sonra ara t rma için bilgi toplama gerekli veriyi toplamam 
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zor olmad . Haz rlad m testi Bakanl a ba l  okullarda uygulad m. Bu arada da 
gerekli olan LOGIST adl  bilgisayar program n  sa lama çal malar na girmi tim. 
Program Türkiye’de yoktu, yaz lamazd  da. Kullanaca m bilgisayar program  
biri University of ikago, di eri de Educational Testing Service (ETS) olmak 
üzere iki yerde vard  sadece. University of ikago 3500 dolar istedi, ETS sadece 
ara t rmada kullan lmak üzere paras z verebilece ini, program n yüklenece i 
teyp ve el kitab  için 25 dolar göndermemi istedi. O y llarda döviz serbest 
de ildi; bankalara, Maliye Bakanl ’na ba vurdum gerekli 25 dolar dövizi 
sa layamad m. Ama bu arada aylar geçti (yakla k 6 ay u ra t m). Konuyu 
de i tirmeye karar vermek üzere iken Fuat Hoca’m n tavsiyesini almak üzere 
Bölüme gittim. Koridorda Kaptan Hoca ile kar la t m, odas na ald  beni “Ne 
karar m duruyorsun, yüzünden dü en bir parça ne oluyorsun, ne oldu?” dedi. 
Problemimi anlatt m. Dü ündü ün eye bak, böyle problem olur mu diyerek 
ç kard  kâ da iki sat rl k u mektubu yazd : Garda im Abdullah, yan mda iyi 
bir garda  oturuyor, tezi için ABD’den program getirtecekmi , 25 dolar 
bulamam , karar p duruyor. Ekteki mektuba göre hallediver. Bana da, 
mektubunu yaz ekle diyerek adresi verdi. Ben ayn  gün mektubu gönderdim, 
yine ümidim geçmek üzere iken posta kutumda kocaman bir paket, içinde 
meydan sinisi gibi bir teyp ve birkaç el kitab , fakat gönderenin mektubu yok. 
Nas l sevindi imi tahmin edersiniz. Daha fazla uzatmayay m, teybi ODTÜ’ye 
götürdüm, dostlar m n yard m yla program çözümlendi ve ODTÜ’nün 
bilgisayar nda çal t r ld . Ben ara t rmam n raporunu yazabilecek hale geldim. 
Bundan sonras  kolay oldu; Doktora çal mam  1979 y l nda tamamlad m. 

Tezin yaz m n  her eyi ile bitirip geçici olarak ciltlettikten sonra Fuat 
Hocama götürdüm. Masas nda bir ey okuyordu, tezin yaz m n  tamamlad m , 
kontrol için getirdi imi söyledi imde, ba n  okudu u kitaptan kald rmadan, kaç 
sayfa oldu unu sordu. Ana metnin 97, eklerle birlikte 108 sayfa oldu unu 
söyledim; bunun üzerine ver dedi, ald  masan n üzerine koydu ve “Otur.” dedi. 
Sayfan n azl ndan dolay  içimde zaten bir rahats zl k vard ; çünkü matematik 
bölümünde bir arkada m n tezi sayfa az bulundu u için ret edilmi ti. S k larak 
sayfa say s n  niçin sordu unu sordum, az m  diye ekledim. Bana unu anlatt : 
Ben ABD’de tezimi yaz p dan man m olan Dekana götürdü ümde bana ayn  
soruyu sordu, ben de senin gibi s k larak rapor k sm  98 sayfa ekleriyle 107 sayfa 
demi tim. Bana “Bay Turgut otur, tezini de masaya koy okunabilir.” dedi. 
Kedisine senin bana sordu un soruyu sordu umda, arkana bak kap n n 
arkas nda ne görüyorsun diye sordu. Bir çöp sepetinden ba ka bir ey yoktu, 
ben duraksay nca, bana o gördü ün çöp sepeti içindeki de bir doktorant n tezi 
ve 600 sayfadan fazla, e er bir doktorant bütün söyleyece ini 100 sayfa içinde 
aç klayam yorsa bu ki i doktor olmaya ehil de ildir, onu okumadan geri 
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çevirece ini söyledi aç klamas n  yapt . Bu an y  niçin yazd m: Doktora yapacak 
arkada lar, tez konusu seçerken benim yapt m yanl  yaparak dünyay  
ke fetmeye çal mas nlar, Kaptan Hoca’n n dedi i gibi, ba kalar n n da yapaca  
eyler b raks nlar. Çal ma s ras nda beklenmeyen zorluklar ç kabilir, yeise 

kap lmas nlar, a maya çal s nlar, geç de olsa a abilirler, beklenmeyen bir 
problemin beklenmeyen bir anda çözümü olabilir. Bilgi saman de ildir, içine 
konulan harar n ( Harar: Büyük saman çuval ) büyüklü ü ile ölçülmez. 
Ülkemizde e itim konusunda yap lan tezler aras nda 400-600 sayfa olanlar na 
ö retim üyeli im s ras nda çok rastlad m, bunlarda genellikle gereksiz tekrarlar 
ve konu ile ilgisi olmayan k s mlar gördüm. Tezin kalitesinin ölçütü sayfa say s  
de ildir. 

Doktora yaparken MEB Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) üyesi idim, bu 
göreve 1981 y l  sonuna kadar devam ettim. 1975 y l nda ba lad m TTK 
üyeli i görevi s ras nda ya ad m pek çok olay oldu. Özellikle Anadolu 
Liselerine Giri  S navlar  ile ilgili olarak ya ad m çok dikkate de er olaylar 
oldu. Bunlardan biri, zaman n bakanlar ndan birinin çocu uyla ilgili idi. S nav  
kazanamayan çocu u için say n bakan ve e inden a r bask  gördüm, hatta e i 
yüzüme telefon kapatt ; ama s nav sonucu de i medi, de i tirilemedi. 

 

 
Bir grup Talim ve Terbiye Kurulu üyesi ile 
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12 Eylül 1980 y l nda olan ihtilâli Talim ve Terbiye Kurulu üyeli im 
s ras nda ya ad m (Bu ya ad m ikinci ihtilâldir.). 12 Eylül 1980 günü için 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Cahit Arf için düzenlenmi  ve çok 
önceden planlanm  bir toplant  vard . Bu toplant ya kat lmak üzere Millî E itim 
Bakanl  beni görevlendirdi. Belki sorulur dü üncesiyle Fen Projesi hakk nda 
baz  dokümanlar  yan ma alarak gittim. 10 Eylül 1980 günü gece yar s n  biraz 
geçe Trabzon’a vard m. Vakit gece yar s n  geçmi  sabah yakla m t ; bir otele 
gidip yatt m. Sabahleyin saat 9-10 olmu tu. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
matematik profesörlerinden ayn  zamanda Yüksek Ö retmen Okulu’ndan s n f 
arkada m olan Prof. Dr. Timur Karaçay’  arad m. Nerede kald mdan bahisle 
hemen Üniversite Kampüsüne gitmem için ald rd . Benden Fen Projesi 
hakk nda k sa bir tebli  istedi. K smen haz rl kl  oldu umu söyledim, ertesi güne 
yeti tirece ime dair söz verdim. Üniversitenin sahildeki sosyal tesislerine 
gönderildim. Toplant  için üniversitelerden çok ki i gelmi ti. Tesisin 
çayhanesinde sohbet ediyor, çevreyi dola yorlard . Ak am yeme inden sonra 
televizyondan haberleri izliyorduk topluca, yurt d nda olan kuvvet komutanlar  
Türkiye’ye ça r lm t , dikkat çekici baz  haberler okunuyordu. Ne oluyor 
diyorduk kendi kendimize. Timur Bey’in istedi i tebli i haz rlamak üzere odama 
erken çekildim, yazmaya ba lad m, vakit gece yar s n  geçmi ti, yatt m fakat 
uyuyamad m, yazd klar m  okuyup son rötu lar  yapt m. Sabah saat 6 olmu tu. 
Çayc  gelmi tir dü üncesiyle sahildeki çayhaneye gittim, fakat henüz aç lmam t . 
Hava çok tatl yd , deniz hafif h rt l  ve davetkârd . Çayhanenin önündeki 
platformda bulunan sandalyelerden birinin üzerine oturdum, denizi seyretmeye 
ba lad m. Tam keyfe gelmi , çay oca n n aç lmas n  beklerken yan taraftan bir 
düdük sesi, döndüm bakt m ki birinin kolunda k rm z  renkli görevli yaz s , 
di erinin elinde silah bulunan iki asker bana do ru geliyor. Yakla t lar, kolunda 
“görevli” yaz s  bulunan “Kalk hem ehrim, burada oturma.” dedi. “Neden, 
sak ncas  nedir?” diye cevap verdim. Biraz daha kar l kl  konu tuktan sonra, 
di eri “Garda m saat 12’denberi ayaktay z, zaten yorgunuz, bir de sen 
u ra t rma.” deyince ne oldu unu sordum.” Komutan evlerinizden ç kmaman z  
radyolar  dinlemenizi söyledi.” deyince itiraz  kestim, odama döndüm. Lobide 
kimse yoktu, radyo dinleme imkân  da bulunmuyordu. Odama girip denizde 
do ru olan balkondan denizi seyretmeye ba lad m. Bu s rada üst kat 
balkonundan bir han m “Muallim Bey neler oluyor, gördüm, askerler size ne 
söyledi, sizi oturdu unuz yerden niçin kald rd lar? sorular n  sordu. Kendisine 
olan  anlatt m, radyo olup olmad n  sordum, yoktu, ama arkada lar ndan 
kalkm  olanlara sorabilece ini söyledi. K sa bir süre sonra minik bir cep 
radyosu buldu unu lobide dinleyebilece imizi mar lar çal nmakta oldu unu 
söyledi. Lobiye ç kt m, yava  yava  di er misafirler de geliyorlard , ihtilâl 
olmu tu.  
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Ben odam n denize bakan balkonundan ayr lmadan komik bir olay oldu. 
Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü Ba kan  Prof. Dr. Ahmet Abdik 
denizin davetini k ramam  mayosunu giymi  denize do ru gidiyor, beni çay 
oca n n önünden kald ran askerler de pe inden düdük çalarak geri çevirmeye 
çal yorlar, fakat Abdik Hoca’ya seslerini duyuram yorlard . Abdik Hoca denize 
iyice yakla t , gerindi, keyifli denize giri -önü jimnasti ini yaparken askerler iyice 
yakla t lar konu maya ba lad lar; belli ki geri çevirmeye çal yorlar fakat Abdik 
Hoca direniyordu. Askerler bakt lar olmayacak, silah n namlusunu arkas na 
dayad lar, önlerine kat p binan n içine soktular. Sosyal tesisin balkonlar ndan 
baz  ba ka misafirler de bu olay  seyretmi ler, Rusya’ya kaçacakt n diye epeyce 
aka yapt lar. 

12 Eylül günü sosyal tesiste kalan bütün misafirler, çayc y  ve kahvalt y  
bekledik, fakat nafile, ne gelen vard  ne giden, telefonlar da çal m yordu. Bütün 
sosyal tesis sakinleri 2-3’erli guruplar halinde, mahpushanede teneffüse 
ç kar lm  mahkûmlar gibi binan n önünde volta at yorduk. Yiyecek, içecek 
hiçbir ey yoktu sudan ba ka. Vakit hayli ilerlemi  ö leye do ru ilerlemi ti, iyice 
ac km t k. E im oldukça tedbirlidir, bo az ma dü künlü ümü de bildi inden 
uzun yola gidece im zaman genellikle bavuluma yiyecek bir eyler koyar. Akl ma 
geldi, gidip bakt m. Ohh iki dilim ekmek, iki domates, bir ye il biber üç tane de 
elma koymu . Yahu Allah’ n ne ansl  kuluyum, han mlar n en iyisini bana 
vermi  dedim kendi kendime. Yar m domates, yar m dilim ekmek ve yar m 
elmay  yiyip d ar  ç kt m; millet k r l yor açl ktan. Yüksek Ö retmen 
Okulu’ndan arkada m Seyit Ahmet K l ç çok k vrananlar aras nda, onu odama 
götürdüm, iki er lokma da ona yedirdim. Bir süre sonra Cahit Arf Hoca, “Yahu 
çocuklar ben size ne yapt m da beni buraya öldürmeye getirdiniz” dedi. 
Kolundan tutup en çok üç be  lokma ikramda bulunabilece imi söyledim. 
“Varsa bir eyin önce Tosun’a (Prof. Dr. Tosun Terzio lu) yedir, mide 
sanc s ndan benden önce ölecek dedi. Benim ekmek, domates ve elmadan 
saymad m ama 3-5’er lokma ald lar; Arf Hoca sak n bitirme sakla belki ak ama 
da lâz m olur diye tembihatta bulundu. 12 Eylül günü ak am hava kararmaya 
yüz tutuncaya kadar vakit böyle geçti. Tam bu s rada tesisin giri inde bir pikap 
göründü, yakla t  ve durdu. oför indi, acele hareketlerle pikaptan birkaç kasa ve 
iki çuval indirdi, “Hocalar Rektörümüz özür diliyor, selâmlar  var, ancak bunlar  
gönderebildi.” deyip geri döndü. O anda biz sosyal tesis sakinlerinin halini 
görmeliydiniz. Ne makam, ne akademik unvan hiçbir ey kalmad  ortada, adeta 
de il, tam anlam yla üzüm kasalar na ve çuvallardaki ekme e sald rd k. Üzümleri 
y kamadan yedik. Ben bu olay  ya ad ktan sonra yard m için yiyecek da tan 
kamyonlara sald ranlar , birbirini ezenleri anlay la kar l yorum.  

12 Eylül günü böyle geçti. Ertesi günü Rektör S k yönetim daresinde 
alabildi i k sa süreli toplant  iznine uyularak Arf Hoca onuruna toplan ld , Bir iki 
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konu ma yap ld ktan sonra Ulusoy Firmas ndan sa lanan otobüslerle Ankara’ya 
dönüldü. Ankara’ya yakla nca bir benzin istasyonunda durdurulduk, bizden 
ba ka çok say da bekletilen otobüs vard . Belirli aral klarla yollar na devama izin 
veriliyordu; epey bir beklemeden sonra yolumuza devam edebildik. Ankara’ya 
var nca Ulusoy irketinin yolcu bindirme-indirme yerine girmemize izin 
verilmedi, daha do rusu otobüsler farkl  yerlere yönlendirildi, oralarda 
inebilecektik. Benim bulundu um otobüs K z lay’a yak n bir yerde indirdi 
bizleri, taksi yoktu, evlerimize yaya gitmek zorundayd k. Aram zda Arf Hoca da 
vard  (Evi Bahçelievler son durakta) Bahçeli ve Emek mahallesi yolda lar  
birlikte yürümeye koyulduk, çantalar m z kâh ellerimizde kâh omuzumuzda 
evlerimize vard k; sabah da olmak üzereydi. Bu yürüyü te Ak ehir lkö retmen 
Okulu’nda iken 2 km’lik yolu tren istasyonuna arkada larla yaya gidi im akl ma 
geldi; yaln z bir fark  vard . O zaman ark  söyleyerek giderdik bu sefer ahlarla 
oflarla gittim. Böylece 12 Eylül maceras  sona erdi.  

imdi iki ihtilâli ya am  bir kimse olarak ve sakin bir ekilde 
dü ünüyorum: htilâl övülecek bir olay de il, ayr ca çok s k nt l , medenî bir 
topluma yak m yor, hele demokrasiye hiç yak m yor. htilâli yapanlar 
yapmamal lar, hatta suçlular da denilebilir. Suçlular  aras nda hep siyasîler 
gösterilir. Bütün bunlar bir dereceye kadar do rudur da. Fakat toplumun 
geli mi li i, ho görüsü vb. nedenler aras nda yok mudur? 27 May s öncesinde 
de il, ama 12 Eylül öncesinde günde ortalama 25-30 ki i ölüyordu, o lunu, 
k z n  üniversiteye gönderen aile çocu unun ak am evine salimen dönebilmesi 
için hangi tedbirleri alaca n  a r yordu. Ben de bunlardan biri idim. Orta 
Do u Teknik Üniversitesi’nde ö renci olan k z ma her gün harçl n n d nda 
taksi paras n  ayr ca verir, en küçük üpheli bir durumda buldu u ilk taksiye 
binip eve gelmesini tembihlerdim. Demokrasi, toplumlar belirli bir düzeye 
gelinceye kadar sanc l  oluyor, sab rl  olmay  gerektiriyor. K saca toplumsal 
de i me evrimi ve kurumsalla may  gerektiriyor; san yorum biz ülke olarak bu 
sanc y  ya yoruz. Dile im uzun sürmemesi. 

Doktoram  tamamlad m zaman MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 
iken Ertürk, Turgut ve di er hocalar m n önerisi ile Hacettepe Üniversitesi 
E itim Bölümü’nde ö retim görevlili ine ba vurdum. lk ba vurumda 12 Eylül 
öncesi MEB’de çal t mdan o devrin adam  oldu um dü üncesiyle ret edildim; 
böyle dü ünülmesinde elbisemin renginin ye il oldu unun da rolü oldu u 
söylentisi kula ma geldi. Elbisemin renginin ye il olmas n n nedeni ilginçtir, 
aç klamak isterim: O y llarda askerlik hizmetimi yeni tamamlam t m ve 
giyebilece im düzgün bir sivil elbisem yoktu. Evimin yak n ndaki kuma  da 
satan terziye gittim, taksitle kuma  al p elbise dikmesini istedim, bana gösterdi i 
kuma lar aras nda bütçeme en uygunu ye il renkli idi, ayr ca o kuma tan 
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dikebilece ini de söylemi ti; kerhen raz  oldum, elbisem dikildi. Fakat ye il 
frengin ba ma i  açabilece ini tahmin edememi tim. 12 Eylül’den sonra tekrar 
ba vurdum, bu defa kabul edildim. Ayn  bölümde ö retim üyesi olan bir han m 
da beni o devrin insan  olarak bildiklerini söyledi, hatta bölümde kendisinden 
ba ka ayn  görü te olan ba kalar n n da oldu unu belirtti. imdi emekli olan bu 
han m profesör halen dostlar m aras ndad r.  

Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi’nde iken E itim Bilimleri 
Bölümü’nün kurulmas  s ras nda Prof. Dr. Saim Kaptan’a yapt  haz rl k 
çal malar na katk m oldu. Daha sonra, E itim Fakültesi kurulduktan sonra 
E itim Bilimleri Bölümü bünyesinde aç lan E itimde Ölçme ve De erlendirme 
Anabilim Dal ’n n kurulmas  için yo un çaba harcad m; aç ld ktan sonra k sa bir 
süre d nda emekli oluncaya kadar bu anabilim dal n n ba kanl n  yapt m.  

Hacettepe Üniversitesi’nde çal t m y llarda ilginç say labilecek an lar m 
oldu. Bunlardan biri öyledir: Ölçekleme Teknikleri dersini verdi im bir 
dönemde, Petek A kar, Tevfik… Üstün Dökmen ve iki ö rencim daha bu dersi 
almakta idiler ve dersler ak am yap lmakta idi; Petek A kar hamile idi ve 
do umu da yakla m t , o ak am bir ölçekleme tekni ine ait denklemleri 
ç kar yor idim. Dersin bir noktas nda, yüzüm tahtaya dönük iken bir kahkaha 
koptu s n fta. Döndüm “Ne oldu?” diye sordum, Tevfik “Yok Hocam bir ey 
devam edelim.” dedi. Ama gülmeler yo un ekilde devam ediyor, Petek iki eliyle 
karn n  tutarak gülüyor. lk anda arkam s n fa dönük iken pantolonum arkas n n 
söküldü ü ve iç çama r m n göründü ü akl ma geldi, yüzümü s n fa döndüm, 
usulca elimle kontrol ettim, öyle bir kaza olmam t . Sonra, pantolonumun 
fermuar n n aç ld n  dü ündüm, bu defa yüzümü tahtaya döndüm oray  
kontrol ettim, oras  da düzgün idi; fakat s n f hâlâ kat la kat la gülüyordu. S n fa 
dönüp gülmelerinin nedenini söylemelerini srarla istedim, aksi halde derse 
devam edemeyece imi belirttim. Tevfik unu söyledi: Çok h zl  gidiyorsunuz, 
sa  elinizde tebe ir, sol elinizde silgi, bir elinizle yazd n z  di er elinizle 
siliyorsunuz; sizi izleyemedi im için Üstün’e kaç nc  hal denklemini ç kard n z  
sordum. Üstün “Bende hal mal kalmad .” deyince “Kendimizi b rakt k.” ona 
gülüyoruz dedi. Bu y llarca güzel bir an  olarak kald . Üstün Dökmen haz r 
cevap ve esprili bir kimsedir. Üstün Dökmen ile ilgili ba ka bir an y  ÖSYM’de 
ya ad m. Psikometri kitab m ÖSYM taraf ndan bas lm t . O y llarda ÖSYM, 
ölçme ve de erlendirme alan nda be endi i ara t rma ve kitaplar  telif hakk n  
sat n alarak bast r r, alana kazand r rd ; ayr ca birer kitab  ÖSYM’de çal an 
dan manlara arma an ederdi. Psikometri kitab m  da da tm t . Bir gün ö le 
yeme inde, Altan Bey’in masas nda Fethi Toker, Durmu  Ali Özçelik, Y ld z 
Kuzgun, Arif Payasl o lu, Üstün Dökmen yemek yiyorlard . Ben yemekhaneye 
onlardan sonra inmi tim; Altan Bey seslendi, masalar na oturmam  söyledi. 
Yemekte Y ld z Kuzgun Altan Bey’e kitap için te ekkür ettikten sonra, bana 
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dönüp “Ya ar kitab n iyi olmu  ama ne olur, bira az formüllü yaz, anlamakta 
zorluk çektim." dedi. Üstün dökmen hemen Y ld z Kuzgun’a, “Hocam, Ya ar 
Hoca’n n âdetidir; yeme i pi irir, heli ini (Helik: Yeme in etli k sm ) kendisi yer 
suyunu bize b rak r.” diyerek masadaki herkesi güldürdü.  

ÖSYM’de Altan Günalp güzel bir projeyi ba latm t . Bu proje 
kapsam nda, ölçme alan nda, ÖSYM ve s navlarla ilgili ara t rmalar yapt r r, baz  
ara t rmalar  destekler, uygun görülenleri hizmete özel bast r r, dan manlara 
da t rd ; Baz  kitaplar  da sembolik bir telif ücreti ödeyerek bast r r, sat a 
sunard ; bu çal malar Fethi Toker’in ba kanl  zaman nda da devam etti. 
Durmu  Ali Özçelik’in Okullarda Ölçme, Ölçme ve De erlendirme,  Program 
De erlendirme, … Hocam Mehmet Fuat Turgut ile birlikte yazd m 
Ölçekleme Teknikleri ve Psikometri kitab m bunlar aras ndad r. Maalesef Fethi 
Toker’in ba kanl ndan sonra bu çal malar devam ettirilmedi.  

ÖSYM’de dan manl a ba lad m hafta, Altan Günalp’e görevimin ne 
oldu unu sordum. “Bak etrafa, bir dola , sonra görü elim.” anlam na gelen bir 
cevap ald m. ÖSS’de sorulan sorular n psikometrik özelliklerini hep merak 
ederdim. Etraf  dola maya önceki y llarda sorulan ÖSS sorular n  incelemekle 
ba lad m. Sorular n o zamanki ilkokul dört ve be inci s n f matematik ö retim 
program nda yer alan bilgi ve becerilerle cevapland r labilece ini gördüm. 
ncelemeye 5 y l geriye giderek derinle tirdim, gözlemim ayn  idi. Durumu Altan 

Bey’e açt m, ara t rmak istedi imi söyledim. Bir proje olu turup kendisine 
vermemi istedi; 8 sayfal k bir proje haz rlay p verdim. Hemen okumu , üst 
kattaki ö le yeme ine ç kt mda kap n n arkas ndaki masadan seslendi, “Ya ar 
projeni okudum, ak l sa l nda yerinde mi? yahu, ÖSS’de sorup lise 
mezunlar ndan bile cevap alamad m z sorular  sen ilkokul ö rencilerine 
soracaks n öyle mi dedi, yemekten sonra gel de konu al m.” dedi. Yermekten 
sonra odas na gitti imde yan nda ba dan man Durmu  Ali Özçelik de vard . 
Çok h zl  bir ekilde projeyi tekrar okudu do ru anlay p anlamad n  sordu, 
Durmu  Ali, Özçelik’e dü üncesini sordu. Durmu  Akli Özçelik ilginç 
buldu unu kendilerinin de temel dü ünme becerilerini yoklad klar  ve sorular n 
olabildi ince az bilgi gerektirdi ini söyleyerek ara t r lmas n n faydal  olaca n  
belirtti. Altan Bey, ara t rmaya ba lamam , gerekli her türlü deste i verece ini 
belirtti; gerçekten fazlas yla destekledi. 

1988 y l nda ÖSS’de sorulan matematik sorular n , ilkokul 5. s n ftan 
ortaokul ve tüm ortaö retim okullar  son s n fa kadar bütün s n flardan Türkiye 
evrenini temsil edecek ekilde al nan bir örnekleme, ÖSS’nin yap ld  gün ve 
saatte, ayn  süre ile ayn  artlarda ve ÖSYM’nin görevlendirdi i denetmenler 
nezaretinde uyguland . Sadece ortaö retim kurumlar  son s n f ö rencilerine 
ayr ca uygulanmad , ÖSS puanlar  aynen al nd . Durmu  Ali Özçelik ara t rmay  
izliyordu, ilk sonuçlar al nd nda kendisiyle payla t m. Bir gün Altan Bey i le 
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yemek ç k  kar la t m zda “ lk sonuçlar  alm s n, ben de göreyim.” dedi. 
Götürdü ümde a rd , çünkü sonuçlar çarp c yd . K saca özetlersem bilgi ve 
beceriler yönünden, sorular n %60-65 kadar  ilkokul 5. s n f, birkaç tanesi 
ortaö retim okullar  birinci s n f, kalan  da ortaokul düzeyinde idi. Ba ar  
yüzdeleri, ilkokul 5. s n ftan itibaren s n flar ilerledikçe, lise fen kollar  ve biraz 
da imam hatip okullar  hariç tüm ortaö retim kurumlar nda yatay bir seyir 
izliyor; sadece an lan iki okul grubunda 2. s n ftan itibaren dikkat çeker bir 
ba ar  yüksekli i gözleniyordu. Bu durum ÖSS’nin, temel dü ünme becerilerini 
ölçtü ünün kan t  idi. Altan Bey, bu ilk sonuçlar  raporla kendisine vermemi 
istedi. Raporu al nca bir bas n toplant s  yapt , bu toplant da ÖSS sorular n n zor 
oldu u ikâyetlerine cevap olarak kulland  ve daha o y llarda matematik 
ö retimiyle ilgili önemli bir eksikli e i aret etti. Ara t rman n raporu 3 bölüm 
halinde idi: 1. Bölüm “ÖSS le Yoklanan Bilgi ve Beceriler Farkl  Okul Tür ve 
S n flar nda Ne Ölçüde Kazan lmaktad r.”, 2. Bölüm “ lkokul Be inci S n ftan 
Lise ve Dengi Okullar n Son S n flar na Kadar Matematik ve Fen Derslerine 
Kar  Tutumda Görülen De i meler ve Ö renci Seçme S nav ndaki Ba ar  le 
li kili Oldu u Dü ünülen Baz  Faktörler” adlar yla yay mland . S nav n 

psikometrik özellikleriyle ilgili olan 3. Bölüm ÖSYM’de kald .  

Hacettepe Üniversitesi’ndeki ö retim üyeli im s ras nda baz  tatl  an lar m 
da oldu. Bunlardan bana ilginç gelen ve Selâhattin Gelbal ile ilgili olan  anlatmak 
isterim. Selâhattin doktoras n  tamamlam , askere gidecekti; kendisine bir 
ak am yeme i düzenlendi. Yeme e, Hacettepe Üniversitesi E itim Bilimleri 
Bölümü’nün ö retim elemanlar  kat lm t . Kafalar biraz çak r keyif olunca bir 
asistan, Selâhattin’e soru sormak için izin istedi; izine gerek olmad n  orada her 
eyin serbest oldu unu söyledim. u soruyu sordu: “Selâhattin, sen Ya ar 

Hoca’ya 9 y l nas l katland n?” Selâhattin’in cevab , “Bir kere düzelteyim, 9 de il 
13 y l” dedi ve devam etti, “Onu bir ben bir de yukar daki bilir.” oldu, kat la 
kat la güldük.  

Hacettepe Üniversitesi’ndeki ö retim üyeli im s ras nda bahsetmeden 
geçemeyece im bir an m psikometri dersiyle ilgilidir. Psikometri dersinin aç ld  
bir dönemde, E itimde Ölçme ve De erlendirme dal ndan doktora yapan 3 
ö renci Psikoloji Bölümü’nde doktora yapa 3 ö renci dersi al yordu. Dersler 
yine ak amlar  veriliyordu. Dönemin neredeyse yar s na gelinmi ti, bir ak am 
derste kar mda düzgün giyimli, çok bak ml  bir han m oturuyordu; sanki ilk 
defa görüyor gibiydim, bir türlü hat rlayam yorum. Nas l hat rlayamam diye 
kendime k zmaya ba lad m. Bakt m olmayacak, teneffüs verdim, o han ma kim 
oldu unu, derse ilk defa m  geldi ini sordum ve ilk defa geliyorsa çok geç 
oldu unu geçti imiz haftalarla ilgili eksi i tamamlamas n n mümkün olmad n , 
zaten devams zl k süresini de a t n  söyledim. Bu s rada, Psikoloji Bölümü 
ö rencilerinden bir han m araya girdi, u bilgiyi verdi: Arkada m z, Ça layan’ n 
e idir, kendisi hazine avukat d r, Ça layan hasta 390 ate le evde yat yor oldu u 
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için gelememi , defterini e ine vermi  ve derse gitmesini tahtaya ne yaz l rsa 
deftere yaz p götürmesini istemi . O derste tahtaya daha ayr nt l  ve yava  
yazd m. Böyle ö rencilerim de oldu! 

 
Hacettepe Üniversitesi E itim Bilimleri Bölümü’nde Prof Dr. Nuray Senemeo l  ve                 

Prof Dr. lhan Akhun ile 

Jürilerde bazen ilginç durumlar 
oluyordu. Bunlardan birini bir 
E itimde Program Geli tirme 
jürisinde ya ad m. Ne soru 
sorulursa sorulsun, ayn  cevab  
farkl  kelimelerle veriyordu. Soru 
sorma s ras  bana geldi inde 
haz rlad m soruyu b rakt m; 
cevab , önce sorulan sorular n tersi 
olmas  gereken bir soru sordum. 
Ona da ayn  cevab  verdi. 
Dayanamay p “Senin cevaplar n 
anam n türkü söylemesi gibi, anam 
hal  dokurken, bir tek ark  makam  
bilirdi, bütün ark  ve türküleri hep 
o makamda söylerdi.” dedim. Bu 
sözüme dan man  k zm , beni bir 
daha jüriye koymad . 

  

 
Hacettepe Üniversitesi E itim Bilimleri 

Bölümü’ndeki odamda hiç b rakamad m sevgili    
tahtam n önünde 
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 Jüri ile ilgili ba ka bir an y  Abant zzet Baysal Üniversitesi’nde ya ad m. Bu 
Üniversite’de bir doktora s nav nda, bir üye sordu u soruya aday n cevab n n 
yanl  oldu unu söyledi ve aç klamalarda bulundu. Soru istatistikle ilgili ve aday n 
cevab  do ru idi. Aday n, cevab n  peki tirmesini gerektirecek bir soru sordum. 
Gayet do ru olarak onu da cevaplad ; fakat jüri üyesi bu cevab n da yanl  
oldu unu belirtti. Ben sordu um cevab n  do ru olarak ald m  ifade edince jüri 
üyesi söylediklerinde srar etti. Aday n, d ar  ç kmas n  istedim ve cevab n n niçin 
do ru oldu unu tahtaya geçip yazarak aç klad m; jüri balkan  adaya ba ka soru 
sormaya gerek olmad n  sonu aday hakk nda karar vermemizi istedi. Aday, oy 
çoklu u ile ba ar l  say ld , ama ilgili jüri üyesi kar  oy gerekçesi de yazamad .  

Hacettepe Üniversitesi E itim 
Fakültesi’ndeki görevim s ras nda 
e itimde ölçme ve de erlendirme ve 
matematik ö retimi alanlar nda 
lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde dersler verdim. Pek çok 
doktora ö rencim oldu. Bunlar u 
anda ilk ve ortaö retim okullar nda, 
MEB’de kendi alanlar nda uzman 
olarak görev yap yorlar; 
az msanmayacak kadar  da 
üniversitelerde profesör, doçent ve 
yard mc  doçent olarak görev 
yapmaktalar.  

Yapt m yay nlar, bildiriler ve yürüttü üm projeler oldu. Bunlardan 
baz lar n  a a da belirtiyorum. 

imdi kitap ve makale yazma i lerine devam etmeye çal yorum. 

MEB’de iken 10. Millî E itim uras  Genel Sekreterli im, bu s rada ba ma 
gelenler vb. yazacak daha çok ey var, ama burada son bir sözle bitireyim art k. 

Hayat m n tam 50 y l n  fiilî olarak e itim ve ö retime verdim. Mutlu 
muyum hayat mdan? Kesinlikle EVET. Ailemle, mesle imle çok mutluyum. 
Klâsik soruyu sordum zaman zaman kendime: Bir daha dünyaya gelsem ayn  
mesle i seçer miyim? Buna da cevab m kesinlikle EVET. Bu nedenle yaz m n 
ba l n  “ANILAR, ANILAR BEN  H Ç A LATMADILAR” koydum. 

Sa l cakla kal n. 

 

 

 
Bir bilimsel toplant da konu urken 
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Mersin Üniversitesi 2. Ölçme Kongresi – 5-7 May s 2010 

 

 

 
Hacettepe Üniversitesi 4. Ölçme Kongresi 9-13 Haziran 2014 
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Mersin Üniversitesi 2. Ölçme Kongresi – 5-7 May s 2010 

 

 

 
Ankara Üniversitesi 1. Ölçme Kongresi – 14-16 May s 2008 
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Prof. Dr. Nizamettin KOÇ 

 

Çocukluk ve lkokul Y llar m 

Tokat’ n Erbaa kazas n n 30-35 hanelik, tamamen do an n kuca nda ye il-
likler içinde irin bir köyü olan “Hac ali Köyü”nde yedi çocuklu bir ailenin 
üçüncü çocu u olarak dünyaya geldim. Hac ali Köyü, a rl kl  olarak çamlar n, 
kay n ve me e a açlar n n içinde Erbaa’ya 20 km uzakl kta irin bir orta Karade-
niz köyü. O y llarda köyde elektrik yoktu, su ihtiyaçlar  köyün ortak çe mesin-
den sa lan yordu. Birisi bizim evimizde olmak üzere sadece iki hanede pille 
çal an radyo vard . Bu ko ullara ra men köy ya am n n tüm güzelliklerini ya a-
d m  dü ünüyorum. Zorluklar , güçlükleri de tatl  zorluk ve güçlüklerdi!  

 
A2. Hac ali Köyü 

Köyde lkokul olmad  için okul ya na geldi imde köyümüzün ba l  ol-
du u nahiye olan Kozlu Köyü lkokulu’nda anneannem ve day m n yan nda 
ilkokula ba lad m. Nüfus cüzdan m okula ba lamam nedeniyle ç kar ld . Nüfus 
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cüzdan mda do um tarihi olarak 19 Kas m 1949 yaz yor, ancak bunun gerçek 
do um tarihim oldu u konusunda ku kular m var. Zira o y llarda benim gibi 
küçük köylerde do anlar için do um olaylar n n resmi kay tlara geçmesi sistemli 
yap lm yordu. Köydeki do an bebeklerin say s  artarak bir grup olu tu unda köy 
muhtar  onlar ;  kendi tuttu u kay tlara ve ailelerin verdi i bilgilere göre kazaya 
yolu dü tü ünde gider nüfus memurlu una kaydettirirdi (Bu kay tlar s ras nda 
ciddi kar kl klar n ya and  da olurdu. Örne in benden iki ya  küçük olan k z 
karde im kay tlara benden iki ya  büyük olarak geçti!). Bu bak mdan gerçek 
do um tarihimden pek emin de ilim,  emin oldu um bir ey ise okula ba laya-
bilmem için bir-iki ya  büyük yaz ld md r!  Anne ve babam n ileri görü lülükle-
ri çerçevesinde; köyde okul olmad  için a abeyimi ve beni, daha sonra da k z 
karde im Makbule’yi day m n ve anneannemin yan na okumak üzere gönderme-
leri ve onlar n da bizlere sahip ç kmalar  nedeniyle onlar n e itim hayat mda ve 
ya am mda hep özel yeri vard r ve onlar  minnetle ve rahmetle an yorum. 

 
A3. Karde lerim ve Ben (Sa dan sola: Nur en, Makbule, Emine                 

ablam, ben, Sadettin, Nadide-17 A ustos 1969) 

A4. Tokat kalesinde – 26 Eylül 1966 (soldan sa a: A abeyim                     
Hüsamettin, Arif ve Ben) 

Böylelikle, ilkokul birinci ve ikinci s n f  Kozlu Köyü lkokulu’nda birle ti-
rilmi  s n fta okudum. Okulun Nuriye –Halil Uysal adlar nda kar -koca iki ö -
retmeni vard . Küçük bir Müdür-Ö retmen odas n n d nda da iki s n f  vard . 
S n flar n birisinde birinci, ikinci ve üçüncü s n flar; di erinde de dördüncü ve 
be inci s n flar okurdu. Okulun temizlik vb. i lerinden sorumlu ayr  bir eleman  
yoktu. Günlük temizlikler ile hafta sonu genel temizlikler ö retmenlerin gözeti-
minde ö renciler taraf ndan yap l rd . Biz küçük s n ftakilere daha hafif i ler 
(biraz uzakta olan çe meden küçük bakraçlarla suta ma vb. i ler) dördüncü ve 
be inci s n ftakilere ise biraz daha a r i ler dü üyordu. Temizlik i lerine bazen 
ö renci velilerinin kat l m  da oluyordu. K n s n flar n s t lmas  i leri ö renciler 
olarak her sabah okula giderken götürmek zorunda oldu umuz birer odun par-
ças n n birikimiyle sa lan yordu. Okulda tam gün e itim veriliyordu. Havalar iyi 
oldu unda ö le yeme i için evlere gidilirdi. Ancak k lar çetin geçti i için ö len 
yiyecekleri okula götürülürdü. “Yaparak-ya ayarak ö renmenin “ho  an larla 
yüklü örneklerini ya ad m tamamen ye illiklerle kapl  bu köydeki ve okuldaki 
en ho  ya ant lar mdan birisi de Cumhuriyet ve 23 Nisan Çocuk Bayram’lar n  
büyük bir co kuyla kutlay m zd r. “Onuncu Y l Mar ”, “ zmir Mar ” vb. 
e li inde üç mahalleden (a a , orta ve yukar  mahalle) olu an köyün, a a  ma-
hallesinden ba layarak yukar  mahallesinin meydan na gelir, yediden yetmi e 
misali tüm köy halk n n izledi i bir kutlama gerçekle tirirdik. 
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lkokul üçüncü s n fa geçti imde köyden Erbaa’ya ta nd k ve ilkokulu 
“Erbaa Atatürk lkokul’unda okudum. Bu okulla birlikte birle tirilmi  s n f du-
rumu da ortadan kalkt . Burada her ö renci kendi ya da lar yla ayn  s n fta e i-
tim görme imkân na sahipti. Atatürk lkokulu gerek s n flar  gerek ö retmen 
kadrosu, hizmetlileri ve di er imkânlar yla o günün ko ullar nda modern bir 
okuldu. Burada s n f ö retmenim Hüsnü Erdemir oldu. Karde i ükrü Erdemir 
de ayn  okulda di er bir s n f n ö retmeni idi. Hüsnü ö retmenimiz bir dönem 
sa l k nedeniyle okula gelemedi onun olmad  zamanlar karde i ükrü ö ret-
men derslerimize geldi. Be inci s n fa geldi imizde “Matematik” dersimize ayn  
zamanda okul müdürü de olan Remzi Soysal ö retmenimiz geldi. Geçmi e, o 
günlere dönüp bir de erlendirme yapt mda ad n  and m bu ö retmenlerimin 
ne kadar idealist, cumhuriyet de erlerine sahip ne kadar özverili; davran lar yla, 
konu ma üsluplar yla ve k l k-k yafetleriyle “gerçek ö retmenler”, “model ö -
retmenler” diye nitelendirilebilecek özelliklere sahip olduklar n  dü ünüyorum 
ve onlar  bir kez daha rahmetle an yorum. Hüsnü Erdemir ö retmenimle üni-
versite ö rencili im, asistanl m ve yurt d nda oldu um sürelerde, hemen 
hemen ya am n n son dönemlerine kadar sürekli yaz t m. Kendisinden hep çok 
yüreklendirici, te vik edici mektuplar al yordum. Nur içinde yats n! 

 
Ortaokul Ö renimi Y llar m 

Ortaokulu “Erbaa Ortaokulu”nda tamamlad m. Burada da çok de erli ö -
retmenlerim oldu. Bunlardan okul müdürü de olan Türkçe ö retmenimiz Bur-
han çellio lu ö retmenimin özel bir yeri oldu benim ö renim hayat mda. Bu 
durumun, özel kutlama günlerinde ve bayramlarda bana “ iir okuma”, “bir ko-
nu ma yapma” gibi rollerin s kl kla verilmi  olmas  da etkili olmu  olabilir. An-
cak bunlar n ötesinde, Burhan ö retmenimi hem ö rencilere kar  babacan yak-
la mlar yla, hem okul müdürü olarak ilkeli davran lar  ve yöneticili i ile hem de 
k l k-k yafetiyle iyi bir ö retmen, iyi bir yönetici olarak hat rl yorum. ükran 
borçlu oldu um bu de erli ö retmenime, hem bizlere “model ö retmen” olduk-
lar  ve hem bizlere kazand rd klar  her ey için te ekkür ediyor, sa l kl  ve mutlu 
bir ya am diliyorum. 

 
Tokat Erkek lkö retmen Okulundaki Ö rencilik Y llar m 

Ortaokuldan sonra Tokat’ n merkezindeki ve tüm ilçelerindeki ortaokul 
mezunlar n n kat ld  Milli E itim Bakanl ’ nca yap lan bir merkezi s nav (oku-
la al nacak ö renci say s n n üç kat n  seçmeye yönelik bir ilk eleme s nav ) ve 
bunu takiben 5-6 ö retmenden olu an bir jürinin yapt  “mülakat s nav ”n  (ilk 
elemeden geçenlerin üçte birini seçmeye yönelik bir s nav) kazanarak “Tokat 
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Erkek lkö retmen Okulu”nun gündüzlü k sm na girdim. O y llarda ilk ö ret-
men okullar n n gündüzlü ve yat l  okuyan ö rencileri vard  ve bu ö renciler 
ayn  s n flarda okurlard . Ayr ca k z-erkek karma e itim uygulan rd . “Erkek 
lkö retmen Okulu” ad n  ta mas  burada k z ö renci yoktu anlam na gelmiyor. 

Sadece erkek ö rencilerin büyük bir ço unlu unu tüm ihtiyaçlar  devlet taraf n-
dan kar lanan ve yat l  olarak okuyan ö renciler olu turuyordu. “K z ilkö ret-
men okullar ”nda da benzeri bir durum vard . Bunlarda da k z ö rencilerin bü-
yük bir ço unlu u yat l  idi. 

 
A5. Tokat Erkek lkö retmen Okulu 2. S n f Arkada larla (1965) 

A6. Tokat Erkek lkö retmen Okulu 2. S n f Arkada lar m ve Ö -
retmenlerimle (Ege gezisinde-Temmuz 1966) sa dan üçüncü 
resim benim 

A7. Tokat Erkek lkö retmen Okulu I. S n f (1965) 

Tokat Erkek lkö retmen okulu’nda okurken ya l  kar -kocan n olu turdu-
u mazbut bir ailenin oturdu u evin kiralad m z bir odas nda kald m. Yemek-

lerimi okulum ve evime orta uzakl kta olan anla m  oldu umuz bir lokantada 
yiyordum. Oraya olan ödemeleri babam ayl k olarak yap yordu. Bütün bunlar  
oldukça geni  bir ailenin di er ihtiyaçlar n n yan  s ra çok büyük bir s k nt  ya a-
madan babam yapabildi ine göre o zaman n ko ullar na ve çevremize göre “orta 
halli” bir aile say l rd k! Babam köyde iken çiftçilik, kamyon ta mac l  yap yor-
du (biz çocuklar n  çok da heves etmemize ra men kamyona hiç yana t rmazd ! 
Ayr ca kendisi de hiç araba kullanmay  bilmez, bunu anla m  oldu u oförlere-
muavinlere yapt r rd ); kazaya ta nd m zda ise tütün yeti tiricili i, tütün al m-
sat m , lokantac l k gibi i lerle u ra t . Güçlü aile ba lar na sahip olmam z  ve 
çok s cak bir aile ortam nda yeti mi  olmam  büyük bir zenginlik olarak kabul 
ettim hep. 

Tokat Erkek lkö retmen Okulu’ndaki iki y l m çok keyifli geçti. Hepsi 
“gerçek ö retmen” diyebilece im çok de erli ö retmenlerimiz oldu. Bunlar n 
içinde de “E itim Psikolojisi” ve “Uygulama ve Metot” ö retmenimiz Leman-
ser Sükan bende kal c  izler b rakan, meslek ya am mda yakla mlar n  hep örnek 
ald m bir ö retmenim olmu tur. Türkçe ö retmenimiz Mustafa Özbalc  (daha 
sonra Samsun Ondokuzmay s Üniversitesi’nde akademik kariyer yaparak Profe-
sör oldu) bende kal c  izler b rakan di er bir ö retmenim oldu. Onun dersleri 
çerçevecinde her hafta tan nm  bir yazar m z n bir roman n  okuma, onu yaz l  
olarak özetleyerek ö retmenimize ve ayr ca s n fta sözlü olarak arkada lar m za 
sunma sorumlulu umuz vard . Her ö renci tan nm  yerli ve yabanc  yazarlar-
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dan ilgi duyarak kendi seçti i bir kitab  seçme özgürlü üne sahipti. Ö retmeni-
mizin bize vermi  oldu u uzunca bir listedeki yazarlar n kitaplar n  oldukça 
zengin olan okul kütüphanesinden sa layabiliyorduk. Okul kütüphanemize Tür-
kiye’de yay nlanan belli ba l  gazetelerin tümü günlük olarak geliyor ve okuma 
salonunda ö rencilerin yararlanmas na sunuluyordu. Ayr ca o zaman n önemli 
dergileri de (E itim Hareketleri Dergisi, Varl k, Do an Karde  vb.) okul kütüp-
hanemize sistemli olarak geliyordu. Derslerin yan  s ra okulumuzda kültürel 
etkinlikler, kol çal malar  ( imdiki ad yla kulüpler) çok zengindi. Ben kültür – 
edebiyat ve foto rafç l k kollar ndayd m. Nota ile güzel mandolin çalard m ve 
okulun çe itli kutlama programlar nda mandolin e li inde yap lan “müzik dinle-
tisi” ekibinde mutlaka olurdum. imdi o lumun müzi e olan yo un ilgisi acaba 
benim bu çal malar mdan geliyor olabilir mi bilmiyorum! 

Gerçek okul ortam nda ilk ö retmenlik denemelerimi (stajlar m ), deneyim-
li Lemanser Sükan ö retmenimin rehberli inde Tokat’ n merkez “Nam k Kemal 
ilkokulu’nda yapt m. Birinci s n f n sonunda, iftihara ve takdire geçenlerin kat l-
d  ve masraflar  Bakanl kça kar lanan bir yurt gezisine kat lmam da bu okul-
daki ho  an lar m aras ndad r. Üç ö retmenimizin rehberli inde 45 ki ilik bir 
ö renci grubu ilk durak Ankara ve bir gece Ankara Erkek Ö retmen Okulu’nda 
konaklad ktan sonra Ayd n/Ortaklar’a ve orada da Ortaklar Ö retmen Oku-
lu’nda 6-7 gün konaklayarak, zmir’i, Efes’i, Bergama’y , Ku adas ’n  gezme 
(denize ilk girme keyifleri de dahil) gerçekten çok güzel an larla ve heyecanlarla 
yüklü ya ant lard  (O y llarda tüm ö retmen okullar nda benzer bir uygulama, 
yani s n flar n n ba ar l  ö rencilerini yurt gezilerine götürme uygulamas  vard . 
Nitekim bu bahsetti im gezimiz s ras nda bizler gibi yine ö retmenlerinin reh-
berli inde de i ik yerlere gitmekte olan gruplarla kar la m t k). Ba ar l  ö ret-
men adaylar n  bu ekilde ödüllendirme, “ba ar y  te vik” ba lam nda 60’l  y lla-
r n ba nda bile dü ünülerek uygulamaya konulmu  olmas  çok anlaml  de il mi?  

Tokat Erkek lkö retmen Okulu’nun ikinci s n f n n sonunda iki y ll k aka-
demik ba ar  not ortalamam dikkate al narak  “Ö retmenler Kurulu Karar ” ile 
“Ankara Yüksek Ö retmen Okulu”na aday gösterildim. Aday gösterilen di er 
iki arkada m ile birlikte Ankara Yüksek Ö retmen Okul’una seçildim (Ayn  y l 
3 aday zmir Yüksek ö retmen Okulu’na 4 aday da stanbul Yüksek ö retmen 
Okulu’na seçilmi ti).  

 
Yüksek Ö retmen Okulu Haz rl k Okulu (Lisesi) 

Benim Yüksek Ö retmen Okul’una seçildi im y l S hh ye/Yeni ehir’de 
Atatürk Lisesinin biti i indeki binada bulunan okulun yeni binalar  Be evler’de 
tamamlanmak üzere idi. Bu bak mdan benim geldi im y l seçilip gelenler “An-
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kara Yüksek Ö retmen Okulu”nun Be evler’ deki yeni binalar na gelmi  olduk 
( imdiki Ankara l Milli E itim Müdürlü ü’nün ve ura Salonu’nun bulundu u 
geni  alan).  Her biri dörder katl  iki k z, dört erkek yurduyla, 35-40’ar ki ilik 
ferah ve kullan l  s n flara sahip, yönetim ve ö retmenler odalar ndan olu an 
Haz rl k Okuluyla (lisesiyle), dört katl  ö retmenler lojman yla; bireysel ve grupla 
çal ma odalar na sahip zengin kütüphanesiyle, spor salonuyla, çe itli konferans, 
panel, aç k oturum vb. etkinliklerin düzenlendi i anfileriyle, yönetim binalar yla, 
iki katl  büyük bir yemekhanesiyle, kantiniyle ve geni  bahçesiyle, adeta küçük 
bir yerle ke görünümündeki bu okulda bir y l  “Haz rl k Okulu”, dört y l  da 
Üniversite (lisans) olmak üzere çok verimli çal malarla ve güzel an larla dolu 
ö renim ya am m n be  y l  bu yuvada geçti. Geriye bak p bir de erlendirme 
yapt mda “ideal ö retmen yeti tirme ortamlar n n” böyle olmas  gerekti ini 
dü ündü ümü rahatl kla ifade edebilirim. Zira bu okulda “Haz rl k S n f ”ndan 
ba layarak, üniversite lisans ö reniminin sonuna kadar yurt, yeme-içme vb. tüm 
masraflar m z Milli E itim Bakanl  taraf ndan kar lan yordu. 

Yüksek Ö retmen Okulu’na geldi imizde bizleri daha ba ar l  oldu umuz 
dersler ile birlikte tercihlerimizi de alarak “Fen” ve “Edebiyat” ubelerine ay rd -
lar. Ben edebiyat  seçtim. Bu haz rl k okulunda a rl kl  olarak lise son s n f 
program  olmak üzere tüm lise program  uygulan rd . Bu “Haz rl k S n f ”n  
ba ar  ile tamamlayanlar “Yüksek Ö retmen Okulu Haz rl k Lisesi Diplomas ”n  
al yor ve bu diploma da yüksekö retim lisans programlar na ba vurma/giri  
hakk  veriyordu. Haz rl k okulunda Türkiye’nin tüm ilk ö retmen okullar ndan 
seçilerek gelen arkada larla, yine hepsi deneyimli- k demli ö retmenlerden olu-
an bir ö retim kadrosundan yararlanma imkân n  yakalam  olmay  kendim için 

büyük bir ans (ancak çaba sarf ederek, emek vererek yakalanm  bir ans!) ola-
rak görüyorum. Yüksek Ö retmen Okulu Haz rl k Okulu’nda (lisesi’nde); Fer-
ruh San r, Yunus Murat, Meliha Beret, Lütfiye Çakmakç o lu, adiye Okurer, 
Melehat Özgül, Ekrem Üçyi it, smet Parmaks zo lu, Selman Erdem gibi çok 
de erli ö retmenlerimiz oldu. Bu çok de erli ö retmenlerimiz, birço u büyük 
bir kent ya ant s  olmam , Türkiye’nin her taraf ndan gelmi  olan bizlere ö reti-
cilikleriyle, disiplinleriyle, k l k-k yafetleriyle, efkat ve duyarl l klar yla “iyi ö -
retmen” “ideal ö retmen” modeli oldular. Ço unlu u rahmetli olan bu çok 
de erli ö retmenlerimi sayg yla an yorum. 

 
E itim (Bilimleri) Fakültesindeki Ö rencilik Y llar m 

“Yüksek Ö retmen Okulu Haz rl k Lisesi”ni tamamlad ktan sonra Türki-
ye’deki tüm lise mezunlar n n kat lm  oldu u ayn  gün sabah ve ö leden sonra 
olmak üzere iki ayr  oturumdan olu an Üniversite Giri  S nav na Ankara Kurtu-
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lu  Lisesi’nin salonlar nda girdim. S nav sonras nda ilk tercihim olan ve o za-
manki ad yla E itim Fakültesi’ne girdim. Henüz yeni kurulmu  olan ve temel 
amac  e itimin de i ik uzmanl k alanlar na eleman (uzman adaylar ) yeti tirmeyi 
amaç edinen bu Fakülteye girmek birçok arkada m gibi bana çok cazip gelmi ti. 
Onun için ald m yüksek puana dayal  olarak birçok lisans program na girebile-
cek iken bu Fakülteyi tercih ettim. Bu tercihimden dolay  da hiçbir zaman pi -
man olmad m. O kurulu  y llar nda Fakültenin ilk iki y l nda uygulanan ortak 
programdan sonra üçüncü s n fta bölümlere (programlara) ayr lmay  öngören 
bir program uygulan yordu. Ayr ca bir ö renci birisi esas program  ve di eri de 
yan program  olmak üzere iki program  seçebiliyor ve bu programlar  birlikte 
yürütebiliyordu (Günümüzdeki “çift ana dal” uygulamalar n n benzeri bir uygu-
lama E itim Fakültesinin kurulu  y llar ndan itibaren YÖK’e kadar ba ar  ile 
uygulanm t r). Ben üçüncü s n fta esas program m olarak “Okul Psikologlu u 
ve Rehberlik” program n , ikinci olarak da “E itim daresi, Planlamas , Ekono-
misi ” program n  seçtim. Lisans mezuniyet diplomamda da bu iki program n 
ismi de yer almaktad r. 

Benim ö rencilik y llar mda, henüz kurulu  y llar  oldu u için Dekan ve 
Bölüm Ba kanlar  dâhil tüm ö retim üyesi hocalar m z n büyük bir ço unlu u 
Üniversitemizin de i ik fakültelerinden ve ba ka üniversitelerden ek görevlen-
dirme ile gelen akademisyenlerden olu uyordu. Lisans ö renimimiz s ras nda 
kadrosu Fakültede olan çok de erli e itim bilimci hocalar m z (Prof. Dr. Fatma 
Var , Prof. Dr. Ziya Bursal o lu, Prof. Dr. efik Uysal, Prof. Dr. Süleyman 
Çetin Özo lu, Prof. Dr. Hasan Ali Koçer, Doç. Dr. Mithat Enç); Psikoloji (Ge-
nel, Geli im, Ö renme), Ruh Sa l  alanlar ndaki dersleri kendilerinden ald -
m z yine alan n tan nm  çok de erli hocalar m z (Prof. Dr. Gülseren Günçe, 
Prof. Dr. G yasettin Ünsal, Prof. Dr. Engin Geçtan, Prof. Dr. Çi dem Ka tç -
ba , Prof. Dr. Recep Doksat); Hukuk Fakültesinden gelen yine hepsi kendi 
alanlar n n çok tan nm  akademisyenleri olan hocalar m zdan (Prof. Dr. Hami-
de Topçuo lu, Prof. Dr. Bülent Nuri Esen, Prof. Dr. Ali Naim nan, Prof. Dr. 
Eralp Özgen, Prof. Dr. Adnan Güriz),  Bilim Felsefesi ile E itim Felsefesi ders-
lerini ald m z (Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülgen), Sanat Tarihi derslerini ald m z 
Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin, Kültürel Antropoloji dersini ald m z Prof. 
Dr. Nermin Erdentu , Halk E itimi ve Toplum Kalk nmas  derslerini kendisin-
den ald m z Prof. Dr. Cevat Geray hocalar m z ba ta olmak üzere alanlar n n 
duayeni konumundaki çok de erli hocalardan dersler alabilmi  olmay  kendim 
ve dönemimde birlikte ö renim gördü üm arkada lar m için çok büyük bir ans 
olarak de erlendiriyorum. Fakültemizin yakla m  ve bu de i ik disiplinlere 
mensup deneyimli ve birikimli bu zengin hoca kadrosu bize, e itimin disiplinler 
aras  bir alan olarak ele al nmas  gereken bir alan oldu unu ya ayarak görme 
f rsat n  da verdiler. Hepsine bize kazand rd klar  için ükran borcumuz vard r. 
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Fakülteye giri ten sonra mezun olana kadar Yüksek Ö retmen Okulu art k 
bizim yurdumuz olman n ötesinde evimiz! gibi idi. Hafta içi günlerimiz Fakül-
te’de di er zamanlar m z ise Yüksek Ö retmen Okulu’nda geçiyordu. Yüksek 
Ö retmen Okulu ö rencileri Fakültelerindeki/lisans programlar ndaki derslere 
paralel olarak Yüksek Ö retmen Okulu anfilerinde ak am saatlerinde 18.00 – 
21.00 aras nda “Ö retmenlik Formasyonu” derslerini al yordu. Biz E itim Fa-
kültesi ö rencisi oldu umuz ve bu programdaki dersleri esasen kendi lisans 
program m z çerçevesinde ald m z için bundan muaft k. Bir “ö retmenlik 
staj ” ile tamamlanabilen bu programa kat lmak ve ba ar  ile tamamlamak di er 
fakülte ve lisans programlar na (Fen Fakültesi ve bölümleri, Dil ve Tarih Co -
rafya Fakültesi ve bölümleri v.b) devam eden ö rencilerin tümü için zorunlu idi. 
Benim için zorunlu olmad  halde Ord. Prof. smail Hakk  Baltac o lu, Prof. 
Dr. Rasim Adasal, Prof. Dr. brahim Ethem Ba aran ba ta olmak üzere çok 
de erli ve seçkin hocalar n konferanslar biçiminde dersler verdikleri bu progra-
ma, tüm gereklerini yerine getirerek ve zevk alarak kat ld m. Ö retmenlik staj m  
da Ankara Erkek lkö retmen Okulu’nda ( imdiki Ba kent Ö retmenevi’nin 
bulundu u yerde idi) yapt m. Bu y llarda Yüksek Ö retmen Okulu’nun bize 
sunmu  oldu u imkânlardan birisi de baz  özel günlerde (Y lba , Bayram vb) 
Türkiye’de tan nm  sanatç lar n davet edilerek kat ld klar  zengin içerikli e lence 
programlar n n s kça düzenlenmesidir. Bize sa lanan güzel imkanlardan bir 
di eri ise çe itli zamanlarda Devlet Tiyatrolar ndan ö renci indirimli veya ço u 
zamanda ücretsiz olarak sa lanan biletlerle gruplar halinde tiyatroya gitmekti. 

Yüksek Ö retmen Okulu’ndaki ve E itim Fakültesindeki be  y ll k ö re-
nimimin sonunda “Yüksek Ö retmen Okulu Diplomas ” ve “E itim Fakültesi 
Diplomas ” olmak üzere  

ki ayr  yüksek ö retim diplomas  alm  oldum.  

Üniversite ö rencili im s ras nda, özellikle ikinci s n ftan itibaren samimi 
arkada lar m aras ndaki lakab m “Profesör” idi. Do rusunu söylemek gerekirse 
o dönemlerde çok da uzak görünen bir konumu i aret etmesine ra men bu 
lakab n biraz da ho uma gitti ini itiraf etmeliyim. San r m bu lakab n verilme-
sinde; derslere sistemli ve aksatmadan kat lmam, tutmu  oldu um notlar  talep 
eden s n f arkada lar mla rahatl kla payla mam,  derslerde benim gibi dikkatli 
not tutan birkaç arkada m ile birle tirmi  oldu umuz notlar n dersin ö retim 
üyesi hocam z n genel kontrolünden geçtikten sonra teksir olarak di er s n f 
arkada lar m z n istifadesine sunulmu  olmas  gibi etkinliklerin büyük bir rolü 
olmu  olabilir. Bizler Fakültenin üçüncü dönem ö rencileriydik ve o dönemde 
birçok dersimizin henüz temel “Ders Kitab ” niteli inde kitaplar  yoktu. Hoca-
lar m z n anlat mlar na dayal  olarak tuttu umuz notlar ve onlar n önermi  ol-
duklar  yard mc  kaynaklar çerçevesinde yürütülüyordu dersler. Üniversite ö -
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rencili i y llar mda beni çok mutlu eden etkinliklerden birisi de son s n fta iken 
veri toplama ve verilerin analizi k s mlar na iki arkada mla (Ömer Ç rpar ve 
Mahmut Tando an) birlikte kat ld m, hocam z ve ayn  zamanda Fakültemiz 
E itim Programlar  ve Ö retim Bölümü Ba kan  olan Prof. Dr. Fatma Var ’ n 
yürüttü ü ve 1972 y l nda Fakültemiz Yay n  olarak da yay nlanan “Türkiye’de 
Lisans-Üstü E itim: Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamal  Alanlar nda” ara -
t rmas d r. Henüz lisans ö rencisi iken yürütülen kapsaml  bir ara t rma proje-
sinde rol almak, üstelik yap lan katk n n sembolik de olsa (ö renci gözünde 
semboli in de ötesinde anlam  olabilen) maddi kar l n  alman n! Ö rencinin 
Üniversiteye, Üniversite Ö retim Üyeli ine ve Ara t rmaya kar  bak n  olumlu 
yönde etkileyen, ileriye yönelik planlar n  netle tirmesine katk da bulunan ve 
motive eden önemli bir faktör olaca n  dü ünüyorum. Benim için de ayn  ey 
olmu tur. Ku kusuz burada belirtmem gereken bir nokta da; üniversite lisans 
ö renimim s ras ndaki anlaml  ve hat rlad kça beni o günlere güzel duygularla 
ta yan ya ant lar n yan  s ra o y llardaki yo un ö renci olaylar n n olumsuz etki-
lerini de (boykotlar, okullar n, yurtlar n bazen günlerce, haftalarca kapat lmas , 
ö renime ara verilmesi vb.) ya am  olmam zd r. 

 
Samsun Ondokuzmay s Lisesi Rehberlik Servisinde Göreve Ba lama 

Üniversiteden mezun oldu um y l, günümüzdeki uygulamalarla kar la t r -
lamayacak kadar k sa bir süre içinde, kura ile çekti im Samsun Ondokuzmay s 
Lisesi Rehberlik Servisine 8 Kas m 1971 tarihli kararname ile atand m. Kura ile 
atamalar n yap ld , herkesin kura ile çekti i yere severek gitti i bir dönemde 
ehir olarak Samsun’a ve lise olarak da “Ondokuzmay s Lisesi”ne atanm  ol-

mak ilk atanma ve göreve ba lama için çok güzel bir ans oldu benim için. Gö-
reve yeni ba lam  oldu um halde, mezunu oldu um Ankara Üniversitesi E i-
tim Fakültesinde aç lan ve göreve atanmadan önce kazanarak ba lam  oldu um 
“E itim Psikolojisi Yüksek Lisans” program na Samsun’dan gidip-gelerek ka-
t lma konusunda l Milli E itim Müdürü ile Okul Müdürü destekleyici oldular. 
“Uzman Yard mc s ” aday  unvan yla atand m bu görevde dört aya yak n bir 
süre çal t ktan sonra mezunu oldu um Fakültenin “E itim Psikolojisi Bölü-
mü”ne “Ölçme ve De erlendirme (Psikometri)” alan nda aç lan asistanl k s na-
v na ba vurdum ve bu s nav  kazand m. Böylelikle üniversite y llar mda hayal 
etti im “üniversitede akademisyen olma idealimin” yolu aç lm  oldu.  

 
E itim (Bilimleri) Fakültesine Asistan Olarak Atanma ve Akade-
misyenlik Y llar  

Asistanl k s nav n  kazand ktan sonra Milli E itim Bakanl ’ndan muvafa-
kat alarak üniversiteye geçi im hiç kolay olmad . O dönemde Yüksek Ö retmen 
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Okulu Mezunu olarak Türkiye’nin de i ik yörelerindeki liselere atanm  olup 
görev yaparken üniversitelerde aç lan asistanl k s nav na girerek kazananlara 
“muvafakat verme” konusunda büyük güçlük ç kar l yordu. Gerekçe olarak da 
burslu okumu  olman n kar l  olarak “mecburi hizmet” zorunlulu u gösterili-
yordu (Be  y l süre ile yat l /burslu okuman n kar l  olarak yedi buçuk y ll k 
bir mecburi hizmet zorunlulu u veya bunun kar l  olarak alt ndan kalk lmas  
oldukça zor maddi bir yükümlülük vard ). Üniversitenin ilk muvafakat iste i 
yaz s na Bakanl k tamamen olumsuz cevap verdi. Yo un u ra lardan sonra 
ikinci bir yaz  ile muvafakat/ zin konusunun “Müdürler Encümeni”nde görü ü-
lece i yaz s  geldi. Daha da yo un u ra  ve çabadan sonra da “Müdürler Encü-
meni’nde konunun görü üldü ü ve muvaffakat n verildi i yaz s  Fakülteye gön-
derildi. Geriye dönüp ya ad klar m  de erlendirdi imde ç kar lan zorluklara bir 
anlam veremiyorum. Zira iste im bir ortaö retim kurumunda çal yor iken 
s navla kazand m bir imkândan yararlanarak yüksekö retimde/üniversitede 
çal maya geçi ti. Özetle resmi e itim sisteminden ç km yordum ki! Olan sadece 
kademeler aras  geçi  sorunu idi. Ancak ülkemizde baz  dönemlerde, yetkili ve 
etkili konumda bulunan ki ilere bunu anlatabilmek çok zor olabiliyor. Benim 
üniversiteye geçi im de böyle bir döneme denk gelmi ti. Art k tüm u ra lardan 
sonra 29 ubat 1972 tarihli kararname ile “Ankara Üniversitesi E itim (Bilimle-
ri) Fakültesi E itim Psikolojisi Bölümü”ne “Ölçme ve De erlendirme (Psiko-
metri) Asistan ” olarak atanarak üniversitedeki çal ma hayat m ba lam  oldu. 

 
Asistanl k Y llar m ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)                
Çal malar m 

nsan n mezun oldu u Fakülte ve Bölüme ö retim üyeli inin kayna n  
olu turan “asistan” olarak girmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Samsundan 
dönüp Ankara’da göreve ba lamam dönem ortas na denk geldi inden kiralaya-
bilece im/kalabilece im yer bulma konusunda ba lang çta zorluklar ya ad m. 
Bir aya yak n süre Fakülte yak n ndaki bir otel odas nda kald m. Daha sonra 
ö retmen olan ablas  ile birlikte kalan ve makine mühendisi olan ortaokuldan 
arkada m Ahmet ( imdiki gençlerin deyimiyle kankam) ve ablas  Güler Abla’n n 
Ayd nl kevler-Ziraat Mahallesi’nde kirada kald klar  dairenin bir odas nda kalma 
imkân n  bana verdiler. Üniversitemizin sa lad  bir imkânla 12 ay süre ile yurt 
d na (A.B.D.) gidene kadar (yakla k bir y l) onlarla birlikte kald m. Matematik 
ö retmeni olan Güler Abla’n n mesleki ya am mda özel bir yeri vard r. Anka-
ra’da ilk göreve ba lama döneminde, kal c  bir yer bulana kadar kendileri ile 
birlikte kalma imkân n  vermeleri, daha sonra da uzunca bir süre uygun kiral k 
daire bulma ve kiralama a amas ndaki destekleri, hiç unutamayaca m iyilikler-
dir. Bunun için kendilerine çok müte ekkirim. 
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A8. Arkada m Ahmet ( imdiki gençlerin deyimiyle, Kankam! ve 
Ben-1982) 

Fakültedeki/Bölümümdeki çal ma ortam m za gelince; E itim Psikolojisi 
Bölümümüz Hukuk Fakültesinin arkas ndaki imdi Adalet Meslek Yüksek Oku-
lu’nun bulundu u üç katl  binadaki Fakültemizin en üst kat nda, fakülte kütüp-
hanesinin biti i inde idi. Tüm bölüm hocalar  ve asistanlar n çal ma ortam ; her 
biri yakla k olarak 12’ er metrekareden ibaret iç içe iki küçük odadan olu uyor-
du. D  kap dan girildi inde be  asistan n payla t  odaya giriliyordu. Bu odan n 
demirba lar ; her asistan için küçük birer çelik masa ve sandalyeler ile ortakla a 
kullan lan 3-4 katl  raflar  olan, orta büyüklükte iki çelik kitapl ktan olu uyordu. 
Asistanlar odas ndan geçilerek girilen iç oda; Bölümün kadrolu ö retim üyeleri 
ile ek görevli olarak d ar dan gelenler olmak üzere dokuz ki iden olu an ö re-
tim üyesi hocalar m z n payla t klar  bir oda idi.  Bu odan n içinde tahtadan 
yap lma üç orta büyüklükte masa, 5-6 sandalye ile yine tahtadan yap lm , orta 
büyüklükte portatif bir kitapl k bulunuyordu (asistanlar odas ndan birazc k daha 
lüks!). Fakültenin di er bölümlerinin yerle me düzenleri ve fiziksel ko ullar  
bizimkinin paralelindeydi. Yeni binalar m z tamamlan p ta nana kadar bu ta-
n mlanan ko ullardaki mekânlarda kald k. O dönemde Bölümlerin “Bölüm Sek-
reterleri” yok idi. Bölümün yaz malar n  ve di er sekreterlik i lerini asistanlar 
olarak i bölümü ve i birli i yaparak bizler yap yorduk. Bu i birli i yapma çal -
malar nda kabak büyük ölçüde daktilo ile yaz  yazmay  bilenlerin ba nda patl -
yordu! Bizim bölümde de bunun adresi Bekir’e (Prof. Dr. Bekir Onur) ve Ah-
met Nuri’ye (Genç ya ta yitirdi imiz, kendisini rahmetle ve özlemle and m z 
çok de erli arkada m Ahmet Nuri Öktem) ç k yordu! 

Samsun’a atanmadan ba lam  oldu um, atand ktan sonra Fakülte’ye asis-
tan olarak dönene kadar gidi -geli ler yaparak, asistan  olmaktan gurur duydu-
um çok de erli hocam Prof. Dr. efik Uysal’ n dan manl nda yürüttü üm 

yüksek lisans çal malar m  1973 y l nda tamamlad m ve ayn  y l doktora prog-
ram na ba lad m. Henüz doktora program na ba lad m ve sadece iki dersi 
ald m ve hiç beklemedi im bir a amada yurt d na gitme imkan m ç kt . öy-
leki, o dönemde Üniversitelerin/Fakültelerin ö retim elemanlar n  geli tir-
me/yeti tirme uygulamalar  (“Bilgi, görgü ve ihtisas n  art rmak” üzere) çerçeve-
sinde bütçe ay rma ve belirli sürelerle yurt d na gönderme imkânlar  vard . Bu 
uygulama çerçevesinde Fakültemizde her y l üç asistan ve üç ö retim üyesinin, 
ihtisas alan n n geli mi  oldu u ve istedi i ülkeye gönderilmesi uygulamas  ba la-
t lm t . Bu uygulama için asistanlar ve ö retim üyeleri (Doç. ve Prof.) belirli 
kriterlere göre kendi içlerinde s ralanm t . Bu uygulama uyar nca ö retim üyeleri 
üçer ayl k, asistanlar ise birer y ll k süre ile gönderiliyordu. Ben asistanlar s rala-
mas n n en son s ras ndayd m (Hat rlad m kadar  ile 22. s ra). Ancak iki asistan 
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d nda bana kadar s rada olanlar n bu haklar n  o y l için belirli mazeretlerle 
(doktoras n  bitirme a amas nda olma, yeni evlenmi  olma, küçük çocuk sahibi 
olma vb.) kullanmak istememeleri nedeniyle hiç beklenmedik bir anda s ra bana 
geldi. Bölümümün, dan man m n ve ailemin de destek (çok rahat anla laca  
üzere ailemin deste i a rl kl  alarak konunun parasal/mali yönleri aç s ndand r!) 
ve te viklerini esas alarak A.B.D. ye gitmeye karar verdim. Dan man m ve ora-
da uzun süre kalm  olan di er hocalar m n önerilerini dikkate alarak alan mdaki 
çal malar n geli mi  oldu u 5-6 üniversite ile yaz malara ba lad m. K sa süre 
içinde dört üniversiteden akseptans ald m. Sonunda Indiana Üniversitesine 
karar verdim ve gittim. Indiana Üniversitesi, Üniversitenin ad n  ta yan eyalette 
Bloomington’da bulunan akademik etkinliklerin yan  s ra; kütüphaneleri, kültü-
rel ve sosyal etkinlikleri ba ta olmak üzere tüm imkânlar  ile zengin,  ye illikler 
içinde güzel ve geni  bir kampüse (yerle keye) sahip bir üniversite. 

 
A9. ABD ndiana Üniversitesinde ngilizce S n f  ( ngilizce Ö ret-
menimiz ve Japon arkada lar m, 1975) 

A10. Amerikal  Dostlar m n Çocuklar  ve Ben (Omuzlar mdan tuttu-
um Sevim, ortadaki Julian, di eri de karde leri, 1975) 

 Indiana Üniversitesi’nde bulundu um bir y l n ilk yar s nda a rl kl  ola-
rak ngilizcemi geli tirmeye yönelik dersler ald m. kinci yar s nda ise alan m ile 
ilgili birkaç derse “özel ö renci” statüsünde dinleyici olarak kat ld m. Alan m ile 
ilgili bir dersi de kredili olarak ald m.  Bu üniversitenin zengin kütüphane 
imkânlar ndan çok yararland m. Me hur K br s Ç karmas n n yap ld  s rada (20 
Temmuz 1974) Amerika’da bulunmu  olman n bana sa lam  oldu u önemli bir 
yan yarar  da; Televizyonlar ba ta olmak üzere, kitle ileti im araçlar nda o za-
manki Ba bakan m z ve D  leri Bakan m z ba ta olmak üzere ülkemiz yetkili-
lerinin tüm dünyaya Türkiye’nin “bar  amaçl ” ç karmas n n hakl l n  çok net 
bir biçimde ve ngilizce olarak (adeta meydan okurcas na!) anlatmalar -
n /aç klamalar n , bu aç klamalar üzerine d  dünyan n neler dü ündü ünü ve 
yazd n  yak ndan ve objektif olarak görme ve de erlendirme imkan  vermesi-
dir. Gerçekten o günleri ülkemiz ve yöneticilerimizin tav r ve politikala-
r /icraatlar  aç c ndan gurur duyulan tablolar olarak an ms yorum. Amerika’da 
bulunmu  olman n bana sa lad  önemli bir yarar da, oraya gitmeden önce 4-5 
y l süre ile beni sürekli rahats z eden, bazen de ciddi düzeylerde sanc lar veren 
“böbrek ta lar mdan”,  dönü üme 3-4 ay kala,  yine çok ac  veren düzeylere 
ula an sanc lar nedeniyle operasyonla al nmaya karar verilmesi ve bu s k nt lar-
dan da tümüyle kurtulmu  olmamd r. 
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Fakültemizin Yeni Binalar na Ta nma 

Eski binam zdayken gitmi  oldu um ve bir y l süre kald m A.B.D. den 
döndü ümde, imdi bulundu umuz binalar n bitti i ve ta nma i lemlerinin de 
tamamland  durumu ile kar la t m. Çok be endim ve sevdim bu yeni binam -
z . Benim için ho  olan bir durum da bir y l süre ile kald m ve Indiana Üniver-
sitesi E itim Fakültesinin (School Of Education) mimari özellikleriyle büyük bir 
benzerlik göstermesiydi. Y llar için de ö retim eleman , ö renci, memur say lar  
vb. art lar n olmas na paralel olarak “yeni mekan ihtiyaçlar n n ortaya ç kt ” 
gerekçeleriyle; baz  aç k mekanlar  kapal  mekan haline dönü türme, baz  me-
kanlar  bölme, baz  mekanlar  biti ik bir ba ka mekana ekleme vb. uygulamalarla 
maalesef u andaki fakültemizin fiziksel durumu/görünümü orijinalinden bir 
hayli farkl la m  görünüyor! (Buna da ça da la maya do ru ad mlar! m  yoksa 
ba ka bir ad m  verilir bilmiyorum!).  Son y llarda ve özellikle 1997’deki “tepe-
den inme bir yakla mla” YÖK’ün Fakültemizi yeniden yap land rmas ndan 
sonra Fakültenin ö renci profili de çok de i ti. Fakültemizin yo un çaba ve 
giri imleri sonucu 2007 y l ndaki tekrar yeniden yap lanma çal malar  da 
(1997’de YÖK taraf ndan kapat lan bölümlerin yeniden aç lmas  v.b.) giden 
eyleri ve de erleri tam olarak henüz yerine koyabilmi  de il. Tüm bu olumsuz 

geli melere ra men E itim Bilimleri Fakülte’mizin; ö retim üyesi kadrosuyla ve 
teknik donan m yla Türkiye’deki e itim fakülteleri içinde ayr cal kl  bir yere ve 
konuma sahip olma özelli ini korudu una inand m  da belirtmek isterim. 

1974 y l n n son aylar nda Fakülte’mizin imdiki binalar na ta nd m zda, 
ö retim eleman  bloklar nda her bölüme bir kat tahsis edildi. Asistanlar dâhil 
tüm ö retim elemanlar  olarak hepimizin; gömme dolap biçiminde geni  ve 
kullan l  raflara sahip kitapl klar  olan, Devlet Malzeme Ofisi’nden sa lanan ve 
o günün ko ullar nda oldukça k masa ve yeterli say da sandalye ve di er mal-
zemelere sahip odalar m z oldu. 

  
Doktora Çal malar  

Prof. Dr. efik Uysal’ n dan manl nda yürüttü üm doktora tezimin ra-
porla t r lmas  çal malar m  tamamlamak üzere oldu um bir dönemde Uysal 
hocam n Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine “Kurucu Dekan” olarak geçme-
si üzerine tez raporumu lisans ve lisansüstü düzeyde kendisinden çe itli dersleri 
alm  oldu um de erli hocam Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo lu dan manl n-
da tamamlad m ve savundum. Doktora program  öncesi bir y l süre ile yurt 
d nda bulunmu  olmak, orada çe itli kaynaklarla etkile mi  olmak ve ilgi duy-
du um konular ile ilgili yaz l  kaynaklar toplam  olmak bu düzeyde yürüttü üm 
çal malar  büyük ölçüde kolayla t rm t r. 
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Lisansüstü çal malar m s ras nda lisans ve lisansüstü düzeylerde kendile-
rinden dersler ald m hocalar m olarak imdiye kadar ad n  zikretti im hocala-
r m n yan  s ra Prof. Dr. lhan Akhun ( statistik) ve Prof. Dr. Niyazi Karasar 
(Ara t rma Yöntemleri), Prof. Dr. G yasettin Ünsal (Ruh Sa l ), Prof. Dr. 
Gülseren Günçe (Geli im Psikolojisi), Doç. Dr. Cavit Ünal (Ö renme Psikoloji-
si) hocalar mdan dersler alma ans na da sahip oldum. Lisansüstü programlar-
daki özellikle doktora program ndaki derslerimi Ankara Üniversitesi’nden ve 
Hacettepe Üniversitesi’nden hepsi asistan olan 6-8 ki ilik arkada  gruplar nda 
ald m. Özellikle “ statistik” ve “Ara t rma Yöntemleri” dersleri ba ta olmak 
üzere çe itli dersleri böylesi küçük gruplarda alm  olmak, yo un etkile imler 
çerçevesinde, adeta “yaparak-ya ayarak ö renme” misali etkili ve kal c  bilgiler 
ve deneyimler edinmemize neden oldu. Lisansüstü çal malar mdan bahseder-
ken mutlaka zikretmem gereken benim için çok önemli bir ki i daha var. O da 
çok de erli büyü üm, arkada m-ablam Dr. Siral Ülkü’dür.  Akademik çal ma-
lar  (yüksek lisans) çerçevesinde A.B.D.de belirli bir süre bulunmas  çerçevesin-
de ngilizcesi çok iyi olan ve Fakültemizde “Ö renme Psikolojisi” “Rehberlik” 
gibi dersleri lisans ve yüksek lisans düzeylerinde okutan, ayn  bölümde birlikte 
çal m  olmaktan övünç duydu um Dr. Ülkü’nün doktora çal malar m s ras n-
da ve özellikle alan m ile ilgili ingilizce kaynaklardan yararlanma (çeviriler) konu-
sundaki yard mlar n  hiç unutmam.  Kendisini sayg , sevgi ve ükran duygular y-
la anmak benim için zevkli bir görevdir. 

Asistanl k y llar mda, yüksek lisans ve doktora çal malar m s ras nda kat l-
d m, beni çok mutlu eden, akademik geli memde önemli katk lar  olan etkin-
liklerin ba nda, akademik dan man m Prof. Dr. efik Uysal’ n yürüttü ü iki 
ayr  ara t rma projesi ile de erli hocam Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo lu’nun 
yürütmü  oldu u bir ara t rma projesinde veri toplama ve verilerin analizi ça-
l malar nda aktif olarak rol alm  olmam gelmektedir. Dan man m efik Ho-
ca’n n veri toplama ve verilerin analizi çal malar nda rol ald m ara t rma pro-
jelerinden birisi TÜB TAK taraf ndan desteklenen ve ayn  kurumun yay n  ola-
rak 1973’te yay nlanan “Yurt D nda Yeti en htisas Gücü” ara t rmas  idi. 
kincisi de Türk Sosyal Bilimler Derne i’nin deste i ile yürütülen ve Fakültemi-

zin yay n  olarak da 1974 y l nda yay nlanan “Sosyal Bilimler Ö reti-
mi(Üniversite Lisans Seviyesine li kin Sorunlar” adl  ara t rmad r. S. Çetin 
Özo lu Hocam n kat ld m ve verilerin analizi k s mlar nda rol ald m ara t r-
mas  ise, Milli E itim Bakanl  PAK Dairesi’nin deste i ile yürütmü  oldu u 
”Psikolojik Ölçme Araçlar n n Geli tirilmesi Projesi” ad  alt nda gerçekle tirdi i 
ara t rmad r. (Bu proje kapsam nda; Kuder lgi Alanlar  Tercihi Envanteri, Te-
mel Kabiliyet Testi 11-17, Problem Tarama Envanteri ele al nm t . Ben bu 
ara t rman n TKT-11-17’ye ili kin analizlerde rol ald m).  
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Asistanl k y llar mda “anketör” olarak kat ld m önemli bir ara t rma pro-
jesi de Ülkemizden Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat ve Prof. Dr. Ru en Kele ’in 
koordinatörlü ünde gerçekle tirilen yerli ve yabanc  bir çok ara t rmac n n çe it-
li boyutlarda ara t rmaya katk  sunduklar , Hollanda Üniversiteleri Uluslararas  

birli i Vakfi (NUFFIC) ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi skan 
ve ehircilik Enstitüsü’nün i birli i çerçevesinde gerçekle tirilen “ Uluslararas  

gücü Göçünün Bo azl yan lçesi üzerindeki Etkilerine li kin Bir Ara t rma”  
konulu saha ara t rmas d r. Bo azlayan’a ba l  43 köyde ya ayan yüzlerce ki i 
üzerinde gerçekle tirilen bu ara t rmada, çok farkl  özelliklere sahip, yeti kin 
insanlara (kad n-erkek) uygulanan anketler çerçevesinde görü meler yapm  
olmak, bir haftay  a k n süre ile kald m z yörede, her günkü uygulamalardan 
sonra döndü ümüz ve kald m z motelde her ak am 2 saate yak n bir süre ile o 
gün kar la t m z sorunlar  çok de erli bilim insanlar  ile payla mak/tart mak 
imkanlar m z oldu. Dan man m De erli Hocam Prof. Dr. efik Uysal ile birlik-
te kat lm  oldu um bu saha ara t rmas na de i ik üniversitelerden bir çok ö re-
tim üyesi, asistan kat lm t (Baz lar  o dönemde Doçent veya Asis. Dr. olan 
akademisyenleden hat rlad klar m unlard r: Prof. Dr. Mübeccel K ray, Prof. 
Birsen Gökçe, Prof. Dr. Do u Ergil, Prof. Dr. Metin Kazanc , Prof. Dr. Ünsal 
Oskay, Doç. Dr. Hüner Tuncer). O günlere dönüp bir de erlendirme yapt m-
da; ara t rman n kurmaylar  ve dan manlar  konumundaki Türkiye’nin tan nm  
bilim insanlar n n kat l m yla Ankara’da, ara t rmada kullan lacak ölçme arac n n 
kullan lmas  ve uygulamalarda nelere özen gösterilmesi gerekti i vb. hususlar  
kapsayan iki yar m günlük seminer çal mas ndan ba layarak, ara t rma devam 
ederken de her gün yap lan gözlemlerin/deneyimlerin deneyimli hocalarla payla-

lm  olmas n  bir akademisyen aday n n asistanl k y llar nda ya ayabilece i çok 
güzel f rsatlar olarak de erlendiriyorum. Saha ara t rmas n n zorlu yanlar n n 
yan nda çok keyifli yönlerini görme f rsat  veren o günleri akademik geli imime 
katk  sa layan ho  deneyimler olarak an ms yorum. 

Doktora tezime ili kin ara t rma verilerimi analiz çal malar na devam etti-
im bir dönemde birikimleri eritme çerçevesinde üniversite mezunlar na dört 

ayl k k sa dönem askerlik yapma hakk  tan nd . Bu gerçekten de özellikle benim 
gibi akademik çal malar içinde olanlar için güzel bir f rsatt . Bu haktan yararla-
narak k sa dönem askerli imi 1 Temmuz – 31 Ekim 1976 tarihleri aras nda s-
tanbul – Tuzla Piyade Okulu’nda tamamlad m. 

Doktora derecemi ald m 20.10.1977 tarihinden sonra Fakültemizde lisans 
düzeyinde, Fakültenin tüm bölümlerinin üçüncü s n f ö rencilerine “Ölçme ve 
De erlendirme”; E itim Psikolojisi Bölümü üçüncü ve dördüncü s n f ö renci-
lerine de “Psikometri” ve “Bireysel Zeka Testleri ve Uygulamalar ” derslerini 
okutmaya ba lad m. Sonraki y llarda akademik unvanlar m ve mesleki k demi-
min yükselmesine ve tabii ki ortaya ç kan ihtiyaçlara ba l  olarak lisans program-
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lar nda “Ölçme ve De erlendirmede Bireysel Çal ma” ve “Grup Testleri” gibi 
seçimlik dersler ile lisansüstü düzeyde de “Maksimum Performans n (Yetenek 
ve Ba ar ) Ölçülmesi”,  “Tipik Performans n Ölçülmesi”, “Test Geli tirme ve 
Uyarlama”, “Bireysel Zeka Testleri ve Sorunlar” vb. dersleri okutmaya ba la-
d m. Bunlar n baz lar n  halen okutmaya devam ediyorum. 

1980 y l na geldi imizde ikinci kez Üniversitemizin/Fakültemizin “bilgi, 
görgü ve ihtisas art rma” uygulamalar  çerçevesinde yurt d na ç kma imkan m 
do du. Bu kez yurt d nda görevlendirilme kriterlerine göre “asistanlar s rala-
mas ”n n ilk s ras na gelmi tim. lk yurt d na gidi -dönü ten sonra mevcut 
s ran n en alt na girmi tim. Tabii aradan geçen zaman içinde kriterlere göre puan 
toplayarak listenin ilk s ras na ç kt m. Bu yurt d na gidi im benim için aylar 
öncesinden bilinen bir bilgi idi (Yani ilk gidi imde oldu u gibi sürprizlik bir 
durum olmad !). Bu nedenle gidi  için daha rahat haz rlanma imkân m oldu. 
Ancak, yurt d nda görevlendirilme kararlar  Fakülte ve Üniversitenin ilgili or-
ganlar ndan geçip, ngiltere’den kabul alma, pasaport ve vize gibi i lemlerle 
u ra rken “12 Eylül htilali” oldu. Yeni yönetim tüm yurt d na ç k lar  dur-
durdu. Yurt d na ç k  ümidini yitirmek üzereyken çok da uzamayan bir süre 
sonra yurt d na ç k lara izin verilmeye ba land . Bu ikinci yurt d na ç k ta 
ngiltere’yi tercih ettim ve gittim. Bu seferki görevlendirme Fakültenin bütçe 

imkânlar  o y l için üç asistan  ancak sekizer ay göndermeye elverdi i için süre 
bu kadar olabildi. 

ngiltere-Londra’da kald m sekiz ay içinde Londra Üniversitesi’nin alan m 
ile ilgili çal malar  olan birimleri ve akademisyenleri ba ta olmak üzere;  “test-
ler” konusunda çal malar  olan ki i ve kurulu larla ili ki kurma ve onlar n ça-
l malar n  yak ndan izleme, zaman zaman çal malar na kat lma imkânlar m 
oldu. Zekâ ve Ki ilik ve bunlar n ölçülmesi ile ilgili önemli çal malar yla dünya 
çap nda tan nm  bir psikolog olan Londra Üniversitesi ö retim üyesi Profesör 
Hans Jürgen EYSENCK ve yine ayn  üniversitede ö retim görevlisi olup ki ilik 
testleri ile ilgili çal malar  olan e i Dr. Sybil B. G. Eysenck ile tan t m. Geli -
tirmi  olduklar  ve kendi adlar  ile an lan ki ilik ölçe inin (Eysenck Personality 
Questionnaire) Türkiye’ye uyarlanma çal malar  dahil de i ik kültürlere uyar-
lanmas  çal malar  ilgili çal ma ve görü melerin baz  k s mlar na kat lma f rsat-
lar m oldu. Ayr ca ngiltere’de kald m süre içinde, Londra Üniversitesi,  
Oxford Polytechnic, NFER (The National Foundation For Educational Rese-
arch,  Educational and Industrial Test Services Ltd.,  IAC (Independent As-
sessment Centres), Tav stock Klinic, The Test Agency, Aç k Üniversite Open 
University) ba ta olmak üzere çe itli kurulu lar n psikolojik testler ile ilgili ça-
l malar  olan birimlerinde çal an uzmanlarla tan ma ve onlar n çal malar na 
kat lma olanaklar m oldu. 
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1988 y l nda “Psikometri” alan nda üniversite doçenti unvan n  ald m. 1995 
y l nda da “Profesör” oldum. 

A11. Oturanlar sa dan sola ben, pek Gürkaynak, Siral Ülkü; ayaktaki-
ler sa dan sola Turhan O uzkan, Ziya Bursal o lu, lhan Akhun ve e i) 

A12. Bölüm Yeme inde (soldan sa a: pek, Nizamettin, Kadriye ve 
Siral) 

A13. Türk E itim Derne i – ükran Plaketi Töreni 

A14. Fakülte Mezuniyet Töreni (24 Haziran 2000) 

A15. Ankara Üniversitesi Senato Üyeleri (Haziran 2000) 

A16. Ç nar Restoran’ n Önünde (Mart 2003)  

(Soldan sa a M. Ali K sakürek, Nizamettin Koç, Latife B y kl , Cahit 
Kavcar, Belka Özdo an, Necla Kurul ve Sedat Sever) 

A17. W NE HOUSE (10 ubat 2004) (Sa dan sola Ezel Tav anc l, 
Dilek Gözütok, Nizamettin Koç, S. Çetin Özo lu, M. Ali K sakürek, 
Yüksel K sakürek ve Tanju Gürkan) 

A18. EPOD 1. Kongresi (2008) 

A19. Ölçme ve De erlendirme Uygulama ve Ara t rma Merkezi Yö-
netim Kurulu, 2011 

(Sa dan sola: Müge Ersoy, Elçin Cengiz, Nizamettin Koç, Ömer 
Kutlu, Canan Karababa, Ela Furat) 

A20. Ekim 2011 (Soldan sa a: Nizamettin Koç, Yahya Akyüz, Cemal 
Talu , Ay e Çak r lhan, Yasemin Yal m) 

A21. Eylül 2012, EPOD (Soldan sa a, Nizamettin Koç, Hayri Co -
kun, Ezel Tav anc l)  

A22. Ölçme ve De erlendirme Bölümümüz (19 Kas m 2013) 

 

Evlilik, Bora’n n Do u u ve Aile Ya am  

Akademik ya am n kaç n lmaz bir gere i olarak, arkas  hiç gelmeyen aka-
demik çal malara kendimi kapt r nca y llar da fark na varmadan ak p gitti. Böy-
lelikle de bir bak ma “art k ya  kemale erdi ve zaman  geldi!” diyerek evlilik için 
aray lara girdim. Aramalar n sonucunda mimar olan e im Kadriye ile 1990 
y l nda evlendik. Evlili imizden iki y l sonra, 1992 y l nda o lumuz Bora dünya-
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ya geldi. “Ya am nda en mutlu oldu un an nedir?” diye bir soru bana yönetilmi  
olsa tereddütsüz “O lum Bora’n n do du u ve kuca ma verildi i and r” derim. 
Anne-baba olarak ikimizin de çal yor olmas  nedeniyle Bora’ya büyük ölçüde, 
kendini kollama ya lar na gelene kadar anneannesi bizimle birlikte kalarak bakt . 
Bu bak mdan onun hepimiz üzerinde çok eme i vard r. Bir süre sonra ailemize 
Aynur kat ld  (Aynur, çok genç ya ta e ini ve kendisini çok k sa bir aral kla kaybet-
ti imiz a abeyimin k z . lk ve ortaö retimin-lisenin sonuna kadar Bora’n n ablas  
ve bizim de k z m z olarak bizimle birlikte kald , Ege Üniversitesi Biyoloji Bölü-
münde okudu, imdi de Selçuk Üniversitesinde Lisansüstü çal malar  yap yor. 

 
A23. O lumuz Ö. Bora’n n Ya  Günü- 1995 

A24. Boram z ve Aynur’umuz (1998) 

Bora do umundan ba layarak tüm geli im evrelerinde evimize canl l k-renk 
katan bir çocuk oldu. Anne-baba olarak ona yeti mekte zorland m z durumlar 
çok oldu, ama bunlar n hepsi gerçekten zevkli zorlanma ve ko u turmalar ol-
mu tur. O ayn  zamanda benim, bilgisayar ba ta olmak üzere teknik cihazlar ile 
ilgili hemen yard m ma ko an dan man m. Ayr ca, giyim-ku am konusunda 
s kl kla görü üne ba vurdu um, bazen da görü lerini kendili inden aç k yürekli-
likle bana ileten Image Maker’im! Neyse ki bu dan manl k hizmetlerinden dola-
y  bana bir fatura ç karm yor! Bora’n n çok be endi im ve takdir etti im bir 
yönü de dürüst, sosyal olmas  ve severek güzel gitar çal yor olmas d r. 

 
A25. E im Kadriye ve O lum Bora ile Birlikte (2014) 

E im Kadriye ve Bora her zaman destekleriyle benim akademik çal mala-
r m  kolayla t rm lard r ve kolayla t rmaya da devam etmektedirler. E im, her 
eyden önce mevsimsel olarak ortaya ç kan sa l k sorunlar m zda ilk etkili mü-

dahaleyi yapan “pratisyen hekimimiz”dir! lk müdahale malzemeleri de sorunun 
niteli ine göre genellikle; “bir su barda  s cak suya olips mentollü eker, bir tatl  
ka  bal katma ve üstüne de limon s k larak olu turulan eriyik”;  “bir tatl  ka k 
dolusu toz halindeki Türk kahvesinin üzerine 5-6 damla limon s kma ve su e li-
inde mideye indirilebilir hale getirme”; “Bir tatl  ka  bal ile iyice kar t r lan, 

büyük su barda  dolusu süt”, “sebzeli tavuk suyu çorba”, “s cak su torbas ” 
v.b. olmaktad r.  imdiye kadar bu malzemelerle müdahalenin yan etkilerine 
ili kin manidar bir bulgu ile kar la mad k! Ayr ca, bir yerlerde bas lmak üzere 
haz rlam  oldu um yaz lar  genellikle e ime okutur, onun görü  ve ele tirilerini 
al r m. Mesle i farkl  (mimar) olmas na ra men kendisinden, gözümden kaçan 
hatalar  düzeltme, yeterince aç k olmayan k s mlar  gözden geçirerek yeniden 
yazma v.b.boyutlarda önemli katk lar ald m ve almaya da devam ediyorum. 



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 237 

Hobilerim ve lgi Alanlar m 

Hobilerimin ba nda “çiçek yeti tirmek” gelir. Bunu evimizin pek de geni  
olmayan balkonlar nda gerçekle tiriyorum. Çe itli çiçek türlerini yeti tiriyor 
olmama ra men “Sardunya”n n kendi içindeki türleri ve tüm renkleri ön plana 
ç kmaktad r. Zira, Sardunya’n n hem bak m  kolay, hem uzun ömürlü ve hem de 
çok güzel renkleri var!  

Turlara kat larak seyahat etmeyi çok seviyorum. E im’ in de seyahatten 
ho lanan birisi olmas  bu konudaki i lerimizi daha da kolayla t r yor. Bu çerçe-
vede Avrupa’n n birçok ülkesini, ehrini beraber gezme/görme imkan m z oldu. 

Kitap okumak, sinemaya - tiyatroya gitmek di er ho land m etkinlikler 
aras ndad r. 

 
Yay nlar m 

Meslek ya am mda imdiye kadar makale ve kitap olarak yay nlanm  olan 
birçok yay n m bulunmaktad r. Burada sadece kitap olarak yay nlanm  olanlar -
n , benim için önemlerine de k sa de inmeler yaparak özetlemek istiyorum. 

Benim kitap (belki kitapç k! Demek daha uygun olabilir) olarak yay nlanan 
ilk yay n m iki asistan arkada m ile birlikte Fakültemizin kurulu unun 10.Y l 
etkinlikleri çerçevesinde yürüttü ümüz ara t rman n raporudur. “Ankara Üni-
versitesi E itim Fakültesi Mezunlar: 1965 – 1975)”  ba l kl  ve imdi ikisi de 
akademisyen olan iki asistan arkada mla (Ay egül Ataman ve Zahit Dirik) bir-
likte gerçekle tirdi imiz bu ara t rmada; yeni kurulmu  olan Fakültemizin ilk be  
y ll k mezunlar n n nerelerde çal t klar (istihdam edildikleri), ne gibi güçlüklerle 
kar la t klar n , Fakülteden beklentilerini ve önerilerini ortaya koymay  amaçla-
yan bir ilk izleme ara t rmas . Mensubu bulundu umuz Fakültenin ilk mezunla-
r n  izleme ara t rmas  olmas  nedeniyle (daha sonralar  da her on y lda bir me-
zunlar  izleme ara t rmalar  yap lm t r) bu çal ma bizi heyecanland ran ve zevk-
le yürüttü ümüz bir çal ma olmu tur. Bu çerçevede grup olarak yapt m z 
i bölümüne dayal  olarak mezunlar m z  istihdam eden Bakanl klar n, Bankala-
r n, ktisadi Devlet Kurulu lar n n vb. personel müdürlüklerinde çal malar 
yapm , bu yolla da mezunlar m za ula arak anketler yoluyla bilgiler toplam t k. 
Do al olarak bu ara t rman n Fakültemiz/Üniversitemiz yay n  olarak bas lmas  
da Fakültenin ilk y llar n n asistanlar  olarak bizleri sevindirmi  ve ileriki çal ma-
lar m za itici bir güç katm t r. 

kinci bir yay n (kitap) etkinli im olarak, 1977 y l nda tamamlayarak savun-
du um “Lise Ö rencilerinin Akademik Ba ar lar n n De erlendirilmesi Uygula-
malar n n Etkilili ine li kin Bir Ara t rma” ba l kl  Doktora Tezim 1981 y l nda 
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Fakültemiz/Üniversitemiz yay n  olarak bas lm t r. O y llarda Üniversitemizin 
doktora ve doçentlik tezlerini k sa süre içinde (güncelli ini yitirmeden) yay nla-
ma imkânlar  vard (San r m di er üniversitelerde de benzeri durumlar vard ). Bu 
imkan gerçekten üniversitede çal an akademisyen için önemli bir motivasyon 
kayna  oluyordu. Benim için de öyle oldu! 

 
Bulundu um Görevler (Akademik ve dari) 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeli i (1978-1980; 1986-1988; 1989-1991); 
Fakülte Kurulu Üyeli i (1986-1988; 1990-1992; 1997 – 1999; 2010……..; 
Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Enstitüsü, “Enstitü Yönetim Kurulu 
Üyeli i” (1998 – 2003); Türk E itim Derne i “Bilim Kurulu Sekreterli i” ve 
“Bilim Kurulu Üyeli i” (1984 - 1992); E itimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, 
Bölüm Ba kan Yard mc l  (1992 - 1997); Ankara Üniversitesi, E itim Bi-
limleri Enstitüsü Müdür Yard mc l  (1992 - 1997); Ö renci Seçme ve Yer-
le tirme Merkezi (ÖSYM)'de, ilgili yasa ve yönetmeliklerin ek görevlendirme 
esaslar  çerçevesinde "Dan manl k" (1979 - 1986); Türk E itim Derne i 
(TED) "Bilim Kurulu"nda, "Bilim Kurulu Üyeli i" ve "Bilim Kurulu Sek-
reterli i" (1984 - 1990); Ölçme ve De erlendirme Anabilim Dal  Ba kanl  
(1996 – 1999); Tek k E itim Ara t rma Geli tirme Vakf  “Bilim Kurulu Üye-
li i”(2004……);  E itim Bilimleri Fakültesi  Dekanl  (2000 – 2003); An-
kara Üniversitesi Geli tirme Vakf  Okullar  “Bilim Kurulu Üyeli i” (2008 - 
2009); Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü “Enstitü Kurulu Üyeli-

i” (2010….); Ankara Üniversitesi Ölçme ve De erlendirme Uygulama ve 
Ara t rma Merkezi (ANKÜDEM) Müdürlü ü (2010 - 2013); Ankara Üniver-
sitesi “Senato Üyeli i” (2010 - 2013); Ölçme ve De erlendirme Bölümü 
Ba kanl  (2010…………). 

 
Fakültede Çal t m Komisyonlar 

Asistanl k dönemimden ba layarak profesörlü üme kadar imdiye kadarki 
akademik hayat mda Fakültede baz lar  geçici baz lar  sürekli olmak üzere olu -
turulan komisyonlar n hemen hemen hepsinde çal t m. Bunlar n belli ba l lar  
unlard r: Yurt D  Görevlendirme Komisyonu,  Fakülte Ders Denklik Komis-

yonu, Ö retmenlik Sertifikas  Komisyonu, stihdam Komisyonu, Fakülte Me-
kan Komisyonu, Ders Yükleri Hesaplama Komisyonu, Bilgisayar Merkezi Ko-
misyonu. Geriye dönüp bir de erlendirme yapt mda, bu komisyonlardaki gö-
revlerimin çal makta oldu um Fakülteme oldu u kadar akademik geli mem 
aç s ndan bana da çok büyük katk lar  olmu tur. 
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Üyesi Bulundu um Sivil Toplum Kurulu lar  – Dernekler 

Uzun süredir üyesi bulundu um sivil toplum kurulu lar  unlard r: Türk 
E itim Derne i (TED); Ankara Üniversitesi Mezunlar  Derne i; E itim Bilimle-
ri Fakültesi Mezunlar  Derne i; Yüksek Ö retmenliler Derne i; Ulusal E itim 
Derne i; E itimde ve Psikolojide Ölçme ve De erlendirme Derne i. 

  
Lisansüstü Tez Dan manl klar m 

imdiye kadar dan manl n  yaparak yönetti im ve ba ar  ile tamamlanan 
18 Yüksek lisans program  mezunlar m z unlard r: Gülay Mandal - UYSAL- 
1985, lknur BAHADIR-1987, Zekeriya NARTGÜN- 1998, Yüksel ERDO -
DU- 1999, Ahmet CANSIZ- 2001, Mustafa GÜMÜ - 2001, Ali AYDIN- 2001, 
O. Nejat AKFIRAT- 2002, ule AKALIN- 2005, Ay en Melek Aytu  KO AN- 
2007, Deniz Tu çe CO KUNER- 2007, Olga Ekin KÜÇÜKAL - 2009, Melike 
Burcu ÖZGÜROL- 2010, Ozan EREN- 2011, Ezgi D RL K-2013, Burçin 
ORÇAN- 2013, Elif Kübra DEM R- 2013, Sait ÇÜM- 2013. 

Yine imdiye kadar dan manl n  yaparak yönetti im ve ba ar  ile tamam-
lanan Doktora program  mezunlar m z, doktora derecelerini ald klar  y llar itiba-
riyle unlard r: H. Deniz GÜLLERO LU- 2003,  M. Yüksel ERDO DU- 
2005, Ümit ÇELEN- 2008. K. Zülfikar DEN Z- 2008, Güçlü ekercio lu- 
2009, Ergül DEM R- 2013,  Ay en Melek Aytu  KO AN - 2013, Deniz Tu çe 
ÖZMEN- 2013, Fatih KEZER- 2013. 

K rk y l n üzerinde bir akademik ya am  geride b rakm  olan bir üniversite 
hocas  olarak önemli mutluluk kaynaklar mdan birisi, akademik geli imleri s ra-
s nda bilgi payla mlar nda bulundu um ki ileri hak ettikleri ba ar l  konumlarda 
görmektir.  Yukar da adlar n  zikrettiklerimin büyük bir ço unlu u üniversite-
lerde olmak üzere mesleklerinde ba ar  ile çal maktad r. Çe itli bilimsel toplan-
t larda, yurt içi veya yurt d  seyahatlerimizde birçok mezunumuzla kar la mak, 
onlarla etkile imde bulunmak s kl kla mümkün olabiliyor. Bana göre üniversite 
hocal n n çok keyifli yönlerinden birisi de budur.  

 
Görev Ald m Hizmet-içi E itim Programlar  

imdiye kadarki akademik ya am mda, Fakültemiz/Üniversitemiz ile çe itli 
kurulu lar n i birli i çerçevesinde düzenlenen  “E iticilerin E itimi Programla-
r ” a rl kl  olmak üzere pek çok hizmetiçi e itim program na, seminere, çal ta-
ya vb. çal malara kat ld m. Bu çerçevede hizmet sunulan kurumlar n belli ba l -
lar  unlard r: Çe itli Bakanl klar (Adalet, Milli E itim, Maliye, Sa l k, Ula t rma, 
çi leri, Bay nd rl k ve skan, Çal ma, Orman), Harp Okullar (Kara, Deniz ve 

Hava), Bankalar (Halk, , Merkez, Sümer, Ziraat vb.), Di er çe itli Kamu Ku-
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rulu lar  ve K T’ler (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü-
dürlü ü, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü ü, Türkiye eker 
Fabrikalar  Genel Müdürlü ü, Devlet Su leri Genel Müdürlü ü, S nai E itim 
ve Geli tirme Genel Müdürlü ü, Devler Demiryollar  Genel Müdürlü ü, Türki-
ye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ü, Demir Çelik letmeleri 
Genel Müdürlü ü, Emekli Sand  Genel Müdürlü ü,  ve çi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlü ü, Yüksekö retim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ü, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü ü, Türkiye Kömür letmeleri Genel 
Müdürlü ü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü ü vb.). 

Bu kurulu lar n birço u özellikle e itim ve personel ( imdiki ad yla nsan 
Kaynaklar ) birimleri ba ta olmak üzere çe itli birimlerinde Fakültemiz mezun-
lar n  istihdam eden kurulu lard r. Kat larak hizmet sunmu  oldu um bu kuru-
lu larda çal an ve zamanla ö rencim olmu  olan Fakültemiz mezunlar n n ora-
lardaki ba ar l  çal malar n  görme ve bunun mutlulu unu duyman n yan  s ra 
buralarda çe itli pozisyonlarda görev yapan ki ilerle alan m zla ilgili olarak yapt -

m z etkile imlerin akademik geli meme ayr  bir zenginlik katt n , bu gözlem 
ve deneyimlerin üniversitede lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütmü  oldu um 
programlar  geli tirme ve daha üst düzeylere ç karma konusunda katk lar sa la-
d n  dü ünüyorum.  Ayr ca, çe itli kurulu larla i birli i çerçevesinde düzenle-
nen programlardaki alan m zla (ölçme ve de erlendirme, psikolojik testler) ilgili 
katk lar mla, üniversitedeki “ara t rma”, “e itim-ö retim” ba l klar  alt nda özet-
lenebilecek görevlerimizin yan  s ra üniversitenin bir di er üçüncü i levi olarak 
kabul edilen “Toplumsal Duyarl l k” (Çevreye hizmet-katk ) i levininin gerekle-
rini bana dü en boyutlarda gerçekle tirme f rsat n  verdi ini mutlulukla belirt-
meliyim. 

 
Kat ld m Projeler 

imdiye kadarki meslek ya am mda birçok proje, çal tay, kongre, konfe-
rans, seminer v.b. etkinli e kat larak katk  verdim. Burada sadece yak n dönem-
lerde kat ld m üç projeden bahsetmek istiyorum. 

Kat larak katk  sundu um önemli projelerden birisi zaman n Milli E itim 
Bakan  e itim bilimci rahmetli Say n Avni AKYOL ‘un döneminde gerçekle tiri-
len “Ölçme ve De erlendirme Sistemi Geli tirme Çal malar ”d r. Bu çal mala-
r n sonucunda “Ölçme ve De erlendirme Özel htisas Komisyonu Rapo-
ru” ad yla an lan bir rapor haz rlanm t r. 

Üniversitelerden konunun uzman  akademisyenler, MEB Talim ve Terbiye 
Kurulunun ve çe itli Genel Müdürlüklerin ilgili uzmanlar , ÖSYM ve DPT ‘nin 
ilgili uzmanlar  olmak üzere geni  kat l ml  bir grubun ubat – Haziran 1990 
tarihleri aras ndaki (dört ay)  yo un çal malar sonucu haz rlad  bu rapor 28 
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Eylül 1990 tarihinde Bo aziçi Üniversitesinde toplanan Üniversiteleraras  Kurul 
Toplant s nda Milli E itim Bakan  taraf ndan sunulmu  ve tart lm t r. Bakan-
l n yay n  olarak da bas lm  olan bu raporun dikkatli bir ekilde incelenmesi, 
bu raporda önerilenlerin “yönetimde devaml l k ilkesi” çerçevesinde uygulama-
lara yans t lmas  ba ar labilseydi konu ile ilgili günümüzdeki sorunlar n ve tar-
t malar n niteli i çok farl  olurdu. 

Kat ld m önemli projelerden bir di eri de, Ankara Valili i ve Ankara 
Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesinin i birli i çerçevesinde yürütülen “Ço-
cuk Dostu ehir Ankara Projesi” dir. Bu proje çerçevesinde kullan lacak “Ölç-
me Arac n n-Anket’in Geli tirilmesi” çal malar n  Bölümümüzden Prof. Dr. 
Ezel Tav anc l ve Dr. Ergül Demir ile birlikte gerçekle tirdik. Bir ölçek geli tir-
me sürecinin tüm ad mlar n  titizlikle izleyerek gerçekle tirdi imiz bu çal man n 
önemli bir yönü de, çal maya Bölümümüzdeki di er ö retim elemanlar  ve 
ara t rma görevlilerinin yan  s ra lisansüstü ö rencilerimizi de sürecin birer par-
ças  haline getirmemizdir. Disiplinler aras  bir çal ma yakla m yla tamamlanan 
bu ölçek geli tirme çal mas  tamamlanarak “Çoçuk Dostu ehir Ankara Projesi 
– Ö renci Anketi” ad yla sunulmu tur. 

Yak n zamanda önemseyerek kat ld m bir di er proje de, Sa l k Bakanl  
Sa l n Geli tirilmesi Genel Müdürlü ü taraf ndan gerçekle tirilen “Sa l k 
Okur Yazarl  Ölçek Geli tirme Çal tay ”d r.  19- 20 Aral k 2013tarihlerinde 
gerçekle tirilen bu çal tayda 

Bölümümüz ö retim üyesi Prof. Dr. Ezel Tav anc l ile birlikte kat ld k. Bu 
çerçevede “Sa l k Okur Yazarl n n ölçülmesinde kullan labilecek, yeni (yerli) 
bir arac n geli tirilmesi ile dünyada yayg n olarak kullan lan (kültürleraras  kar -
la t rmalar çerçevesinde)  bir arac n kültürümüze uyarlanmas  konular ndaki 
çal malara kat larak katk  sa lanm t r. Bu çal malar n çok önemli bir yönü de 
tamamen disiplinler aras  yakla mla gerçekle tirilen (Çal mada Halk Sa l  
Uzman  Hekimler, Psikolog, Sosyolog, Ölçme ve De erlendirme Uzmanlar  
kat lm t ) bir çal ma olmas  idi. 

 
Nereden Nereye…… 

Fakültemiz E itim Psikolojisi Bölümü’nde 1972 y l nda asistan olarak gö-
reve ba lad mda, “ölçme ve de erlendirme(psikometri” alan  de erli hocam 
Prof Dr. efik Uysal’ n ahs nda (o zaman Doçent idi) bir “bilim dal ” olarak 
temsil ediliyordu. Fakültenin kurulu  y llar  diyebilece imiz o y llar nda; istatistik, 
ölçme ve de erlendirme, bireysel zeka testleri ve uygulamalar  gibi dersleri efik 
hocam z okutuyordu. Ben efik hocan n asistan  olarak al nm t m. Fakültemiz-
deki “ölçme ve de erlendirme” alan ndaki lisansüstü çal malar  da (E itim Psi-
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kolojisi Bölümü bünyesinde) efik Hocam z n dan manl nda ilk ö rencisi 
benim oldu um bir programla benimle ba lat lm  oldu. K saca, Fakültemizdeki 
(belki de yurt içindeki üniversitelerimizde) “ölçme ve de erlendirme” alan n n 
ilk lisansüstü program  ö rencisi olarak 1973’te Yüksek Lisans m  ve 1977’de de 
Doktoram  tamamlad m. 

1995’te “Anabilim Dal ”, 2010 y l nda da “Bölüm” konumuna ula mam z n 
bütün a amalar ndaki, bazen önemli engellerin ç kar ld  ve bu çerçevede yo un 
çabalar , böylesi bir yap lanman n gereklili ine inanan hocalar m z ve akademis-
yen arkada lar m zla birlikte yo un çaba gösterdi imiz çal malara kat lm  ol-
man n, sonunda da hedeflerimize ula m  olman n hazz n  ya ad m  ifade ede-
bilirim. Y lmadan devam eden bütün bu çabalar n sonucunda 2014 y l  ba  
itibariyle; 3 Profesör, 1 Doçent, 3 Yard mc  Doçent, 1 Ö retim Görevlisi, 1 
Uzman ve 3 Ara t rma Görevlisi, olmak üzere 12 ki ilik bir akademisyen kadro-
suna ula m  olmak; dördüncüsünü bu y l Hacettepe Üniversitesinin ev sahipli-
inde gerçekle tirece imiz “E itimde ve Psikolojide Ölçme ve De erlendirme 

Kongreleri”nin ilkini Bölümümüzün yönlendirmesinde Üniversitemiz ev sahip-
li inde gerçekle tirmi  olmam z benim için memnuniyet veren bir durumdur. 
Ayr ca ayn  tarih itibariyle ülkemizin de i ik üniversiteleri ad na kadro aktar m  
yoluyla “Ö retim Üyesi Yeti tirme Program -ÖYP” çerçevesinde 20 ara t rma 
görevlisinin Bölümümüzde lisansüstü çal malar n  yürütüyor olmalar  ve imdi-
ye kadar da ayn  yolla birçok ki inin doktoralar n  tamamlayarak üniversitelerine 
dönmü  olmalar  memnuniyetimizi daha da art rmaktad r. Halihaz r durumda 
“Ölçme ve De erlendirme Bölümü”müzün, Fakültemizin tüm lisans programla-
r  ile Üniversitemizin baz  fakültelerindeki (DTCF, lahiyat F., Veteriner F.vb) 
baz  bölümlerin lisans programlar nda; Ölçme ve De erlendirme, Psikometri, 
statistik, Ara t rma Yöntemleri ba ta olmak üzere çe itli dersleri vererek katk -

da bulunan bir bölüm olmas n n yan  s ra Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Dokto-
ra) programlar  yürüten bir Bölüm konumuna ula m  olmas  ve bu Bölümün de 
ilk “Bölüm Ba kanl ”n  da yapm  olmak benim için onur verici zevkli bir 
görevdir diye de erlendiriyorum. 

Cumhuriyetimizin lk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin, Türki-
ye’nin kendi türünün ilk fakültesi olan E itim (Bilimleri) Fakültesi’ne ilk tercihi 
ile girmi  olmak, mezun olduktan sonra ayn  Fakülte’de asistan kalmay , Dokto-
radan Profesörlü e kadar akademik geli iminin tüm a amalar n  ve görevlerini 
burada huzur içinde, sa l kla, severek “doya doya” ya am  olmay ; bu Fakülte-
nin “kendi lisans mezunu lk Dekan ” olmay , Fakültenin “Senato Temsilcili i” 
görevinde bulunmu  olmay , Bölümümüzün önemli katk lar  ile Üniversitemiz 
Rektörlü ü’ne ba l  olarak kurulan “Ankara Üniversitesi Ölçme ve De erlen-
dirme Uygulama ve Ara t rma Merkezi”nin ilk müdürü olmay , akademik ya a-
m m n çabalarla da yo rulmu  güzel anslar  olarak dü ünüyorum. 
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Hac  ali Köyü 

 

 
Karde lerim ve ben 
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Tokat kalesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tokat erkek ö retmen yurdu 
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Tokat lkö retim Okulu 

 
imdiki gençlerin deyimiyle Kankam (Ahmet) ve ben 
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ABD ndiana Universitesi 

 
Amerikal  Dostlar m n Çocuklar  ve ben 
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W NE HOUSE 

 
I. EPOD Kongresi 
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O lumuz Bora’n n Ya  günü 

 
E im Kadriye ve O lum Bora ile birlikte 
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Prof. Dr. Adnan ERKU  

 

Babam n ikinci e inin ilk çocu uyum. Annem üç çocu un üstüne babamla 
evlenmi  ve benden sonra iki çocuk daha dünyaya getirmi , bizim en küçü ü-
müz 11 ya ndayken kalpten öldü. K sacas  kalabal k bir ailede yeti tim. Babam 
f ç c  ustas yd , biz de o ortamda, yani sanayide yeti tik. Babam, çok dürüst, sert, 
e ilmeyen bir ki i ve kendi çap nda bir mucitti. Türkiye’de ilk ev elektri iyle 
çal an a aç kesme motorunu yapt , birlikte ilk a aç soyma (kaplama) makinesi 
ve ilk s cak presi ve ilk s cak tutkal  yapt k. Annem, köy kökenli bir ev i çisiydi 
ve bize gencecik ya ta (51) ölünceye kadar sevgiyle bakt . Ailem dini özelliklerini 
koruyan ama ayn  zamanda ho görülü bir aileydi.  

Bursa’n n o zamanlar küçük sevimli bir ilçesi olan negöl’de do dum ve 
çocuklu um burada geçti. Dolay s yla hem k r hem kent özellikleri ta yan irin 
bir kasaban n tüm özelliklerini birlikte ya ad m. Örne in, ayn  sokakta her eve 
istedi imiz zaman girer, karn m z  doyurur ve bazen de uyuyakal rd k; çünkü 
“kom u annelik” diye bir kavram ve ili ki biçimi vard  o zamanlar... Son derece 
yaramaz bir çocukluk geçirdi imi hat rl yorum. Ku  lastikle ku  avlad m, kuran 
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kursuna gittim, sanayiye çal maya gittim, tarlaya çal maya gittim, sokak kavga-
lar m z oldu… Çok yoksul de il ama zengin de olmayan bir ya am m z oldu.  

Çok uzun ve dolambaçl  olmas na ra men k saca da olsa aktarmaya çal a-
y m. Biliyorum ki, bu sat rlar  okuyan gençler için pek çok ey ifade edecektir. 
Benim ya ant m, ülkemizde de önemli de i imlerin ya and  dönemlere denk 
geldi. Gaz lambas ndan florasan lambaya, lambal  radyodan transistörlü radyoya 
ve sonra siyah beyaz TV’ye; at arabalar  ile ta mac l ktan traktörlere, önemli 
siyasi hareketlerin geli ti i ve ac  ve köklü dönü ümlerin ya and , çalkant l  bir 
gençlik y llar yd .  Ortaokul ve lisede ço unlu u Köy Enstitülü çok de erli ö -
retmenlerim oldu. Ortaokulda iken yerel haftal k gazeteye kö e yazarl  yapt m, 
matbaaya gidip kendi yaz m  kendim dizerdim. Köycülük Kolu kurduk ben 
ö renci ba kanl n  yürüttüm, çe itli köylere gidip kitap götürdük, okullar n  
onard k; Köyden-Kente Duvar Gazetesi ç kard m. Lisede At l m ad  alt nda 
dergi ç kar p ona yaz lar yazd k. Kimya, biyoloji gibi dersleri ve deneyler yapma-
y  çok severdim. lk siyasi geli melerle tan t m, Politzer’i ve di erlerini okumaya 
ba lad m. Parça ba  koltuk dö emecili i yapt k arkada lar mla, abimlerle çeyiz 
sand  yapt k, babamla f ç  ve sonra kontraplak… Daha küçücük ya larda hem 
okudum hem çal t m. Sonra üniversite…  1988 y l nda evlendim ve 1992 y l n-
da bir o lumuz oldu. E im ODTÜ Sosyoloji mezunu, HÜ’de EYTPE’de (E i-
tim Yönetimi, Tefti i, Planlamas  ve Ekonomisi) yüksek lisans yapt , doktoraya 
ba lad , benimle Mersin’e gelince doktora e itimini yar m b rakt . O lumuz, HÜ 
Elektrik-Elektronik ( ng.) Bölümü’nden 2013’de mezun oldu. En büyük hobim 
herhalde bal k tutmakt r. Beni tedavi etti ini, dinlenme ve dü ünme f rsat  sa -
lad n  dü ünüyorum. Bir de bahçe i leri ve nar ek isi, arap yapmak gibi hobi-
lerim de var. Ho land m ve (ironi gibi görünse de) ho lanmad m yönüm, 
herhalde dik durmak-e ilmemek, do ru bildi ini söylemek ve yapmak, olaylara 
ele tirel ve analitik bakmak; ama ne kadar gerçekle tirebildim, bilemiyorum; 
üstelik a r bedeller ödetiyor böyle olmak… Ho land m ve ho lanmad m bir 
di er yönüm de hep “verici” olmam herhalde; bu hem iyi hem de çok y prat c  
bir durum. Hele günümüzde böylelerine “enayi” de diyorlar san r m. Aile ya a-
m m çok h zl , da n k bir biçimde sürdü. H z ve da n kl m (ve elbette ald m 
kararlar  uygulama) benden çok san r m ailemi yordu. Ben bu aç dan herhalde 
zor biriyim. Arkada l k ili kilerimde san r m “verici” olmamdan kaynaklanan 
sorunlar ya ad m. Belki de sand m ki onlar da (elbette baz lar ) ayn  ekilde dav-
ran rlar ama genellikle hep sömürüldü ümü hissettim. Bunu suiistimal edenlere 
bir-iki tolerans sa lad m ama en sonunda ili kimi tamamen bitirdim. Bu durum 
çok ya anmad , ama ya ananlarda durum bu. Ben de erlendiremem, ama çok 
güzel arkada l klar m oldu ve devam ediyor, yeni arkada l klar kuruyorum.  



Ya ant lar Evreninden An lar Örneklemi: Ölçmecilerden "Geçerli ve Güvenilir" An lar  | 255 

Ya ant m, sanayide ve ba ka yerlerde çetin geçti i ve d adönük oldu um 
için olsa gerek, kolayl kla dostluklar kurdu umu dü ünüyorum; sevildi imi his-
sediyorum; tüm dostlar ma te ekkür ederim. ÜSS s nav  ve tüm tercihlerim fen 
bilimleri bölümlerine ili kinken son anda 7. s raya yaz verdi im, Hacettepe Üni-
versitesi Sosyal ve dari Bilimler (o zamanki ad ) Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 
buldum kendimi. Ülkemizde ve Beytepe’ de son derece yo un siyasi hareketler 
ve ben ikinci s n f ö rencisi iken Mamak ile tan ma, ard ndan 12 Eylül ve uzun 
bir tutukluluk dönemi… Ha, ne yapt k, hiçbir ey; sadece Anayasal hakk m z 
olan gösterilere kat lmak… Sonra hemen askere götürülme, bitince negöl’e 
esnafl k yapmaya, nalburiye, tabela resim, sonra yine çap n  büyüttü üm presler-
le kontrplak imalat … 

Bu arada evlendim, e im ODTÜ Sosyoloji 4. s n f ndayd , bitirince negöl’e 
geldi, i  yok; benim de i lerim bozuldu, esnafl  bir türlü yapamad m, alacakla-
r m  alamad m. 1988 y l nda geriye dönük kapsaml  bir af ç kt  ve üniversiteye 
dönmeye karar verdim; çok zor ko ullar alt nda (futbol topu dikerek, çekirdek 
satarak, e antiyon pazarlayarak, mobilyac da çal arak, boya badana i leri yapa-
rak, Bat kent’te 274 konutun su oluklar n  yaparak…) kalan 3 y l  2 y lda ve 
3.72/4.00 ile bitirdim. E im bir holdingde i e ba lad . Bölüm Ba kan m z Prof. 
Dr. Hüsnü Ar c ’n n iste iyle (biraz da zorla) Psikometri Yüksek Lisans ve Ara -
t rma Görevlili i s nav na girdim. Dil s nav na haz rlan rken beni güdülesin diye 
Psikoloji Terimleri Sözlü ü ‘nü haz rlad m ve bir hafta süren bir s nav sürecin-
den geçtim. Bu arada anne ve babam  kaybettim, o lumuz do duktan sonra 
ücretsiz izin alma isteminden dolay  e im holdingdeki i inden at ld ; o i siz, ben 
i sizim… Bu arada, bin bir çile çektirilerek ‘kamu haklar ndan men cezam  
mahkeme karar yla kald rtt m… Tam bu arada Psikometri s navlar na girdim ve 
san r m adaylar aras nda ilk s radayd m fakat Rektörlük ‘ten atamam bir türlü 
gelmiyordu, sonunda geldi; ‘yap lan güvenlik soru turmas  sonucunda ara t rma 
görevlili i kadrosuna atanamayaca m’ belirtiliyordu. Ba ka i lere ba vurdum, 
hatta ço unu bölüm hocalar m buluyordu. Fakat hep kar ma siyasi tutukluluk 
süreci ç kar ld  ve ya ant m z ile ilgili ciddi kararlar alacakken, tesadüfen Bölüm-
den ayr l p ÖSYM’de çal an çok de erli hocam (ülkemizin ilk psikometri dok-
toras na sahip olan) Dr. Rükzan Eski ile kar la t m. Onun bana tavsiyesiyle, 
bo alan bir psikolog kadrosu için kendim ÖSYM’ye müracaat ettim; benim 
durumumda olanlar n i e al nmas  ita amirinin yetkisindeydi, yoksa yasal bir 
s n rl l k yoktu; ÖSYM Hukuk Mü avirli i durumumu incelemi  ve ben bir hafta 
sonra ÖSYM-TAB’da Ölçme ve De erlendirme Uzman  olarak i e ba lad m.  

E im ngilizce ö retmeni olarak atan p Beypazar ’nda ö retmenlik yapt ; ne 
garip, hiçbir planlamas  olmayan e itim sistemimizde palyatif çözümlerle i  yü-
rütülüyordu, sosyolog olarak yeti mi  bir ki i ngilizce ö retmeni oluyordu; 
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oysa, okulla ma oranlar m z belli, bize b raksalar rahatl kla 5-10-50 y ll k projek-
siyonlar yapar, hangi alanda ne kadar ö retmene gereksinim var rahatl kla sapta-
yabilirdik… Ve hayat m z de i ti. ÖSYM’de ya am m n en güzel çal ma ko ul-
lar n  geçirdim, çok eyler ya ad k… Uzun s nav süresinde çocuklar psikoloji 
sorular na geldi inde biraz gülümsesin, dü ünsün ve dershanelerin “sorular  
%90 tutturduk” ç l klar n  bast rmak için ilk kez iirden, f kradan ve hatta kari-
katürden f kra ürettim; gece sabahlara kadar ekmek peynirle ve muslukçu maa-

yla (çünkü sözle meli yap lm t k) test yeti tirmeye çal t k; testleri namusumuz 
bildik… ÖSYM ayr  bir Enstitü olmas  gerekirken 1993 y l nda YÖK’e ba land  
ve tarihin en köklü operasyonu, ülkenin en güvenilir kurumunda bizlere kar  
ba lat ld … Bugünlerde ÖSYM’de ç kan sorunlar n ba lang c  asl nda o tarihtir: 
Fethi Bey (Toker) görevinden istifa etti ve bir fizik (!) profesörü ÖSYM’nin 
ba na getirildi. Yapt  ilk i  biz uzmanlar  toplay p, “yahu bu kadar test-bask -
matbaa-güvenlik… Ne ihtiyaç var; herkes evinden bir kâ t getirir, sorar z üç 
soru, s nav  böyle yapar z” demek oldu! Biz de daha o zamanlar, madem bun-
lardan ikayet ediyorsunuz deyip ABD’de yeni uygulanmaya ba layan “adaptive 
testing” örne ini verdik ve böylelikle dileyen ö rencinin istedi i saatte, yaz aylar  
boyunca okullarda yeni kurulmakta olan bilgisayar odalar nda (üstlerine tülbent 
örtülen odalarda) s nava girebilece ini ve bunu gerçekle tirmek için de eleman 
ve altyap n n oldu unu belirttik. Bu süreci ac  bir ekilde ya ayan Ömer Kutlu 
Hocam z tüm bunlar  hat rlayacakt r… Bu süreç daha sonralar , daha da bozula-
rak devam etti ve bugünlere geldi; alan m z ile birlikte çal mas  gereken gözbe-
be imiz ÖSYM’nin ruhuna Fatiha okundu, orada bir enstitüde gibi yeti mi  
elemanlar teker teker tasfiye edildi. Bu arada, Psikoloji Bölümü, benim duru-
mum için (elbette alt nda rektörlük çeki mesi oldu unu sonradan ö rendim) 
Dan tay’a dava açm  haberim yok; Hüsnü Hoca da ( lhan Akhun, Ya ar Bay-
kul, M. Fuat Turgut ile birlikte) gerekti inde ÖSYM’ye ça r l p dan manl k 
yap yorlar bu arada, yani birlikte çal yoruz. Bir gün ben davet etmeden, odam -
z n kap s nda belirdi ve bir oda bulup konu mam z gerekti ini söyledi, bir odaya 
geçtik ve önüme bir matbu kâ t uzatt ; ka t ayn  Rektör (Yüksel Bozer) tara-
f ndan imzalanm  ve Bölüme gönderilmi ti ve Dan tay karar yla benim ara -
t rma görevlili ine dönebilece imi belirtiyordu. Ne ilginç de il mi? Hüsnü Ho-
cam, hemen karar vermem ve Bölüme dönmem gerekti ini söyledi. Fethi Ho-
cam, Ünal Han m ve Rükzan Hocama dan mam gerekti ini belirttim; hepsi de 
ayn  ekilde, ÖSYM’nin art k de i ece ini ve benim yerimde olsalar üniversiteye 
dönmeyi tercih edeceklerini söylediler; ben de öyle yapt m. HÜ Psikolojide Psi-
kometri Yüksek Lisans n  bitirdim. Ama nas l? Üniversite kontenjan ndan iki 
ki i yurtd na gönderilecekti ve Hüsnü Bey benim de ba vurmam  istedi; bir 
yerlerden ABD’deki üniversitelerin kataloglar n  buldum ve alan m zla ilgili tüm 
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bölümlerin ‘admission ofice’lerine mektup yazd m (o zaman internet yok, ileti-
im zor ko ullarda sa lan yor), hepsi TOEFL ve GRE istiyordu ve daha bir sürü 

belgeler… TOEFL’a, GRE’ye girdim ve sonunda Northeast Lousiana’ya do -
rudan ‘regular’ statüde kabul ald m. Gitmeme 23 gün kala, Hüsnü Hoca beni 
ça rtm , gittim; tüm ana bilim dal  hocalar n  toplam , bana hâlâ kabul alma-
d m  söylüyor; “Ald m ve siz de YÖK’e çevirisini imzalad n z”, “Ha, ald n 
üniversiteyi YÖK onaylam yor”, “Hocam nas l onaylamaz, Levent Bey de ora-
dan mezun ve bölümümüz eleman ”… Ne oldu unu hâlâ bilmiyorum, belli ki 
birileri benim yurtd na gitmemi istemiyor… Hoca, “Doktora program  da 
açm yorum…” dedi. Anla lm t , odama gidip e yalar m  toplamaya ba lad m! 
Sonra, kabulüm ve bursum yanmas n diye çok u ra t m olmad ; bir gün bölüm-
den arkada lar m Ankara Üniversitesi E itim Fakültesi Ölçme-De erlendirme 
ABD’nin doktora program  açt n  söylediler; apar topar son gün oraya ba vur-
dum ve bu program n ilk doktora mezunu oldum. Ama nas l? Neyse k saca 
aktaray m. Derslere ba lad k, bölüm bana ö retim görevlili i kadrosu teklif etti, 
ama o dönemde ne yaz k ki büyük üniversitelere hemen pek kadro verilmiyor-
du, uzun sürdü, bu arada beni Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölüm Ba kan  olan 
eski s n f arkada m ça r p duruyordu ve yeni kurulan üniversitelere de hemen 
kadro veriliyordu. Sonunda Süleyman Hocama bu durumu aktard m; onlar da 
“elbette, bu senin hayat n ve hakl s n” dediler ve ben iki gün içinde (ilana tele-
fonla eklenerek) Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü ö retim görevlisi oldum. 
Bu arada Ankara Üniversitesi’ndeki ilan da ç kt ; ben de hocalar ma, benim kad-
roma güvendi im ba ka bir arkada  (Ömer Kutlu, ÖSYM’de çal ma ve 12 
Eylül öncesi fakülte arkada m) tavsiye ettim, o da ba vurdu. Mersin’den Anka-
ra’ya gidegele doktoram  bitirdim. Mersin’de pazartesi sabah  derse giriyor gece 
yar s na kadar ders zorunlulu umu doldurup gece arabas yla Ankara’ya gelip 
derse giriyor ve gece yar s na kadar ders al yordum. Bu son gece dersi de Hacet-
tepe’den Ya ar Hocamdan ald m doktora dersiydi. Doktora tezimde yeni bir 
ey geli tirmeye çal yordum, dersler bitti inde tezim de bitmi ti. Süleyman 

Hocam hiç unutmam, “git o lum, beni öldürecek misin, sen de tatil falan yap 
ben de yapay m, sonbaharda tezini savunursun” demi ti. Yukar da da de indi-
im gibi, akademik ya ama geçmek gibi bir dü üncem yoktu; mezun olup bir i e 

girip karn m  doyurmak istiyordum. lk “kan ma giren” Prof. Dr. Hüsnü Ar c  
hocamd r. Sonra yine Hüsnü Hocam ve ÖSYM’den Rükzan Hocam, Fethi Bey 
ve Ünal (Oktay) Han md r. Daha sonras nda ise Süleyman Hocamd r.  

Etkilendi im olaylar, ilk ara t rma görevlili i teklifi, ÖSYM süreci ve Da-
n tay karar yla tekrar dönmem, Ankara Üniversitesi doktora program na gir-
mem. Pek çok ki i ve Hocamdan etkilendim. Ba l calar , Rükzan Eski hocam, 
Orhan Ayd n hocam, Hüsnü Ar c  hocam, Süleyman Çetin Özo lu hocam, 
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Ya ar Baykul hocam, lhan Akhun hocam ve daha pek çok olay ve ki iden etki-
lenmi imdir. M. Fuat Turgut hocam ÖSYM’den bölüme ders vermeye gelmi ti 
ve ders notlar n  bana ‘type’ ettirir, derste asistan ym m gibi davran r, beni 
ikide bir ispat için tahtaya kald r rd .  Çok ansl  oldu umu dü ünüyorum, pek 
çok de erli hocadan ders ald m için… yi ki o zorluklar  ya am m, her biri 
bana çok ey katt .  

lk çal malar m daha lisans-yüksek lisans ö rencili i y llar nda özenle yap-
t m ödevlerle ba lad  (ödevleri y llar sonra kitaba dönü türdüm), Psikoloji 
terimleri sözlü ünü haz rlad m. Ö rencilik sonras  ilk çal malar m ise Psikoloji 
Bülteninde çeviri makale ve özgün makale olarak ç kt . Ha, bir de elbette, alan 
d  yazd m yaz lar oldu. lk ciddi yaz m “duygusal zekâ” üzerine oldu; san r m, 
o s ralarda benimle birlikte bir ba ka yabanc n n yazd  ilk kar  ç k  yaz s  idi. 
Türk psikoloji Yaz lar n n ilk say s nda ç kan bu yaz da, duygular n neden zeka 
olamayaca n  ele alm  ve dinamik etkile imsel model önerisi yapm t m. Dok-
tora ö rencili im s ras nda, dört arkada mla birlikte, Ö retmenlik Mesle ine 
li kin Tutum Ölçe i geli tirdik ve E itim ve Bilim Dergisi’nde bas ld ; üç bü-

yük üniversitemizdeki belirli y llar aras ndaki tezleri psikometrik aç dan ele alan 
bir sunum yapt m Eski ehir’deki kongrede ve ilgi toplad , tam metin yay nland . 
Psikoloji Bültenlerinde çe itli yaz lar m ç kt . K sacas , yüksek lisans ve doktora 
ö rencisi iken her dersi ve dersteki ödevi bir akademik çal ma gibi görüp ödev-
lerimi yapt m, bunlar n bir k sm  da yay n oldu. Ne yaz k ki bugünlerde ö renci-
ler ödevi salt ödev yapm  olmak için, dersi de salt o dersten geçmi  olmak için 
hareket ediyorlar. Ö renme ve geli me için bir f rsat olarak görmek yerine, so-
nuca odakl  davran yorlar.  

Yukar da da k saca de indi im gibi, yüksek lisans ya da doktora programla-
r na girebilmek için büyük çabalar sarf etmedim. Elbette s navlar  oldu, ama 
yabanc  dil baraj  s nav na haz rlanmaktan ba ka pek bir ey yapmad m. Dersler-
de çal mak ve derslerden geçmek hiç sorunum olmad . Ama ya ad m güçlük-
ler yurtd na benim aç mdan hiçbir gerekçe yokken gönderilmemek, ara t rma 
görevlili ine geçmi  ya ant mdan dolay  kabul edilmemek, Mersin’den Ankara’ya 
her hafta derslere gidip hem ders al p hem ders vermek gibi fiziksel zorluklar 
ya ad m. Daha sonra ise Mersin E itim Fakültesi’nin kurulu unda görev ald m. 
E itimde Ölçme ve De erlendirme Anabilim Dal n  kurdum. Haftada 30-40 
saatlik ders yükünün yan nda Halka Aç k Dersler, kurumun fiziki ve akademik 
yap s n  büyütme çal malar , kente ve üniversiteye ba ka hizmetler götürmeye 
çal ma gibi zamana kar  ve kendi özel ya am m z  hiçe sayan bir ko turma 
içinde de ba ka yay nlar yapmaya çal t k. Tüm bunlar güçlüklerdi, ama bu güç-
lükleri bir avantaja çevirebilirseniz, size büyük katk lar  da oluyor ve zor olma-
dan da geli me ve ö renme de olmuyor.  
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Ya ad m en önemli zorluklar, akademik ya am m n son y llar nda olmu -
tur. Dostum sand m bir ki inin profesör ve dekan olmas  için elimden gelen 
her eyi yapt ktan sonra eserlerimi intihal yapt n  tesadüfen ö renmemden 
kaynaklanan ma duriyetim sonucunda ya ad m. Mahkemeler, soru turmalar, 
tacizler, bask lar, baz  ki ilerin bu intihalciyi etik anlay tan yoksun bir ekilde 
korumalar  ve baz lar n n bu çok ciddi etik-ahlak sorununu ki isel bir olaym  
gibi de erlendirip görmezden gelmeleri beni çok üzmü , y pratm  ve bu süreçte 
de giderek alandaki geli meleri takip edemez olmu tum. te tüm bunlar sonu-
cunda, alan m zda en erken ya ta emekli olan bir akademisyen oldum. Avantaj-
lar, ya anan olumsuzluklara paraleldir bana göre, yine de bu süreçlerde üretmeye 
çal t m; kitaplar yazd m, yüzlerce seminer ve konferans verdim, halk  bilinçlen-
dirmek için radyo TV programlar na ç kt m, ö renci yeti tirmeye çal t m. II. 
EPÖD Kongresi’ni tüm engellemelere ra men gerçekle tirdik, dergimizi ç kar-
d k, pek çok jüride görev ald m, 20’ye yak n dergide hakemlik yapt m, Ölçme ve 
De erlendirme Merkezi açt k, yay nlar yapt k, kente ve üniversitemize önemli 
katk lar yapt k.  

Alan m za katk m oldu mu, olduysa ne kadar bunu bilmem ama, eksik de 
olsa sürekli çal p üretmeye u ra t m konusunda hiç de mütevaz  olmayaca-

m. Hep üretmek, üretmek… Yar n ya am n z son bulacakm  gibi bir aciliyet 
duygusuyla üretmek, ama ya am n ba ka yanlar n  skalamadan… Örne in, tüm 
bu zorluklar ve s k kl k içinde üniversitemin müzik toplulu unun kurulmas n-
da ve yürütülmesinde görev ald m, konserler verdik, ev yapt m, bahçeyle u ra -
t m, bal k tuttum, dostlar ma zaman ay rd m. Ki inin tek bir alanda yo unla -
mamas , kendisini ba ka alanlarla da beslemesi gerekti ini dü ünen bir yap m 
var. Bunun yan nda, siyasi ya am mda ald m informel e itim ve sürekli sorgu-
lama ve okuma-yazma al kanl  edinmemin tüm ya am ma ve bak  aç ma 
etkisi oldu unu mutlaka belirtmek zorunday m. Bu bak mdan, okudu um duy-
du um eyleri hep ele tiri süzgecinden geçirmek bana çok avantajlar sa lad . Bu 
durum, benim ö rencilik y llar mda ders ald m hocalar n akademik kimlik ve 
bilimsel sa laml klar  ile birle ince bana çok ey katt ; art k maalesef üniversite 
anlay n n, bilimsel bak  aç s n n ve akademik kimli in h zla bozulmakta oldu-
unu görüyor ve çok üzülüyorum. Temel çal ma yöntemim, bugünkü i imi 

yar na b rakmamak, o konu ile ilgili hep malzeme toplamak ve onlar  ele tirel bir 
bak  aç s yla bir araya getirmek, yazmak, sonra tekrar okuyup tekrar yazmak, 
düzeltmek olarak özetlenebilir.  

Hep bitmemi  devam eden projelerim oldu bu nedenle. Ama eninde so-
nunda bitiyorlar. Örne in hala bilgi, veri ve malzeme toplad m bir bilim belge-
seli, senaryolar ve kitap taslaklar  var önümde bitirilmeyi bekleyen… Bunlar 
bana dinamizm kazand r yor, çal ma güdüsü veriyor.  Ö rencili e y llar sonra 
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bir afla geri dönmem, ara t rma görevlili ine lay k görülmem, Rükzan Hocam n 
ÖSYM’ye ba vurmam  söylemesi, yurtd na gönderilmemem ama hemen AÜ 
EÖD doktora program  aç lmas  ve oraya ba vurmam, MeÜ’de kadro aç lmas ... 
Bunlar  çevresel geli melerin sa lad  tesadüfler olarak de erlendirmenin ya-
n nda, benim de ki isel olarak çabalar m sonucunda olas l  artt r lm  tesadüfler 
olarak yorumlamay  tercih ederim. Sezgim vs. olmad n  dü ünüyorum. Daha 
do rusu, bugünkü verilere dayanarak gelece i öngörme olarak de erlendiriyo-
rum sezgiyi. E er, sezgiyi, “havay  koklama veya büyücü gibi gelece i görme” 
gibi soyut bir ekilde ele alacak olursak ben onda ba ar s z m. Tek kelimeyle 
“müthi ”! Zaten, herkes için farkl  olmas  da dü ünülemez; insanlar n dü üncesi 
ya ad klar  somut olaylarla ekillenir. Hele bir de duyarl  bir gençlik ça  ya ay n-
ca, olaylara bak n z, davran lar n z, üretti iniz her ey bu sorumluluk ve dü-
ünce biçiminden etkileniyor. Bunun eserlerime de yans d n  söyleyebilirim. 

Ne mutlu bana ki, böyle bir gençlik ya am m; benim yeti ti im dü ünce tarz  
tam da ihtiyac m olan bilimsel bak  aç s  kazand rmaya uygun bir atmosfer 
olu turmu tur.   

Üyesi oldu unu dü ündü üm bilim alan  o kadar harika bir alan ki… Ba ta 
Hüsnü Hocam n zorlamas yla da girmi  olsam, bu alanda çal m  olmaktan son 
derece mutluyum. Her eyden önce, alan m z n bir ucu psikolojide (ve psikoloji 
alt yap s n n üzerine bu alan  seçti im için de ne kadar ansl  oldu umu hep 
gördüm), bir ucu matematik ve istatistikte, bir ucu ya am prati inin ta içinde… 
Bu bak mdan, psikometri ile ilgili olmayan hiçbir yan yok ki. Psikometrinin 
içinde ise tüm alt çal ma alanlar  kaç n lmaz bir ekilde birbiriyle ba lant l  ve 
ister istemez, hele bizim gibi bu alan n yeni geli mekte oldu u ülkelerde, alan -
m z n her yan yla, konusuyla ilgili ö renmek ve çal mak zorunda kal yorsunuz.  

Alan m za yeni ba lad mda, önüme koydu um k sa hedefler unlard :  

1) Alan m zda Türkçe yaz lm  yeterli yay n yoktu, bunu artt rmak gerekti, 

2) Yaz lm  ve yaz lmakta olanlar da dâhil, a rl kla ngilizceye ba ml  ol-
mam zdan kaynaklanan bir terim karma as  vard  ve bunu da öncelikle düzelt-
mek gerekti. Uzun erimli hedefim ise, kendim dâhil, alan m zda temel çal malar 
yapabilecek kadro ve di er altyap lar  olu turmakt . Hem alan m zda dünyada 
gerçekle en h zl  geli meler, hem ülkemizdeki geli meler, beni alan m z ile ilgili 
hemen her konuya ilgi duymaya sevk etti. Ancak, dünyada oldu u gibi ülkemiz-
de de, bilgisayarlar n h zla gündemimize oturmas yla, gittikçe dar bir alana s -
k m  teknikerlerin yeti meye ba lad n  görmem ve giderek psikometrinin 
temellerinden uzakla lmas  beni kayg land r yor. lk bizim ku ak bilgisayarlarla 
tan t  ve onlar  hiçbir yerden yard m almadan el yordam yla çözmeye çal t k, 
ama kuramsal altyap m z  sa lam tutarak; imdi ise sadece bir bilgisayar progra-
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m  kullanmay  ö renen onun içine s k p kal yor ve genel resmi göremiyor; yani 
ölçmenin felsefi temelleri ve psikolojik temelleri hep eksik kalmaya ba l yor. 
Ke ke tüm bunlar bir arada ya am bulabilse ve ö rencilerimiz de o ekilde yeti -
tirilebilse.  

Kendimi özelle tirmeye çal t m en önemli çal ma alan  a rl kla ölçme 
araçlar n n geçerli i oldu. Yay nlar ma bak ld nda daha çok kuramsal temellere 
yönelik oldu u görülecektir. Ama yay nlar d nda yapt m çal malar n büyük 
ço unlu unun ise uygulamaya dönük oldu unu dü ünüyorum. Alan m z n biz-
zat uygulay c lar  olan ö retmenlere ve akademisyenlere pratik uygulamaya dö-
nük sürekli seminerler verdim.  ÖSYM’de çal t m, en son örne i ÖSYM-YGS 
ifre olay  olan çal mam ile ulusal çapta uygulanan s navlara ve sonuçlar na hep 

duyarl  olmaya çal t m. Özellikle (hiçbiri yay na yans mayan) abart s z binlerce 
ki iye tezlerinde, çal malar nda gönüllü hizmet verdim, bu arada çal t m üni-
versitelerde do rudan prati e dönük projeler yürüttüm ve içinde yer ald m, 
Ölçme-De erlendirme Merkezi kurduk ve do rudan piyasaya dönük çal malar 
yapt k. Ba ka alandaki pek çok çal mada dan manl k, veri analisti gibi görevler 
ald m. TOD L-TED L norm çal mas , BOTA , ATA  çal malar , TPD Psi-
koteknik testler norm çal malar , gibi say s z çal mada pratikte çal t m. Hatta 
üniversite çal anlar n n bilgilerini kullanabilecekleri ve bir de gelir elde edebile-
cekleri MEÜSEM ve TORSEM gibi sürekli e itim merkezlerini kurduk. K saca-
s , kuramsal yan ile uygulama yan n n zaten diyalektik olarak birbirini tamamla-
d n  dü ünen bir ki i olarak, ya am mda da öyle hareket ettim. Uygulamadan 
kopuk bir kuramsal çal ma veya kuramdan kopuk bir uygulama her zaman bir 
aya  sakat çal ma olacakt r.  

Derne imizin kurulmas n  istememin temel nedenlerinden biri de ülkemiz 
s nav sisteminde belirleyici olan bu iki kurumun art k do rudan bizim alan m z-
daki ki ilerle çal malar n  sa layacak bir güç olu turmak ve ölçme-
de erlendirme politikalar n n da bizlersiz yap lamayaca n  anlatabilmektir. Biz 
ÖSYM’de çal rken o zaman ülkemizi yöneten bir “anam z” uçakta giderken, 
tamamen politik nedenlerle, “seneye ÖYS s nav n n, gelecek seneye de ÖSS’nin 
kald r laca n ” ilan etmi ti; ne ÖSYM Ba kan n n ne de oradaki ölçme ve de-
erlendirmecilerin haberi olmadan! ÖSYM ve MEB’in siyasi karar ve davran -

larla bugün ne duruma getirildi i son derece aç kt r. Bu ülkenin bu alanda ye-
ti mi  insan gücü vard r. Yeter ki, siyasi nedenlerle uygun olmayan elemanlarla 
çal lmas n ve karar almada tüm ölçme ve de erlendirmecilerden yararlan ls n. 
Bu teknik bir alanken ne yaz k ki politik bir egemenlik alan  olarak görülüyor.  

Son zamanlarda ortaya at lan “nitel ara t rma”, “alternatif ölçme” de i im-
ler, özellikle son y llardaki yaz lar mda ve kongrelerdeki sunumlar nda aç kça dile 
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getirmeye çal t m. Son 15-20 y l içinde bilimin en sa lam yerine yöntemine aç k 
bir sald r  ba lat lm t r; duygusal zekâ, çoklu zekâlar, nitel ara t rma, alternatif 
ölçme gibi. Özellikle bizim alan m zdaki kadrolar n bu konuda uyan k olmala-
r nda yarar oldu unu dü ünmekteyim ve bunun için de elimden geleni yapmaya 
çal t m  san yorum. Müthi ! Zaten ba ka türlüsü de olamaz, ne yaz k ki temel 
çal malar üretinceye kadar d a ba ml  olmaya devam edece iz. Üstelik bilim 
evrenseldir. Beni yurtd na göndermediler ama elimden geldi ince yurtd n  
yak ndan takip etmeye çal t m. Elbette, bizim ku ak için yeni ç kan bilgisayar-
larla (eskiden günlerce ve insan hatas yla yapmaya çal t m z analizler, art k bir 
dü meye bas nca yap l yordu; imdi yap l yor ama yapan kaç ki i o analizin temel 
felsefesini bilerek yap yor bu da ayr  sorun) birlikte alan m zda çok ama çok h zl  
geli meler oldu. Ben ahsen, yeti meye çabalad m, ama özellikle akademik ya-
am m n son 5-6 y l n  zehir eden olaylardan dolay , bir süre sonra da b rakt m. 

Ancak, özellikle doktora ö rencilerimizin de bu geli meleri takip etmeleri için 
önlerini açmaya çal t m  da belirtmek isterim. Sevgili ö rencim Önder Sünbül 
ve Gül Yüce yurtd na gitti, Seçil Ömür u an Bili sel Tan  Modelleri üzerine 
doktora tezini bitirmek üzere… Önder (ülkemizde ilk olarak) çok boyutlu 
IRT’yi Ackerman’ n yan nda çal t . Oradaki hocalar ndan haklar nda çok güzel 
mektuplar ald m. Hepsi yurtd yla sürekli ba lant  içinde çal yorlar ve bence 
çok yak nda gümbür gümbür uluslar aras  düzeyde yay nlar ç karmaya ba laya-
caklar. Benim dü ümdü, ne yaz k ki ben gerçekle tiremedim. Ö rencilerimden 
çok ey ö rendim. Ele tirel dü ünmemden ve bilimsel bir çal man n yenilik 
getirici olmas  gerekti i yönündeki beklentimden dolay  hep yeni eyler yapmaya 
çal t m (çift tutarl k indeksi, yeni geçerlik s n flamas , yeni ölçek geli tirme öne-
risi gibi), ama ne kadar yapabildim, bilemiyorum. Kitaplar mda da özgün olmaya 
çal t m, ama o kadar provokatif davranmama ra men, alan m zdaki ki iler, öne 
sürdüklerim hatal  ve kar ysalar ele tirmediler veya do ruysalar yeni yazd klar  
kitaplarda vs. bunlar  düzeltmediler. Tam bir körler sa rlar diyalogu!  

Burada de inmeden geçemeyece im, ne yaz k ki bizim ülkemizdeki aka-
demisyenler birbirlerinin çal malar n  pek okumuyorlar, okusalar da onlar  ele -
tirmiyorlar; ele tirilince de ne yaz k ki bu maalesef ki iselle tirilip feodal küsme 
davran lar  sergileniyor, herhalde bundan olsa gerek. Benim de yapt m çal -
malarda öne sürdü üm yeni eylere ili kin bir iki ö rencim d nda ne bir ele tiri 
getirildi ine ne de o çal may  görü ü ileriye götürecek çal malar yap ld na 
tan k oldum. Bu k r lmal , o nedenle de ç kard m z dergide bir Editöre Mek-
tuplar k sm  yapay m dedim onu da ba aramad m; oysa bilim ele tiriyle geli ir; 
ele tirmek de o eseri olur ki iyi de il. Umar m gençlerimiz bunu a arlar. Yukar -
da da belirtti im gibi, temel itici güç ele tirel bakmak (ele tirme adab  de il, 
birilerinin anlad  ve MEB bu hedef davran  önüne koydu unda bu ekilde 
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kitap yazmak de il) ve yenilik getirmek oldu. Hem yeni bir eyler ortaya ç karma 
(çap m elverdi i ölçüde) hem de alandaki karma ay  düzeltme i inin bir görev 
oldu u dü üncesiyle çal t m. Bunu ne kadar ba arabildim bilemem; ama alanda 
korkusuzca do ru bildi imi yapmaya çal t m  herkes bilir. Bilim “hoca-koca” 
anlay yla yap lmaz, bu zinciri k rmam z gerekir. Yanl sa, yanl  yapan isterse 
hocas  olsun, bir ö renci do ru bildi ini söyleyebilmeli, yapabilmelidir. Yeni 
kurulan üniversitelerde, onca yo unlu un içinde her eyden önce kadro bulup 
alan m zda anabilim dal  açmak ve ö renci yeti tirmek oldukça güç i . Merkezde 
yerle ik anabilim dallar nda hem kadro çok hem de ö renci. Bu nedenle, hocala-
r n yeti tirdi i ö renci say s ndan çok, yeti tirdi i ö rencinin niteli ine göre 
de erlendirilmesinde yarar oldu unu dü ünüyorum. Çünkü ta radaki üniversite-
lerin akademisyenleri daima dezavantajl  olacaklard r. Bir dü  kurarak Mersin 
EÖD’yü kurdum ve ülkemizin alan m zda bir çekim merkezi ve eleman yeti -
tirme merkezi olsun istedim; ama ne yaz k ki, bizim d m zdaki geli meler ve 
içimizdeki engelleyiciler taraf ndan bunu gerçekle tiremedim ve bu nedenle 
akademik ya am ma son verdim. E er, planlad m z gibi olsayd , bugün ve 
gelecekte çok daha güzel eyler yap labilecekti.  

Yeti tirdi im ö renci alan m z d nda çok oldu (psikolojide, e itimin di er 
alt alanlar nda, spor psikolojisinde, turizmde vs); ancak de indi im zorluklardan 
dolay , alan m zda az ö renci yeti tirebildim. Ama onlarla da gurur duyuyorum 
ve alan m zdaki herkes de yak nda onlarla çok gurur duyacakt r, biliyorum ve 
eminim. Akademik ya amda yapmak isteyip de yapamad klar m, Kurulmas nda 
öncülük etti im Mersin Üniversitesi EÖD ABD’yi çok üst düzeylere ç karmak, 
2) kendim temel çal malar yapmak, 3) ülkemizdeki EÖD’lerle ortak ö renci 
yeti tirmek, 4) ülkemizde test ve ölçekleri tek elde toplayacak bir Test Bankas  
ve üst kurulu olu turmak, 5) ç kar lmas nda öncülük etti im ve ilk editörü oldu-
um dergiyi Akdeniz ve Ortado u ülkelerini kapsayan bir uluslar aras  dergiye 

dönü türmek idi.  

Ankara Üniversitesi’nde doktora dersi al rken, Hacettepe’den fazladan Ya-
ar Hocam n dersini al yordum. Mersin’den yorgun geliyorum ve gece Hacette-

pe merkezin so uk yüksek tavanl  dersliklerinde Ya ar Hocam z, Devrim Öz-
demir (Al c ) ve Ankara Üniversitesi’nden (PDR) hsan Bozdo an isimli bir 
arkada m z paltolar m zla ders yap yoruz. Ya ar Hoca, ilk günden itibaren h-
san’a hiç ismiyle hitap etmedi; Hasan, Ali, Veli neyse her hafta ba ka bir isim 
kulland , ama hiç hsan demedi. Biz de önce “hocam, hsan” diye düzeltiyor-
duk, sonra bakt k ki her hafta farkl  bir isim söylüyor, “Devrim” ya da “Adnan” 
d nda söyledi i her isim için hsan cevap verdi, bir daha hiç düzeltmedik. En 
son ders Ya ar Hocam z bir de erlendirme yapt , sonra Devrim ile bana de er-
lendirme için söz s ras n  verdi ve s ra hsan’a gelince, “sen de söyle bakay m 
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hsan…” dedi; hepimiz birbirimize bakt k ve gülmeye ba lad k. Ya ar Hoca, 
“niye gülüyorsunuz” diye sorunca hsan, “aa Hocam, bana hsan dediniz” dedi, 
Ya ar Hoca da kar l k verdi, “eee sen hsan de il misin, elbette hsan diyece-
im, ba ka bir ey mi söylememi bekliyorsun”; son ders ve tatl  bir an .  

Doktora tez izleme jürisine de Ya ar Hocam girmi ti; ilk toplant da srarla, 
“bu çal man n u durum ile de ili kisi var, onu incelememi sin” dedi, ben kar  
ç kt m; ikinci toplant da da ayn  eyi söyledi, ben yine kar  ç kt m; Süleyman 
Hoca, “yand n” dedi. Tez savunmas  günü ben de Süleyman Hoca da Ya ar 
Hocan n tavr ndan korkuyoruz ve ilk söz Ya ar Hocan n… Gözlü ünü takt , 
ç kard , tezi öyle bir kar t rd , “ben ak am yatmadan bu tezde kafama tak lan 
baz  yerlere bakt m; sonra sabah erkenden kalk p yine baz  yerlerini bir daha 
okudum, ö le yeme ine gitmedim, bir daha okudum”. Biz heyecanla bekliyoruz, 
tezi kar t rmay  b rak p do rudan yüzüme bakt  ve “Adnan sen hakl s n, dedi-
im konuyla ili kisi yok, seni tebrik ediyorum” dedi, Süleyman Hoca da ben de 

bir “oh” çektik. Bu tav r, bugünlerde pek rastlanmayan gerçek bir akademisyen 
tavr yd  ve Ya ar Hoca tez jürisine (d ar dan da) kat lanlar n gözünde devle -
mi ti.  

Bir yaz günü odamda Önder Sünbül’le çal yoruz. Ba ka bir üniversiteden 
yeni mezun olmu  bir genç k z geldi. Yüksek lisans program m za ba vuracak-
m , bilgi almak istiyor; ben de onu provoke edecek sorular soruyor ve yan tlar 
veriyorum; genç k z da o kadar kendinden emin ki, sayg  çerçevesinde kafa tu-
tarcas na do ru bildi ini söylüyor; biz de Önder ile göz göze gelip gülümsüyo-
ruz. Ç k nca arkada na “eyvah gene dilimi tutamad m a z ma geleni söyledim, 
beni art k kesin almazlar” demi . Oysaki bize böyle ö renci gerekiyordu ve ilk 
s rada programa al nd  ve sonra da ara t rma görevlisi kadrosuna ald k. O genç 
k z, daha sonra daha YL tezini vermeden ABD’ye gidip Ackerman’ n doktora 
derslerine girmi  ve övgüler alm  Gül Yüce idi. Seçim isabetliydi.  

Yüksek lisans jürisine eleman m z çok olmad  için Matematik Bölümün-
den bir akademisyen de kat l yordu. Programa ba vuran 80-90 ki iyi mülakata 
al yoruz (dü ünün, ALES ve GPA’den sonra bize sadece %25’lik mülakat kal -
yor ö renci seçmek için), ben de özellikle ‘ k d m’ bayanlara ilk önce “burcunuz 
ne” diye soruyorum, o da atl yor ba l yor, hava-su- vs burç z rval klar ndan söz 
ediyor. Ben de, “yaz k burcumuz uyu mad , sizi alamayaca z” diye yan t veriyo-
rum. Sonunda matematikten gelen hoca patlad , “ya hocam, valla bunlar yar n 
gazetelere haber olursa ‘ben jüride de ilim, her eyi Adnan Hoca yapt ’ derim” 
dedi, gülü tük. Burçlarla hayat n  sürdüren birinin, bilimin bel kemi i olan ölç-
mede ne i i var, de il mi?  
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II. Kongremizi o kadar zor ko ullarda yap yoruz ki, 10 gün kala Rektör 
benimle görü tü. Soru turmam  vs geri çekmezsem beni görevlerimden alaca -
n , kongreyi de yapt rmayaca n  vs. söyledi; hemen arkada lar  toplad m, zaten 
Devrim Han m d nda hepsi genç ara t rma görevlisi, durumu anlatt m; “ho-
cam, gazetelere bu durumu anlatan bir yaz  gönderir ve biz de sahile masa san-
dalye koyar sahil k y s nda da olsa yapar z” dediler. Öyle duyguland m ki… Ayn  
arkada lar mla kap  dola p sponsor bulduk, çok zor ko ullarda (o kadar çok an  
var ki) kongreye kat lanlar n çok olumlu izlenimleriyle ba ar yla bitirdik. te, 
“hepimiz birimiz, birimiz hepimizin somut i leyi i… 

Yine kongre haz rl k döneminde, bizim güç durumumuzu ö renince baz  
arkada lar m z n neler yapt ndan söz edeyim: Ankara Maya Akademi’den b-
rahim, “abi, dü ündü ün eye bak, çantalar benden hiç merak etme” dedi. 
Ömer Kutlu, ener Büyüköztürk, Zafer Çepni, smail Karakaya, Deha Do an 
ve di er katk da bulunan arkada lar, “hiç merak etme, kongreden önceki iki gün 
parayla ölçme kurslar  düzenleriz” dediler ve evlerini b rak p gelip çok önemli 
bir katk  sa lad lar. Çok ac  ve özel ba ka an lar  burada aktaramayaca m. 

 
ÖNER LER 

Her eyden önce, “nas l bir insan istiyor uz”un yan t  politik nedenlerle sü-
rekli de i iyor. Örne in, imdi “dindar ve kindar” bir gençlik istendi i ilan edildi 
ve medrese e itiminin benzeri 4+4+4 (k smi evvel-k smi sani- k smi 
ali=4+4+4) hayata geçirilerek, insan n geli imsel özelliklerine ve ülkemizdeki ve 
tüm dünyadaki e itbilimsel bilgi ve deneyim birikimine ayk r  bir e itim ba lat l-
d . Öyleyse bunun çözümü de ne yaz k ki politik olmak durumunda. Bugüne 
kadar da yine, e itim politikalar n  yapanlar e itimciler de il, yine politikac lar 
olmu tu hep. Bir ara “e itim ezbere dayan yor” dendi, ama bu kez de “sald m 
çay ra…” yöntemi izlendi. E itici yeti tiren fakültelerimiz özellikle akademis-
yenler aç s ndan içler ac s , planl  bir e itim politikam z yok, bir zamanlar “eyvah 
ngilizce ö retmenine, eyvah s n f ö retmenine gereksinim var” deyip geçici 

politikalarla k sa sürede her alandan ö retmen “yeti tirildi”; sonra da yüzden 
fazla altyap s z e itim fakültesi aç ld … E itimin içeri i gittikçe bilimden uzak-
la t r ld . Okul tür ve sistemleri gerekçesiz (!) s k s k de i tirildi; ne ülkenin ele-
man gereksinimi ne de altyap s  dü ünüldü. Buna ba l  olarak, e itim düzeyleri 
aras ndaki geçi leri sa layacak s nav sistemlerimiz keyfi nedenlerle sürekli de i -
tirildi ve ÖSYM denilen en güvenilir kurumumuz, medyadan da takip edildi i 
üzere en güvenilmez bir kuruma dönü türüldü. Herhalde i gal kuvvetleri e iti-
me müdahale etseydi, bu kadar n  ba aramazd ! 21. Yüzy lda, bilgi ça  de il, 
bilgi üretme ça nda korkunç bir durum söz konusu… 
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Üniversiteler sistemimizin kurulu unda bu konuda bir hata var ve bu hata, 
psikoloji ile RPD aras ndaki ili kiye benzemektedir. O da udur: Psikoloji temel 
bir bilim alan d r; klinik psikoloji gibi rehberlik psikolojisi de bu alan n alt uz-
manl k alan d r. Ayn  ekilde, psikometri temel bir aland r; endüstride, klinikte, 
vb ölçme ve de erlendirme gibi, e itimde ölçme ve de erlendirme de bu alan n 
uygulamal  alt alanlar d r. Bu bak mdan, temel alan psikometridir; bence, bu 
temel alan n üzerine di er uygulamal  alanlarda kadro yeti tirilmeliydi. Benim 
tan k oldu um gibi, ki i EÖD mezunu oluyor ama, psikolojik altyap  eksik 
olunca hep s k nt lar ortaya ç k yor; çünkü e itimde ölçülecek özelliklerin hemen 
tümü psikolojik özellikler, onlar n yap s  bilinmeden neyi nas l ölçeceksin? Son 
y llarda hepimizin tan k oldu u gibi, MEB politikalar nda de i iklik olunca, 
(bundan habersiz pek çok ki i) “aaa bu çocuklar n bir de duyu sal özellikleri 
varm  yahu” dedi ve ya ananlar  biliyorsunuz. EÖD kitaplar n n hemen tü-
münde (bir inceleyin) varsa yoksa ‘ba ar ’ ve özellikle de ‘e itimde ba ar ’ de i -
keni ele al n r; hani di er ö renci (ve di er aktörler) özellikleri? O nedenle, 
madde güçlü ü (o da 1-0’l  puanlanan maddeler için) incelenir, madde onaylan-
ma oran  yoktur; çoklu puanlanan maddeler için madde güçlü ü (o da elbette 
maksimum performans olan ba ar  için…) nerede? Ben tüm bunlara kitaplar m-
da vs. dikkat çekmeye çal t m, ama dikkat çekmekten öte sadece tepki çektim 
ne yaz k ki…  Psikometri lisansüstü programlar  (ve doçentlik alan n n kald r l-
mamas ) için yo un çaba sarf ettim (bkz. Özgeçmi  yay nlar ve yay nlarda olma-
yanlar), ama ba ar l  olamad m; bugün Hititoloji’nin doçentlik alan  var YÖK’te, 
Psikometrinin yok! Psikometri ve EÖD lisansüstü programlar  için olabildi ince 
ortak ve doyumlu programlar açal m diye bizim II. Kongremizde masaya yat r-
d k, ke ke bir an önce tamamlansa… Ne güzel olurdu, ö rencilerimiz hangi 
üniversitenin EÖD veya Psikometri kadrosunda güçlü akademisyenleri varsa 
onlardan dersleri alsalard ; çünkü her birimiz farkl  alanlarda güçlüyüz ve farkl  
üniversitelerdeyiz…  

K sacas , gerek ülkemiz e itiminin geneli için gerekse alan m zdaki e itim 
için bir “orman kanunu” alm  ba n  gidiyor… Hiçbir sistemati i ve planlamas  
yok. Bunlar çok ac  eyler. 

Mersin Üniversitesi’nde emekli olmadan önce bir konferans verdim. Bilim 
ve Bilimcinin Özelliklerinin Örtü mesi üzerine… Bunu bo una de il, bu duru  
sorunundan dolay  verdim. Bilimsel bilginin kendi kendini düzelten, yanl lana-
bilir, güvenilir, geçerli vb özelliklerine ba l  olarak, diyebilirim ki; yalanc dan, 
intihalciden, memur anlay na sahip olandan, ça da  ve ilerici olmayandan, vb 
bilimci asla olmaz; olsa olsa bugün giderek artan bir ekilde tan k oldu umuz 
baz  tiplerin oldu unu görürüz. Bugün hemen tüm üniversitelerimizde bilimsel 
ahlaka sahip, bilimsel duru  sergileyen, para pula-mevkiye kendini satmayan, vb 
ö retim eleman  son derece az kalm t r ve tüm bunlar da zaten benim erken 
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emeklilik nedenlerimi olu turmaktad r. Adam ziraat profesörü tutuyor deprem 
konusunda ahkam kesiyor; adam tutuyor kendi fakültesinde EÖD ABD ve 
elemanlar  varken, “ben doktora tezinde ara t rma yapt m, bu ara t rma teknik-
lerini-istatistik dersini vb ben elbette verebilirim” diyor; kendisi hukukçu de il-
ken hukuki bir konuda bilirki i oluyor; kadro ve mevki beklentisiyle üste biat 
ediyor, meslekta n  korumak için k l n  k p rdatm yor; üç kuru luk ek ders için 
her türlü taklay  at yor; adam, ele tirel dü ünme becerileri gündeme gelince, 
ele tirel dü ünmenin ne oldu unu bilmeden “ele tirel dü ünme” kitab  yaz p 
üstelik ö rencilerine zorla ald rt yor; muhtar  bile seçerken rektörünü seçemiyor, 
ald  oya bakmadan birileri taraf ndan rektörü atan yor ve hala ‘ona oy verme 
buna oy ver’ diyebiliyor; kendi ö rencilerine parayla kurs veriyor; 50 ki ilik s n -
f n 49’unu b rak yor, yaz okulunda 49’unu da geçiriyor, yeni araba-ev alacakm  
diye… Hangi birisini sayay m… Bilimsel Ara t rma Süreci kitab m n sonunda 
belirtti im gibi, böyleleri engizisyonun insan yakt  dönemdeki Bruno’lar ve 
Campanella’lar n t rna  bile olamazlar! Bilimsel ahlak olmadan ne bilim yap la-
bilir ne de bilimci olunabilir.  Zaten geçmeleri gerekir, geçmiyorlarsa hocada 
(yani bende) bir sorun var demektir.   Her yerde hep söyledim ve yazd m: 

1) Bilimde “hoca ve koca yoktur” anlay na sahip olmalar  gerekir. Bir ba ka 
deyi le, “rütbe ve duygusall k yoktur” anlay yla her eye ele tirel bakabil-
melidirler. Unutmas nlar, ele tirdikleri asla hocalar  de il, onlar n eserleridir 
ve o eserler bilimsel etkinli in do as  gere i zaten zamanla ‘eskirler’. Ama 
hocalar n  da asla küçümsemesinler (çok tan k oldum ve öyleleri de kendi 
ö rencilerinde ayn  davran  görecekler, bilsinler), onlar olmasayd  kendileri 
de olmazd . Üstelik, hocalar n n ko ullar  o kadar farkl yd  ki… Bilgisayar 
yok, internet yok, kütüphaneler yetersiz, e itim yetersiz, ko ullar yetersiz… 
Hocalar na sorsunlar delikli kartlarla ODTÜ’de bir korelasyon analizi yapt -
rabilmek için ne kadar s ra beklediklerini, bir kayna a yurtd ndan ula a-
bilmek için ne zahmetler çektiklerini… vs. Gençler, hocalar n z eksiklerin-
den gocunmazlar, ama onlar  küçük görmenizden dolay  son derece üzülür-
ler…  Unutmay n! 

2) Ne yaz k ki ilk-orta ve lisans e itiminden gençlerimiz çok kötü geliyorlar 
lisansüstü programlara… Bir ödev veriyorsunuz, internete hemen ayn s n  
yaz yor ve kar s na ne ç karsa oradan “cut and paste” yap p kar n za getiri-
yor. Bu getirdi i do ru mu, yapt  “a rma” m , bo una mürekkep ve kâ t 
harcamak m ? Hiç dü ünmeden. A be genç arkada m bu ödevine hocan n 
gereksinimi yok ki, sen bunu seni geli tirmek için bir araç olarak görmezsen; 
okudu unu do ru mu de il mi diye ak l süzgecinden geçirmez ve ba ka 
kaynaklara s rf merak (varsa elbette) edip gitmezsen nas l geli eceksin? De-
mek ki dersi “geçeyim de”, ödevi “yapay m da” deyip salt yapm  olmak için 
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yapmayacaks n. Sizin dü ünme süreçlerinizi ve çal ma al kanl klar n z  al-
d n z e itim ne yaz k ki i di  etti; lütfen bir an önce toparlan p, dü ünme 
ve çal ma al kanl klar n z  de i tiriniz. Aksi halde hocan  geçmeyi b rak, 
dereyi bile geçemezsin; diplomay  bir ekilde al rs n ama ya am ve pratik s -
nav ndan kal rs n! 

3) Ve elbette çal mak, çal mak, çal mak… Ama amaca ba l , merak ederek, 
sorgulayarak, vs. Bunlar olmadan bo  çal mak da bir i e yaramaz… Bir son 
söz, özellikle doçentli inizi ald ktan sonra keyif çatan ba kalar  gibi asla ol-
may n; alan n za kar  sorumlulu unuzu da hiç yitirmeyin.  

Ya am hem çok de erli hem de ya am n hiçbir de eri yok; siz, dü ündü ü-
nüz sürece ve dü ündü ünüz biçimde yol alacak, duygulanacak vs yapacaks n z, 
dü üncenizi iyi ekillendirin. Unutmay n, koskoca ortaça  bitti; yeryüzünden 
milyarlarca insan geçti, siz de gelip geçeceksiniz, bu süreyi doyas ya her aç dan 
ya ayarak geçiriniz. Ömer Hayyam’dan (XI yy ve o ça n felsefecisi, geometrici-
si… Yani sadece arap içip rubai yazan de il!) bir dörtlükle bitireyim: 

“Ömrümüzden bir gün daha geçti 
Derede akan su ovada esen yel gibi 
Bence bu dünyada iki gün var ki, ha var ha yok 
Biri ya anm  gün, di eri ya anacak gün”  

Daha dünyada ne varolu çu felsefe ne de varolu çu psikoloji var. Ne de 
“…” reklam n n “özgür k z ”! Yolunuz aç k olsun, yolunuz bilim yolu olsun, 
“film yolu” de il… O de erli an’  sadece tüketmeyip üretirseniz özgür olursu-
nuz. Bunun için de bol bol felsefe ve özellikle de bilim felsefesi okuman z dile-
iyle…  

 
SON SÖZ 

Ben alan m zda çok h zl  yükselen ve en k sa sürede de aran zdan ayr lan 
bir arkada n z m (o nedenle hat rlanmam da iz b rakmam da zor). Hatta, emekli 
olan de erli hocalar m beni aralar na uygun bile görmüyorlar: “Sen emekli oldun 
ama ‘tekaüt’ olmad n” diyorlar (size ödev, aralar ndaki ince ayr m fark n n 
“difr ns n ” ara t r n z)   

Bu k sa sürede yapabildiklerim yukar da k saca anlatmaya çal t klar m ve 
a a da eklediklerimdir. Elbette bunlar yaz l  k sm d r ya ad klar m n, yaz l  ol-
mayan ya anm l klar çok daha zengin, ama hepsini de aktarmak hem sak ncal  
olabilir hem de buradaki s n r  a ar. Bu alana katk m oldu mu, ne kadar oldu 
bunu benden çok okuyucu ve gelecekte geçmi e (bugünlere) bak p ülkemiz 
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ölçme-de erlendirme tarihini yazacaklar de erlendirecektir. Ama etim-butum 
budur, yapabildiklerim bunlard r; daha fazlas n  yapabilmek isterdim elbette… 
Ya am m z  zehir edenler olmasayd … Ancak, emekli olmam üretmeme engel 
de il. Önüme koydu um hedefler:  

1) Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geli tirme I kitab n n devam  olan II-III-
IV-V ve VI. ciltlerini sevgili ö renci arkada lar mla ( imdi hepsi akademisyen) 
birlikte bitirmek 

2) Yazmaya ba lad m ve bitmek üzere olan “Neden, Nedensellik ve Ola-
s l k” kitab n  yay nlayabilmek 

 3) Yazmakta oldu um Patagonya’da Bir Üniversite kitab n  bitirebilmek 

4) Sinopsisi ve kurgusu haz r olan ve çekmeye ba lad m “Bilimin Hiç 
Bitmeyecek Olan Yolculu u” isimli 15-20 bölümlük belgesel filmi bitirebilmek 
ve ba ka çal malar  ya am m elverdi ince gerçekle tirebilmektir. Bana göre 
insan ömrünün birimi do ru de il, birimi, “birim zamanda yap lan hareket ve 
üretim” olmal d r; bu aç dan ben kendimi yüzlerce ya nda ya am  gibi görüyo-
rum ve ya ad m her eye ve kar la t m herkese te ekkür ediyorum; ihanet 
edeninden sevdi ime, zorluklardan ba ar ya hepsi bana çok eyler katt . Bu ça-
l may  ba latan sizlere de çok te ekkür ediyorum bana bu f rsat  verdi iniz için. 
Uygarl k yaz yla ba lad ; bilim de ölçmeyle… kinci bir Ortaça ’a girmekte ol-
du umuz bugünlerde tek n z bilim olsun… Kendini ölçmeci addedenlere bu 
konuda çok i  dü üyor, ama öncelikle kendi içlerindeki sahtekârlar  elemeleri 
gerekiyor. 

Gerçek ve ac  ölçme de bu olsa gerek! Siz daha iyisini yap n (“iyi” ne de-
mekse!?). nsan ömrü s n rl  ve göreli, ben buyum: Kral ç plak! 
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aban DEDE 

1928 y l nda Sinop Boyabat’ta do dum. On bir ya nda babam  kaybettim. 
Beni ve küçük karde imi annem yeti tirip büyüttü. lkokulu Boyabat’ta, ortao-
kulu Sinop’ta bitirdim. Ortaokuldan sonra ö retmenlerimin seçimiyle, Milli 
E itim Bakanl nca Erzurum Ö retmen Okulu’na yat l  ö renci olarak kabul 
edildim. 1948 y l nda ö retmen okulunu bitirdikten sonra 3 y l ilkokul ö ret-
menli i ve askerlik hizmetini yapt m. 1952 y l nda Gazi E itim Enstitüsünde 
yeni aç lan “Özel Bölüme” girmek üzere ba vurdum, ilk defa yap lan çoktan 
seçmeli test s nav n  ve mülakat  geçerek kabul edildim. Orada ö renci iken 
1953 y l nda MEB Talim ve Terbiye Dairesine ba l  olarak “Test Bürosu” ku-
ruldu. 1954 y l nda Gazi E itim Enstitüsü’nü bitirince, ilkö retim müfetti i kad-
rosuyla, özel e itim hizmetlerinden sorumlu olarak Samsun iline atand m. ki y l 
orada çal t ktan sonra, 1956 y l nda test bürosuna tayinim ç kt . 1960 y l nda 
burslu olarak Amerika Birle ik Devletleri Illinois Üniversitesi’nde ö renime 
gönderildim. Bu üniversitede, lisans tamamlama ve yüksek lisans (master) ö re-
nimimi bitirerek tekrar Test Bürosu’nda çal maya ba lad m. 1962 y l na kadar 
büronun yapt  s navlar elle de erlendirilirken bu y ldan sonra IBM makinele-
riyle de erlendirilmeye ba land . Test Büro’sunun ölçme bölümü, s nav bölümü 
haline geldi ve irili ufakl  50-55 kadar s nav yap l r oldu. Bu s navlar aras nda 
Milli E itim Bakanl ’na ba l  yüksek okullar ve çe itli liselere giri  s navlar , 
ÖSYM kuruluncaya kadar üniversiteler giri  s navlar yla baz  özel kurumlar n 
açt klar  s navlar  sayabiliriz. 

Bu arada Gazi E itim Enstitüsü, Erkek Teknik Yüksek Ö retmen Okulu, 
K z Teknik Yüksek Ö retmen Okulu ve Gevher Nesibe Sa l k E itim Enstitü-
sünde, d ar dan ö retmen olarak ölçme ve de erlendirme, istatistik ve e itim 
sosyolojisi derslerine girdim. 

1982 y l nda Milli E itim Bakanl  Özel E itim Dairesinde ba kan yard m-
c s  olarak görevlendirildim ve 1993 y l nda “Özel E itim, Rehberlik ve Dan -
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ma Hizmetleri Genel Müdürlü ü” haline getirilen ayn  yerden daire ba kan  
olarak emekliye ayr ld m.  

1955 y l nda evlendim, 58 y ld r evlili imiz sürüyor iki k z m ve iki torunum 
var. 

Hobilerim, kitap okumak, seyahat etmek, sinema ve tiyatroya gitmektir. 
Ho land m özelliklerim sakin ve sab rl  olmam, ho lanmad m özelli im çe-
kingen olu umdur. 
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