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Başkan’dan
Değerli üyelerimiz,
Uzun bir aradan sonra bültenimizin yeni
sayısını hazırlamış bulunmaktayız. Öncelikle
bir önceki yönetime derneğimize vermiş oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Yeni yönetim olarak sizlerin de desteği ile derneğimize ve üyelerimize elimizden geldiği ölçüde hizmet etmeye çalışacağız.
Yeni yönetim olarak en önemli önceliğimiz
üye sayımızla birlikte üyelerimiz arasındaki
birlik beraberlik ve dayanışmanın arttırılmasıdır. Bu doğrultuda düzenleyeceğimiz kongre,
seminer, panel ve çalıştay gibi çeşitli akademik
faaliyetlerde siz değerli üyelerimizi aramızda
görmeyi umut ediyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Yine çok önem verdiğimiz diğer bir konu
derneğimizin ana yayın organı olan Eğitimde
ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme dergisinin tarandığı dizin çeşitliliğini arttırarak dergimizi daha üst seviyeye taşımaktır. Bu doğ-

rultuda da gerek yazar gerekse hakem olarak
siz değerli üyelerimizin desteğine ihtiyacımız
olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Bültenimizin bu sayısında ölçme alanına
katkı sağlayan hocalarımızın bilinmeyen ya da
az bilinen yanlarını ön plana çıkaralım istedik.
Ölçme ve değerlendirme haricinde tutkularımız, uğraşlarımız, gayretlerimiz neler, bunları
gündeme getirelim istedik. Mesai saatleri dışında “ölçmecileri” daha yakından tanıyalım
istedik. Hocalarımızı daha yakından tanıdıkça
onların hiç ummadığımız, çok değişik yönlerini keşfettik. Sizin de beğeneceğinizi umuyoruz.
Saygılarımla...
Prof. Dr. Hakan Yavuz ATAR
EPODDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Editör'den
Değerli okurlar,
Uzun bir aradan sonra yeni sayımızı sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
sayımızda Ölçme ve Değerlendirme alanına
hizmet vermiş ve vermekte olan hocalarımızı
farklı yönleri ile tanıtmayı amaçladık. Bazı
hocalarımızın akademik çalışmalarının yanı
sıra sanatın çeşitli dalları ile uğraştıklarını biliyorduk ve hocalarımızın bu yönlerini okuyucularımızla paylaşmanın iyi bir fikir olduğunu
düşündük.
Bir bilim alanında başarılı çalışmalar yapmanın ilgili alana ilişkin yeterliğin yanı sıra
yaratıcı düşünmeyi de gerektirdiği görüşündeyim. Yaratıcı düşünmeyi en çok besleyen
unsurun ise sanat olduğu aşikârdır. Bu bağlamda alanımızdaki pek çok değerli hocamızın
sanatın çeşitli dalları ile ilgilendiklerini gözlemledik. Bu bağlamda bu sayımızın temasını:
“Bilimin İnsanının Ardındaki Sanat” olarak
belirledik.
Bu sayımızda Prof Dr. Hülya KELECİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU, Prof.
Dr. Duygu ANIL, Prof. Dr. Nilüfer KAHRAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Fatih KEZER ve Dr. Sait
ÇÜM hocalarımızın Ölçme ve Değerlendirme
alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra
sanatsal çalışmalarını ön plana taşıyan röpor-

4 EPODDER

tajlara ve yazılara yer verdik. Bültenimizin
bu sayısında hem alanda duayen olmuş, deneyimli hem de nispeten akademik kariyerlerinin
daha başında olan genç hocalarımıza yer vermeye çalıştık. Bu sayıda yer almayı kabul eden
hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Burada adı geçenler dışında pek çok hocamızın
da sanatsal etkinliklerde bulunduklarını biliyoruz. Ancak bu sayımızı adı geçen 6 hocamızla sınırlamak zorunda kaldık. İleriki sayılarda
diğer hocalarımızı da farklı yönleri ile tanıtan
yazılara yer vermeyi çok arzularız.
Bu süreçte bazı hocalarımız ile görüşme
yapıp yazıları yayına hazırlayan Sebahat GÖREN’e, Neslihan Tuğçe ÖZYETER’e, Ceren TUNABOYLU’ya ve Esra SÖZER’e katkılarından
dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Yoğun çalışma tempolarına rağmen bu
sayının dizgisini ve kapak tasarımını yapan
Muharrem ŞENGÜL’e ve bu sayının hazırlanma sürecinde desteğini esirgemeyen Ömer KAMIŞ’a teşekkürü bir borç bilirim.
Bültenimizin yeni sayılarında görüşmek
dileğiyle…
						
Doç. Dr. C. Deha DOĞAN
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Hülya

Resim
yolculuğu

Yayına hazırlayan:
Sebahat Gören Kaya
Sebahat Gören Kaya, yüksek lisans
eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalında
tamamlamıştır. Hacettepe Üniveristesi'nde
aynı anabilim dalında doktora eğitimine
devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak
çalışmaktadır.

Kelecioğlu

fayda sağladığını söyleyebilirim. Fakat bir yıl
sonunda aklımda hala akademik kariyer olduğu
için istifa ettim. Lise döneminde doğru bir
tercih yapamamamdan ötürü farklı bir meslek
istediğimi düşündüm. Ailemin de desteğiyle
istifa ettim ve yüksek lisansıma geri döndüm.
Ankara’da araştırma görevlisi kadrosu açılmadı
fakat Yaşar Hocamın yönlendirmesiyle Elazığ’da
Fırat üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde açılan
Araştırma Görevliliği sınavına girdim. Ankara’ya

Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum hocam. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Bölümü
mezunuyum. Lisans eğitimim beni çok fazla
tatmin etmediğinden Hacettepe Üniversitesi’nde
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim
Dalı’nda yüksek lisansa başladım. Yüksek
lisansımın birinci yılında 1985 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Öğretmenlik
Yeterlik Sınavını kazandım. Sınav sonuçlarının
açıklanmasının ardından yapılan atamalarda
Aydın’ın Germencik ilçesine tayin oldum. Yaşar
Baykul Hocamın da desteğiyle yüksek lisansıma
bir yıl ara verdim ve böylece öğretmenlik
serüvenim başladı. Akademik hayata geçmeden
önce bir yıl öğretmenlik yapmamın bana oldukça
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döndükten sonra Fırat Üniversitesi’nde açılan
kadroyu kazandığımı öğrendim. Elazığ’a gitme
hazırlıkları yaparken, Yaşar Hocam Hacettepe
üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme anabilim dalında araştırma
görevlisi kadrosu açıldığını haber verdi ve
sınava girmemi istedi. Aslında öğretmenliğe
başlamadan önce de Hacettepe üniversitesinde
birkaç kez araştırma görevliliği kadrosu için sınav
açılmıştı fakat kazanamamıştım. İdealim burası
olduğu için Elazığ’a başlama tarihim geldiği halde
gitmedim ve Hacettepe’nin sınavına girdim ve
sonunda kazandım. Geriye dönüp baktığımda,
hedefi belirledikten sonra vazgeçmemenin ve pes
etmemenin bana kazandırdığını düşünüyorum.
Bu süreçte Yaşar Hocamın desteğini unutamam,
onun desteği olmasaydı bu yola giremezdim
diye düşünüyorum. Bununla birlikte rahmetli
annem ve babamın desteği de hedeflerimi
gerçekleştirmemi
kolaylaştırdı.
Araştırma
görevlisi olduktan sonrasını herkes biliyor zaten.
Bu kadar detay yeterli olmuştur sanırım.
Akademik hayatınız dışında öne çıkan hobileriniz nelerdir?
Aslına bakarsanız akademisyenlik oldukça
zor bir meslek, yani insanın gecesini gündüzünü, hafta sonunu alan bir şey. Dışarı çıkmak,
gezmek, kitap okumak dışında herhangi hobi
edinmek, o hobiye düzenli vakit ayırmak
işlerimin yoğunluğundan ötürü oldukça zor
oldu. İşimi de severek yaptığımdan işim her
zaman birinci plandaydı benim için. Tabii ki
arada nefes almak, kafa dağıtmak için aktiviteler
yapıyordum fakat hobilerime düzenli olarak vakit
ayırabildiğim söylenemezdi. Doçent olduktan
sonra biraz rahatladım ve resim yapma serüvenim
başladı diyebilirim. Akademik çalışmalar yine
bitmiyordu fakat beni rahatlattığını düşündüğüm
için sanatsal faaliyetlere yönelmeye başladım. İlk
olarak çevremde yeni tanıştığım arkadaşlarımdan
birisinin resim sergisine gitmeye karar vererek bu
yolda ilk adımımı atmış oldum.
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Resim yapma hobiniz olduğuna göre bu alanda bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyor muydunuz?
Aslında resim yapmanın yetenekle doğrudan
ilişkilendirilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü
okul hayatım boyunca resim yapma yeteneğimin
olmadığını düşünüyordum ve bu sebeple okul
yıllarımda her zaman resim derslerinden kaçarak
müzik derslerini seçtim. Belki de verilen resim
eğitimlerim hatalıydı bilemiyorum. Çünkü
bir nesne ya da figür çizmeye dayanan resim
derslerindeki başarısızlıkların beni demoralize
ettiğini düşünüyorum. Daha sonra yaptığım
okumalar sonucunda herkesin resim yapabileceği
ve öğrenebileceği bilgisine ulaştım, resim yapma
yeteneği diye bir şey var tabi. Bazıları doğuştan
yeteneklidir, bu durum onun avantajıdır ve
diğerlerinden birkaç adım önde başlar. Her alanda
başarılı olmak için çalışmak gerekir, yetenek
ise size doğuştan verilen bir armağandır. Bunu
çalışarak değerlendirirseniz başarı daha kolay
gelir. Resim de gerçekten insanın çalışarak kendini
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geliştirebileceği
bir
alan
diyebilirim.
Bu
konuya
eğilmeden
yeteneğinin
olup olmadığı
hakkında da bir
fikri olmuyor
insanın.
Bu alanda
profesyonel an-

lamda bir eğitim aldınız mı?
Profesyonel bir eğitim diyebilir miyiz
bilemiyorum, ama Neşe Lüleç’in atölyesine
katıldım ve ilk atölye deneyimim olduğu için biraz
heyecanlıydım. İki yıl onun atölyesine devam
ettim. İlk derse “içinizden ne geliyorsa o şekilde
boyayın” diyerek başladı. Çizmek daha zor olduğu
için ilk derslerde boyama yapmak oldukça motive
edici oldu. İlerledikçe fırçamı ve renk uyumumu
oldukça beğendi. Çünkü boyamak için renkleri
uyumlu bir şekilde karıştırmak gerekiyordu.
Sonra biraz ara verdim fakat içimdeki heyecan
ve motivasyon devam ediyordu. Bu kez Savaş
Simit Hoca ile yolum kesişti. Onun tekniği daha
farklıydı.
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parak boyamayı öğrendik. Hoca derslerde sürekli
bana “görüyorsunuz” diyordu fakat Hoca’nın kastettiği görmenin ne anlama geldiğini anlayamıyordum. İlerledikçe görmenin ne demek olduğunu ve bunun gerçekten bu bir eğitim işi olduğunu
anladım. Renk bilgisi, renk tonları ile ışığın ve
gölgenin resimdeki yerinin farkına vararak boyama yapmayı öğrendim. Neşe hoca ile çalışırken
kullanabileceğimiz birçok renk vardı, Savaş hoca
da ise sadece yedi renk boya aldık. Beyaz, limon
sarısı, sarı, turuncu, kırmızı, koyu kırmızı ve lacivert. Tüm renkleri bu yedi rengin karışımı ile
kendimiz elde ediyorduk. Bu şekilde renklerin
nasıl oluştuğunu ve birbirleri ile olan uyumunu
daha iyi kavradım. Ayrıca bu şekilde yapılan resimler renklerin birbirleri ile uyumu nedeniyle
daha çok göze hitap ediyor. Göz bir uyum arıyor
ve bu şekilde resimler daha uyumlu oluyordu. Şu
sıralar biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama en
kısa sürede tekrar başlayacağım atölyelere.
Ara vermenin çalışmalarınıza negatif yansıması olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu ikinci ara verişim. Başlangıçta beni geri-

Katılmış olduğunuz atölyelerde çalışma tarzınız nasıldı? Bu atölyelerin size ne gibi katkısı olmuştur?
Neşe Hoca’nın atölyesine devam ettiğim zamanlarda empresyonizm (izlenimcilik) tarzına
daha yakın çalışıyorduk yani birebir benzetme
dışında içimizden geldiği gibi boyamalar yapıyorduk. Tabi boyamanın da yöntemleri vardı fakat
daha az kurallar içeriyordu. Savaş Hocanın tarzı
biraz daha klasik tarza yakın yani gördüğünü aynen yapma diyebilirim. Renk bilgisini öğretiyordu, devamlı renk tonlarını kıyaslayarak resimler
yapıyorduk ve bir resmin tamamlanması daha
uzun sürüyordu. Her şey ışık ve gölgeden oluşuyordu ve renklerin tonlarını birbirlerine kıyas ya-
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leteceğini düşünmüştüm, ama öyle olmadı. Ara
vermek bir dinlenme ve tazelenme süreci oldu benim için. Tekrar kaldığım yerden başladığımı ve
kolaylıkla ilerlediğimi gördüm. Her ara verdiğimde geriledim mi diye düşünürken yeni yaptığım
resimlerim ile öncekiler arasında olumlu yönde
fark olduğunu görüyorum ve bu düşünceden vazgeçiyorum.
Ne tür resimler yapıyorsunuz?
Uzun süre klasik tarzda
resimler yaptım, yani gördüğümüzü bire bir aynen
yapma. Belki bu bir sanat değil ama basamak olduğunu
söyleyebilirim. Bunun daha
da ötesi olmalı diye düşünürken, işlerimin yoğunluğundan dolayı ara vermek
zorunda kaldım. Ama yeniden başladığımda farklı görselleri birleştirerek bir şeyler
tasarlamayı düşünüyorum.
Zaten o noktaya geldiğimde ara verdim. Aslında yağlı
boya çalışmaları yapıyorum.
Zor gibi görünüyor, fakat
avantajı hataları kapatabiliyor olmanız. Sulu boya hemen dağılıyor, kuruduktan
sonra müdahale edemiyorsunuz. Yağlı boya yapmak bu
anlamda motive edici oluyor.
Resimlerinizi konusunu oluştururken nelerden esinlenirsiniz, temalarınızı nasıl oluşturursunuz?
Genelde fotoğraflar üzerinden resimler yapıyoruz. Neşe hocanın atölyesinde genellikle manzara ve çiçek resimleri çalışmıştım. Savaş Hoca’nın
atölyesine başladığımda ilk önce kapı pencere resimleri yaptım. Bu pencere ve kapıların özelliği
eski olmasıydı. Resimlerdeki yaşanmışlık, onları
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boyarken bana geçiyordu ve o yaşanmışlığı hissediyordum. Bu duygu tarif edilmesi zor, oldukça
farklı diyebilirim. Yine bir süre sonra müzik aletleri ve müzik aleti çalan bir kişinin resmini yaparken hissettiğim duygu daha farklıydı. Burada bir
insanın enerjisini alıyorsunuz, yaparken o enerjiyi
hissedebiliyorsunuz. Her fotoğrafta bir hissiyat olmuyor zamanla seçme yetkinliğine ulaşıyorsunuz
ve yapacağınız resimlerin fotoğraflarını ustalıkla
seçebiliyorsunuz. Sonrasında
çeşitli objeler ve çiçek resimleri
yapmaya başladım.
Bir resme başladınız, onu
ne kadar sürede bitiriyorsunuz?
Empresyonist tarzı yaptığım resimler kısa sürüyordu,
daha sonra yaptığım klasik
tarzda olan resimler uzun sürüyor. Önce zemin yapılıyor,
renkler karışmadığı için zeminin kuruması gerekiyor ve
bu da zaman alıyor. Haftada
bir gün atölyelere katılıyorum,
yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Başlamış olduğum bir resim en az
iki üç haftamı alıyor. Ne kadar
evde devam etmek istesem de
bu pek mümkün olamıyor.
Resim yapmanın kariyerinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
Resim yapmaya başladığımda zaten kariyerimde ilerlemiştim. Bu tip hobilerin hangi seviyede olursa olsun akademik hayatı
olumlu etkilediğini düşünüyorum. Akademisyenlerin maalesef tüm hayatı bir dönem sadece iş oluyor ve bu da insanı oldukça yıpratıyor, işimizde de
istediğimiz verimi elde edemeyebiliyoruz aslında.
Bir alan açmalıyız kendimize ve zihnimizi boşaltmalıyız ki yerine yeni bilgileri rahatlıkla alabilelim. Bunu da farklı alanlarda yapmamız gerekiyor.
Çalışma hayatında başarılı olmak için kişinin bir
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defa moralinin yüksek olması ve beynin farklı
alanlarını çalıştırması gerekiyor. Psikolojik açıdan
rahatlatmak önemli. Bir işten sıkıldığınızda diğer
işe geçerek dinlenin kuralını biz bir makaleden
diğerine geçerek yapıyoruz. Aslında farklı bir alana yöneldiğimizde kendi alanımıza da dışarıdan
bakabiliyoruz ve bunun da çok önemli olduğunu
düşünüyorum.
Sergi açmayı hiç düşündünüz mü?
Çok resmim var, karma sergilerim de çok
oldu. Fakat kişisel sergim olmadı. Kişisel sergiye
ayrı bir zaman ve enerji harcamak gerektiğini düşünüyorum. Şu an için bireysel sergi düşünmüyorum, ama açabilecek kadar resimlerim var.
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yönlendirilememiş veya bu konuyla ilgilenmemiş
bir bireyde bu yetenek ortaya çıkmamıştır. Kimse
kendine ben cin ali bile çizemem diye ket vurmasın. Resim yapmak sadece eline kara kalem alıp bir
portre yapmak demek değildir. Birkaç kara kalem
çalışmam da oldu. Tabi o daha zor ve beceri isteyen bir şey. Eğer resim yapmak istiyorsanız önce
deneyin hatta evde bir şeyler çizmeye başlayın.
Ben ilk zamanlar her gördüğümü çizmeye çalışıyordum. En önemlisi iyi bir öğretmen ile bu yola
başlayın ve devam edin.
Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.

Resim yapmaya yeni başlayacak arkadaşlara
neler önerirsiniz?
Ben resim yapmaya başladığımda çevremdekiler benim böyle bir yeteneğimin olduğunu
bilmediklerini söylediler. Aslında ben de bilmiyordum, daha doğrusu bu yetenek midir o da tartışılır. Aslında hocamız bize resim yapmayı değil,
renk bilgisini öğretiyor diyebilirim. Çünkü renklere hâkim olursanız ve onları iyi bilirseniz ortaya
oldukça güzel bir ürün çıkıyor. Sadece temel kavramlar öğretiliyor size ve daha sonrası sizin zevkinize kalmış oluyor. Hiç başlamamış bir kişi kendisinin de bir yeteneğinin olup olmadığını bilemez
aslında. Bu durum aynı matematik korkusu gibi
bir şey. Bu konuda okulda iyi bir eğitim alamamış,
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Ömer

O'nun için
yaşamın ayrılmaz
iki değeri:
Bilim ve sanat
Sevgili hocam, merhaba. Sizin akademik hayatınızdan ziyade sosyal ve kültürel hayatınızla ilgili
meraklarımız mevcut. Bu meraklarımızı gidermek
için size bazı sorular sormak istiyorum. Bu sebeple
bu röportajı yapıyoruz. Hocam öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Önce şunu söylemek isterim, büyük bir
incelik bu. Bir insanın bilinen akademik yaşamı
dışında bu yaşama yön veren özelliklerinin
merak edilmesi çok değerli. Dernek yönetiminde
olan arkadaşlara bu ince düşüncelerinden
dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu durum

İlk resmim (9. Ay) 1958 yılı.
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Yayına hazırlayan:

Neslihan Tuğçe Özyeter
Neslihan Tuğçe Özyeter, yüksek lisans
eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalında
tamamlamıştır. Ankara Üniveristesi'nde
aynı anabilim dalında doktora eğitimine
devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak
çalışmaktadır.

Kutlu

beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Ayrıca
bu görüşmeyi bir doktora öğrencimle yapıyor
olmam da benim için çok değerli. Bu da bana
gurur veriyor.
Bir işçi babanın, Hüseyin Avni Kutlu ve bir ev
hanımı annenin, Fatma Kutlu, dördüncü evladı
olarak dünyaya gelmişim. İlk kardeşimiz Nurcan
bir yaşına gelmeden ölmüş. Sonra Gülcan daha
sonra da Gülseren dünyaya gelmiş, aramızda beşer
yıl var. Sonuç olarak üç kardeşiz ve en küçükleri
benim. Lapa lapa kar yağışı olan bir günde
dünyaya gelmişim. Nüfus cüzdanımda 7 Aralık
yazıyor ancak babam “Sen
5 Aralık’ta doğdun.” derdi.
Doğumum evde büyük
bir sevinçle karşılanmış
babaannem Emsal Salli,
bana dedemin adını
vermiş.
Babam bir fabrikada
torna tesviye ustası olarak
çalışıyordu. Birçok konuda görüşlerine başvurulan
bir ustaydı. Yaşamı anlatılsa hikaye olur. Çeşitli
nedenlerle okuyamamış,
ilkokul dörtten okulu terk
etmiş. Ancak her türlü
olumlu koşulu iyi değerAnnem ve ablalarım (5 yaş)
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lendirmiş ve kendini iyi yetiştirmiş. Çocuk yıllarımda birçok temel yaşam becerilerimin onun
örnek davranışları sayesinde oluştuğunu söyleyebilirim. Annemin de babam gibi çocukluk yılları
çok hüzünlü geçmiş. Her ikisinin de yaşamı bir
filme konu olabilir. Otuz yaşına kadar ailesinden

hanım teyze, Kadir ve Oğuz abiler onların yaşamıma kattıkları nasıl anlatılır ki! Sokağın tadını
bilirim. Sokakta, sokak oyunlarıyla büyüdüm.
Tabi şanslıydık, güvenli bir ortamdı, herkes bizlere kendi çocuğu gibi sahip çıkardı. Sokakta bizden büyük 68’li abiler vardı ve onların hemen he-

Emsal babaannem, Gazanfer eniştem, annem ve ablalarım. Ankara-Mamak. 12 Ocak 1964 (7 yaş)

23.7.1944 – Ankara. Babam (beyaz takım elbiseli)
arkadaşlarıyla.

kimseyi tanımıyordu. Bizlerin de büyümesiyle
men hepsi üniversite okuyordu. Hepsinin elinde
aile köklerini bulduk ve yıllar sonra ailesiyle takitap vardı. Hepsi roman, şiir okuyordu ve münışabildi. Babam da, annem
zik dinliyorlardı. Dolayısıyla örnek
de çok küçük yaşta ailelerinmodeller vardı. Ancak çevremizdeki
den koparak köylerinin dıdiğer sokaklar pek güvenli sayılmazşına çıkmışlar. Evleninceye
dı, kabadayılar vardı, ara ara kavgalar
kadar yaşamları maceralı geçolurdu. Biraz feodal bir ortamdı. Ama
miş. Evlendikten sonra biraz
benim sokağım üniversiteli insanladüzen tutturmuşlar. Babam
rın bulunduğu...
uzun yıllar bir işçi olarak iyi
Ben 60’lı yıllara doğru doğdum.
para kazanmış. Ancak benim
Çocuk yıllarım 68’li, gençlik yıllarım
ilkokuldan sonra genel olarak
78’li yıllara denk geldi. Ben o dönemhatırladığım kıt bütçeyle geçilerin her şeyinden etkilendim; sanat,
nen bir aileydik.
politika, giyim, konuşma, geleceği
Ankara’da bir gecekondubakış … kısaca her şey. Doğduğum
da doğdum, gençlik yıllarına
çevrede ilkokulu, ortaokulu ve lisekadar aynı evde büyüdüm. O
yi tamamladım. Ve üniversite yılları
güzel komşularımızı ve bana
1976-1981; Hacettepe Üniversitesi
Sokağımız. Küçükken türkü
gösterdikleri sevgiyi asla unuSosyoloji programını kazandım. İstesöylediğim bakkal dükkanının
tamam. Ev sahibimiz Lütfiye
diğim bir programdı, büyük bir keyifönü. Yıl: 1975.
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le okudum. Siyasi olayların yoğun yaşandığı yıllardı; çok şey yaşadık, çok şey gördük. Kendimiz
gibi olamadık. Bu nedenle biz 78’li kuşağa kayıp
kuşak dediler. 1982 Nisan’ın da askere gittim, aynı
yılın Ağustos ayında üniversitede birlikte okuduğumuz kız arkadaşımla evlendim. Askerlik bitti.
Altı ay kadar ekonomik yatırım haberleri kaleme
alan dergi işi yaptım. Keyif alarak çalıştım; yeni
bilgiler öğrendim, yeni insanlar tanıdım. 1984 yılının Şubat ayında ÖSYM'de işe başladım ve 14 yıl
boyunca hem yaptığım iş hem arkadaşlarım sayesinde büyük bir mutlulukla çalıştım. Test geliştirme sürecinin inceliklerini ve ayrıntıları orada
öğrendim. 1985 yılında yüksek lisansa başladım
ve ardından doktoraya devam ettim 1997 yılında
yaptığım akademik çalışmaları devam ettirebilmek adına bir üniversiteye geçmem gerekiyordu.
Ankara Üniversitesi'ne geldim, 22 yıl oldu. Ankara Üniversitesi’nde bilim alanım adına yıllarım
oldukça keyifli ve verimli geçti. Bu yıllarımı da
yazmayı düşünüyorum. Genel olarak mutlu bir
yaşamım oldu, geride keşke diyeceğim pek bir şey
yok. Arzu ettiğim şeylere de genellikle sahip oldum. İstemediğim şeyleri de kendim istemedim
sonuç olarak.
Kendinizi tanıtırken işçi babanızdan, ilkokulu
tamamlayamamış annenizden ve üniversiteli abilerden her kendinizi tanıtışınızda bahsediyorsunuz. Bu ortamın, özellikle üzerinde durduğunuz
bu durumların sizin seçtiğiniz meslekte, yaşam
görüşünüzde, çalışma disiplininizde, çalışma konularınızda ya da yaptığınız işlerde ve işleri yapma
tarzınızda hatta belki özel zevklerinizde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
Şüphesiz. Bir kere babam işçi bir adamdı.
Ulus’tan servisi kalkıyordu. 07.00’de işbaşı yapıyordu. O saatte dolmuş, otobüs yok. Evden (Topraklık) Ulus’a yürüyordu. En azından 45 dakikalık bir mesafe; 06.00’da otobüs kalkıyor olmalı.
Her sabah 05.00 gibi evden çıkıyordu. Bunun için
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04.30 gibi uyanıyor, kahvaltısını
yapıyordu. Yaşamında ve evde
bir düzen, disiplin vardı. İki
odalı bir evdi.
Dağınık
olamazdım düzenli
ve disiplinli olmak durumundaydım. Portakal sandığından
bir kütüphanem
Babam grev gözcüsü. 1964
vardı. Kitaplarım onun içindeydi, rasgele bir yere koyamazdım.
Tüm bu düzene, disipline rağmen mutlu ve neşeli
bir aileydik. Annem şükretmeyi seven bir insandı. Küçük şeylerle mutlu olunuyordu. Bayramdan
bayrama alınan bir ayakkabı, kıyafet ya da kitap.
Ev gezmeleri bile, komşulara gidişler gelişler, babamın akşamları kitaptan okuduğu bölümler,
radyo tiyatroları ve radyoda müzik dinlemek,
aile ile dinlemek ve dinlenilen konuların üzerine
konuşmak.
Bunlar mutluluk
kaynağıydı ve babam ilginç olarak
bunları aile ortamında sağlıyor
idi.
Hafta sonu
gezileri, parklara, çay bahçelerine, pikniğe ve
sinemaya gitmek
ailemizin
özel
hafta sonu etkinlikleri arasında
yer alırdı. Babam TED Koleji’nin önü. Şimdi TED
Üniversitesi. 10.6.1974.
ayrıntılı tanıtır ve
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anlatırdı; Gençlik Parkı’nı, Ankara’nın tarihi binalarını anlatırdı. Babamın entelektüel bir yapısı
vardı, geziler sırasında mutlaka fotoğraf çekerdi.
Sokağımızın ilk fotoğraf makinesini alan kişidir
babam. 36 pozluk siyah beyaz filmler vardı sık
sık fotoğraf çekerdi. Çektiği fotoğrafları tab ettirmesini büyük bir merakla beklerdik. Fotoğrafların arkasına mutlaka tarih atar, yeriyle ilgili not
düşerdi. Bu merak bana da geçti, ben de ilerde
güzel bir makine alıp fotoğraflar çektim. Şimdi
onu oğlum Denizcan sürdürüyor. Babam evin
neşesiydi, sesi çok güzeldi. Türk sanat müziğinin
hemen hemen tüm parçalarını bilir ve söylerdi.
Söylediği şarkılar, sesi hâlâ kulağımdadır. Annem
daha kuralcı bir
kadındı.
Belki
yetişme koşulları
belki de sokaktaki diğer ev kadınlarıyla etkileşimi nedeniyle
mi bilmiyorum,
benim davranışlarıma daha katı
ve kuralcı bakardı. Derslerimin
peşindeydi; çalıştım mı çalışmadım mı izler
ve beni sürekli
Antalya. 14.9.1967
uyarırdı. Yazları
boş bırakmaz mutlaka bir dershaneye yazdırır,
ek dersler almamı sağlardı. Beni çalışıyor görmek
onu mutlu ederdi.
Bunların dışında özel ve güzel bir dünya vardı; sokağımızın abileri. Onlar benim dünyaya açılan ikinci pencerem olmuştur. Özellikle Kadir ve
Oğuz abi bana birçok konuda örnek oldular. Çok
fazla kitap okuyorlar, toplumların sömürüden
uzak, özgürleşerek gelişmesini savunuyorlardı.
Mutluydular; eğlenmeyi ve gülmeyi biliyorlardı,
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kendine güvenen bir duruş içindeydiler ve özgür
düşünceleri vardı. Onlara özeniyordum çünkü giyimleri, konuşmaları, saç tarzları, kız arkadaşları,
yürüyüşleri, kitapları, müzikleri farklıydı. Pek aile
içinde görmediğimiz davranışlara sahiptiler. Ankara’nın sayılı barları ya da kulüpleri (Bethooven,
Siyah Beyaz, Feyman) vardı. Oğuz ve Kadir abi,
arkadaşlarıyla bu barlara müzik dinlemeye, dans
etmeye giderlerdi. 20-22 yaşlarındaydılar, yaşamı
ciddiye alıyorlardı ancak eğlenmeyi de seviyorlardı. Birkaç kez ailemden izin alıp beni de götürmüşlerdi. O gün için risksiz ortamlardı.
Doğrusu bugün ergen kuşağa örnek olacak
yaygın bir üniversite gençliğinin olmadığını düşünüyorum.
Ama o gün
vardı, onlar
yaşamın her
yerindeydiler. Sokağın
68’li abileri şiir okur,
o
kitapları
okumam için
bana verirlerdi, “Al oku
bize anlat”
derlerdi. O
sayede
tanıdım Aziz
Alanya Kızıl Kule. 16.9.1967
Nesin’i, Yaşar
Kemal’i, Nazım Hikmet’i, Kemal Tahir’i ve birçoğunu. Ortaokul 7. sınıfta ilk iki kitabımı aldım, o
zevki ve heyecanı hiç unutmam. İlki Cevdet Kudret’in “Sokak” isimli kitabı, diğeri ise Rıfat Ilgaz’ın
Hababam Sınıfı. Kitap alırken hâlâ benzer heyecanı yaşar, o günü hatırlarım.
Bir başka özel durum ise, her zaman sevgisini içimde hissettiğim eniştem Gazanfer’dir. Büyük ablam küçük bir yaşta, 16 yaşında evlendi.
Eniştem 25 yaşındaydı. Evlendikten bir yıl sonra
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eniştemin tayini nedeniyle Antalya’ya gittiler. Bu
sayede çocuk yaşta farklı kültürleri ve ortamları
gezme, tanıma fırsatım oldu. Ankara’nın dışına
çıkabildim, 10 yaşında ilk kez deniz gördüm, o
heyecan müthişti. Eniştemle arkadaş gibiydik.
Onun sayesinde Antalya’nın çevresindeki yerleşim yerlerini ve tarihi tanıdım. Alanya, Manavgat, Side gibi çevre yerlere çalışmaya gider çoğunlukla beni de götürürdü. Ara ara arkadaşlarıyla
yemeğe gider, beni de çanta gibi yanında taşırdı.
Çocuktum ancak yaşıma göre olgundum, bir yetişkin gibi davranırdım. Antalya’nın akşamları
gittiğimiz açık hava sinemalarını, faytonlarla yapılan gezileri, yediğimiz dondurmaları, acurları
ve bana özel olarak alınan Beşiktaş forması, şortu
ve kramponunu hiç unutmuyorum. Ailem, abiler
ve eniştem onları her zaman büyük bir saygıyla
ve sevgiyle hatırladım, bana kattıkları için onlara
minnet duyuyorum. Sevgiyi, saygıyı, kendine güvenmeyi, sorumluluk almayı ve birçok yaşam becerisini kazanmamda etkili oldular. Sanatı, tarihi
sevmeme, olaylara bilimsel bir gözle bakmama
zemin hazırladılar.
Akademik paylaşımlarınızın yanı sıra yaşama
dair paylaşımlarınız da oldukça fazla, kendi deneyimleriniz ve alandaki hocalarımızla olan hikâyeleriniz. Bu başka hocalarımız için pek yaygın bir şey
değil. Bu paylaşımlara çok kıymet verdiğinizi biliyorum. Neden? Fuat Turgut, Selahattin Ertürk, Ya-

Mersin Üniversitesi 2. Ölçme Kongresi 5-7 Mayıs 2010.
M. Fuat Turgut, Yaşar Baykul, Adnan Erkuş ve ben.
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şar Baykul, İlhan Akhun, Süleyman Çetin Özoğlu,
Şaban Dede ve diğer hocalarımızdan bahsetmek,
onları anlatmak ya da rahmetli Ata Tezbaşaran hocayla olan akademik ya da sosyal yaşantılarınızdan
bahsetmek sizi çok mutlu ediyor. Bunlara değer veriyorsunuz. Neden önemli sizce bunlar?
Şöyle, belki ilk başlarda böyle kavramsallaştıramıyordum ama insanın yaşamında idoller olmalı. İdol önemli bir şey. Çocuklarımız idollerle
büyümeli. İdolleri görmeliler. Liderleri, şairleri,
yazarları, dünya bilimine katkı sunmuş insanları
tanımalılar. Bence son derece önemli. Ailede de
idoller önemlidir çocuklar için. Bizim Mustafa
Kemal Atatürk’ümüz her çocuğun idolü olmalıdır, önemlidir. Bunlar dışında da idoller var. Bilim alanında bizi yükselten okuduğumuz kitapları yazan idoller; Thurstone, Gulliksen, Cronbach,
Ebel, Lord ve Novick, Thorndike, Bloom gibi birçok isim sayabiliriz. Hepsi idol.
Beni yetiştiren hocalarım ya da beni yetiştiren hocalarımın hocaları… Felsefede hocalar ve
öğrencileri arasındaki ilişkiler etkileyicidir. Sokrates, Platon ve Aristoteles. Sokrates en büyük
hoca, öğrencisi Platon ve onun öğrencisi Aristoteles. Her biri varlık kavramını farklı biçimde ele
alarak tartışmış. Bugün ben Fuat Turgut, Yaşar
Baykul, Ömer Kutlu üçlüsünü o günkü duruma
benzetiyorum. Yaşar hocamın beni nasıl gördüğünden çok benim onu idol olarak görüşüm
önemli. Onlar ve beni ileriye taşıyan diğer hocalarım da benim idolüm. Senin de bildiğin gibi
“Ölçmecilerden Geçerli Güvenilir Anılar” isimli
bir kitap yaptık.
O kitap bu düşüncemin bir sonucudur. Keşke
onlarla daha yakın olabilseydik. Bu nedenle ben
öğrencilerime daha yakınımdır ama beni yetiştiren değerli hocam Yaşar Baykul’a daha yakın olmak isterdim. Onun dik duruşu, disiplinli oluşu,
ödün vermeyen davranışları bir idol olarak bana
her zaman örnek oldu. İlke olarak idollerimi kıracak bir şey yapmaktan hep kaçındım. Yüksek
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lisans danışmanım İlhan Akhun, ders aldığım
hocalarım Nurettin Fidan, Özcan Demirel, nezaketli duruşuyla Sudi Bülbül, lisans yıllarında ders
aldığım ve ÖSYM’de birlikte çalıştığımız hocam
Durmuş Ali Özçelik hepsi benim için yol gösterici oldular. Bunları paylaşmak, onları anlatmak
benim görevim diye düşünüyorum ve bu nedenle
öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu
lezzeti onların bilmeleri lazım.
Öğrencileriniz için çok keyifli bu paylaşımlarınız hocam. Bunu söyleyebilirim.
Siz oldukça dışa dönük, konuşkan ve sosyal bir
insansınız. Bu durum sizi alanda birçok insanla
sohbet ortamına sokmuştur eminim. Sizi gülümseten bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız?
Aslında ben 16’lı yaşlara kadar az konuşan
birisiydim. Neredeyse hiç konuşmazdım. Aklımdan çok şey geçerdi ancak söze dökemezdim.
Bu durum lise son sınıfta ve üniversitede kırıldı.
Sanırım aileden, çevreden ve okumalarımdan gelen birikim ancak etkisini gösterdi. Sosyal olmayı
seviyorum, çabuk iletişim kurabilirim. İnsanların
değerli ve güvenilir olduğunu kabul ediyorum.
Sanırım beni toplumsallaştıran ve iletişime geçmeme neden olan durum bu oluyor. Ancak beni
üzen şeyler de olmuyor değil.
Tabii ben beni güldüren durumlara örnek
vereceğim. Bunlardan biri değerli hocam Yaşar
Baykul’la ilgilidir.
Yüksek lisans ve doktora dersleri, Hacettepe Üniversitesi merkez kampüste saat 18.20 ile
21.20 saatleri arasında olurdu. Tüm hocalarımız
derslerini hiç aksatmadan tam bu saatler arasında yaparlardı. O zamanlar tahta da yazı yazmak
için tebeşir kullanılırdı. Tebeşirler çok fazla toz
çıkarırdı. Yaşar hocam derse geldiğinde çantasını
açar, beyaz önlüğünü giyerdi.
Daha sonra iki adet siyah kolluğunu çıkarır,
bilekten dirseğinin üstüne kadar çekerdi. Beyaz
önlüğü giyme nedenini anlar ancak siyah kolluk-
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lara bir türlü anlam veremezdim.
Bir gün Hacettepe’den hocalarımız ve bazı
doktora öğrencileri ve eşler o zamanlar ÖSYM’nin
güzel bir lokali vardı, orada yemeğe gittik. Eşim
Hande ve Yaşar Bey’in eşi Necla hanım bizler
karşılıklı oturduk. İlerleyen saatlerde Yaşar
hocama siyah kollukları sordum. Eşini göstererek
“Bana değil ona sor.” dedi. Necla hanım, “Yaşar’a
ceket dayanmıyordu, onun için siyah kollukları
diktim.” dedi. Sonra hatırladım. Kolluklarının
olmadığı zaman hocam, tebeşirle hata yapınca
silgi kullanmak yerine hemen ceketinin avucuna
yakın kısmından tutar, avucunun içine sıkıştırır
ve tahtayı öyle silerdi. Bazen silinen bölüm büyük
de olabilirdi. Bu anı benim için çok değerlidir.
Diğer bir anı ise rahmetli Ata Tezbaşaran ile
birlikte yaşandı. Ata’yla 1984 yılında ÖSYM’de
tanıştım. Çok güzel anılarımız oldu. Oğlum Denizcan üzerinde yalnızca Ata’nın değil, ilk eşi
Sabahat’ın, çocukları Umut’un ve Gamze’nin çok
güzel etkisi olmuştur. O zaman Ata’nın çocukları da küçüktü, onlar da bizim elimizde büyüdü.
Onlarla yaşadıklarımızı özel bir görüşme konusu
yapsak daha iyi olur.
Ben olayı anlatayım:
Ata’yla ikimiz Adana’ya gittik. 1985 yılı.
ÖSYM bünyesinde bir özel okulun ilkokul birinci ve üçüncü sınıflarına alınacak öğrencilerin
seçiminde kullanılmak üzere hazırladığımız iki
test vardı. Ata sorumlu, ben de onun yardımcısıydım. Testler ÖSYM’nin hazırladığı testlerin
dışında özellikler taşıdığı için biz ön denemesini
yapmak istiyorduk. O zaman ki ÖSYM başkanı
Altan Günalp ön deneme yapmamız için izin verdi. Biz uygulama yapacağımız okula benzer bir
okul bulduk. Okula, Hacettepe Üniversitesi’nden
iki akademisyenin bir ders kapsamında uygulama
yapacakları bilgisini ilettik. Aslında bize okulu
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı buldu. Biz Adana’ya gittik. O gün okulda yaşadıklarımız da çok komik ama o olayları başka
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bir zaman anlatayım. Bu arada yıllarca ÖSYM’nin
soru kitapçıklarını basan Meteksan matbaasının
müdürü rahmetli Vedat usta “Bana Adana’dan
gelirken şalgam getirin.” dedi. Bende şalgam nedir bilmiyorum, kültürde yok. “Ne kadar istiyorsunuz.” dedim. “5 kg’lık bir bidonun içerisinde
getir.” dedi. Tabi anladım ki şalgam sulu bir şey.
Ata’yla sorduk, kimin şalgamı meşhurdur diye,
tarif ettiler. Biz bir bidon aldık, yıkadık temizledik. Almaya gitmişken dedim ki “Ben de tatmak
istiyorum.”. Atayla ikimize birer bardak şalgam
suyu ve içine de bir şalgam parçası koydu. Bu arada sohbet ediyoruz. Benim konuşkanlığım, senin
söylediğin gibi sosyalliğim. Ben bir yudum aldım,
ve dedim ki “Usta tamam siz Adana’nın eski ustası olabilirsiniz ama bu şalgamın tadında bir eksiklik var, bir şeyi unutmuşsunuz.” dedim.
Ama ilk defa içiyorsunuz.
Evet, evet, ilk kez içiyorum (gülüyor). Adam
dedi ki “Efendim bu biz de gelenektir, kuşaktan
kuşağa bozulmadan gelmiştir, 40 yıl önce ne yapıyorsak bugün de onu yapıyoruz.” dedi. “Tamam
da bu üründe bir eksiklik var.” dedim. Ata’da bir
yandan “İç de gidelim, içmeyeceksen de içme.”
diyor. Ben durmuyorum. “Bak, ilk kez içiyorum,
ama sana ben tarif edeyim.” dedim. Başladım
anlatmaya; alırsın, soyarsın şöyle yaparsın böyle
yaparsın falan. Bir güzel anlattım. Adam da beni
dinliyor. Ben bir yerde sustum tabii. Sonra “Bitti
mi efendim?” dedi. “Bitti.” dedim. “Efendim sizin
anlattığınız pancar turşusu.” dedi. (gülmeler, kahkahalar). Ata’ya “Çabuk yürü gidelim.” dedim.
Bu arada ben pancar turşusunu çok güzel yaparım (gülüyor). Ablam el verdi. Al işte sosyallik,
benim sosyalliğim Adana’da böyle başıma patladı.
Adamın da nezaketi. Beni sonuna kadar dinledi.
Adama inanma, ilk defa içmişsin, tereciye tere
sat. Adana’da hikâye çok, neyse bunla kalsın (gülüyor.)
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Hocam biraz da sanatla ilgilenen yönünüzden
bahsetmek istiyorum. Şiir tutkunuz biliniyor. Biraz
bundan bahseder misiniz? Okuduğunuz şiirlerden,
şiir okumayı sevmenizden, derslerinizde bu tarz
paylaşımlarda bulunmanızdan… Ne söylemek isterseniz? Neden şiiri bu kadar seviyorsunuz? Hiç şiir
yazdınız mı? Bu konuda kim size rol modellik yaptı?
Abiler şiir okuyorlardı, söylemiştim. Bir de
babam çok güzel şiir okurdu. Evimizde Müzeyyen Senar’ın ayrı bir yeri vardı. Babamın bıraktığı
Müzeyyen mirası bugün ben de devam etmektedir. Ne zaman Müzeyyen çalsa, şarkıyı iki kişi
dinleriz. Babam bazen şarkının güfte (söz, şiir)
kısmını okurdu. Şarkıyı söylemeden önce “Şu
sözlerin güzelliğine bak.” derdi. İçten ve vurgulu
okurdu, sanki kendisi yazmış gibi. Selahattin Pınar’ın güzel bir şarkısını örnek vermek isterim.
Hatta bu Hicaz şarkı Nubar Tekyay tarafından
Atatürk’e de okunmuştur, güzel bir hikâyesi vardır.
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek
Bil ki ruhum seni çılgınca severken ölecek
Yine sensin beni bir lâhza şifâyâb edecek
Ayrıca 68’li abiler tabii daha çok Nazım Hikmet şiirleri okurlardı. Ben lisede Orhan Veli’yi,
Behçet Necatigil’i, Atilla İlhan’ı, Cemal Süreya’yı,
Turgut Uyar’ı, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nu, Ahmet
Arif ’i ve diğerlerini keşfettim. Hepsinin şiirleri ayrı güzelliktedir. Bence herkesin her gün şiir
okuması gerekir. O yüzden fırsat bulursam öğrencilerime de şiir okuyorum. Oktay Rıfat diyor
ki, “Herkes yaşamının bir döneminde şiir yazar,
ancak şiir yazmaya devam edenlere şair denir.”
Benim de haliyle şiir yazdığım zamanlar oldu.
Hande’ye tabii şiir yazdım. Şiirlerimin bazıları
romantik, duygusal ya da komik şiirler. Karamela
şairi yani. Bir tanesini okuyayım mı?
Evet hocam evet.
Gülmek yok ama. Pancara çok güldün çünkü
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(gülüyor).
Değişken
“Gökyüzü” dedim; sürekli dedi.
Peki dedim; ya “bulutlar”.
Bir an düşündü. Sanırım süreksiz dedi.
“Deniz” dedim; gözlerini kıstı, muzipçe güldü, süreksiz dedi.
Denizin “mavisi”, “derinliği” peki bunlar dedim.
Hafifçe elini dizine dokundurdu, gülerek,
bence sürekli dedi.
Peki, “denizin üstündeki gemi”, “geminin üstündeki kuş”.
“Bilmem ki, bunlar değişken olur mu?”
dedi.
Sürdürdüm, “kuşun içindeki kıpırtı”.
Hoşuna gitti, güldü; “Emin değilim ama
sürekli” dedi...
Merak ettiğim bir şey var dedim; “aşk”, için ne
diyorsun?
Kesinlikle sürekli dedi.
Peki “iyilik, güzellik”.
Sürekli...
“Yürekli, gözü pek olmak”.
Sürekli...
“Cana yakınlık, sıcakkanlılık”.
Sürekli...
“Bir dakika!” dedi. “Şimdi ben sormak istiyorum.”
“Peki sence sürekli olan nedir?”.
Bir an bile düşünmeden, “Bunu bilmeyecek ne var.” dedim,
Sen, Sen, Sen...
				
27 Şubat 2011
Bunları paylaşabilir miyiz hocam?
Paylaşırız da, okuyanlar gülmesin!
Gülmezler hocam bence. Çok keyifli çünkü.
Yayınlanması için bir girişiminiz oldu mu?

Hayır, tabii ki.
Şimdi ki sorum müzikle ilgili. Evinizde güzel
bir müzik sisteminiz var, cd ve plaklarınız var. Müzikle ilgileniyorsunuz. Enstrüman çalıyor musunuz örneğin?
12 yaşında bağlamam oldu. Müziğe yeteneği
olan bir çocuktum, kulağım oldukça iyiydi. Annem okumayacağımı düşünerek beni müzikten
uzak tutmaya çalıştı. Sokağımızın müzikle ilgilenen bağlama çalan abileri vardı, hatırlıyorum
3-4 yaşlarındaydım evin önünde onlar bağlama
çalardı ben türkü söylerdim. O zamanlar Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Neşet Ertaş, Bedia Akartürk gibi sanatçılar meşhurdu. Babamın sesi çok
güzeldi. Ankara Radyoevinin açtığı yarışmayı
kazanıyor ancak kayıt yaptırmaya gittiğinde 1 yaş
büyük olduğu için kayıt yaptıramıyor. Babam için
hüsran olmuş.
Bir müzik aleti çalma özellikle bağlama çalma
konusunda çok istekliydim ama annem istemedi.
Bana “İlkokulu başarıyla bitir, sana o zaman bağlama alacağım.” dedi. İlkokul 5. sınıf karnemi aldığım gün elimden tuttu, bana Hamamönü’nden
bir bağlama aldı. O yıllarda 12 yaşlarındaydım
ve ilgilerim değişmeye başlamıştı. O yaz boyunca bağlamayı kulaktan çaldım. Birçok türkü çalıyor ve söylüyordum. Bugün de geçerli olan bir
durum var; ne ailem, ne öğretmenlerim, ne de
çevremdeki insanlar bu çocuğun müziğe yeteneği
var demediler. Sonuçta ben de çocuğum ve özel
bir yeteneğimin olduğunu bilmiyorum. Bunu da
görecek olan çevre ama ne yazık ki onlar da bunu
görmüyorlar.
Neyse devam edelim, o zamanlar türkü dışında Türkiye’nin gündeminde Türk hafif müziği vardı ve gençlerin çok fazla ilgisini çekiyordu.
Anadolu Pop ve Anadolu Rock adı altında sevilen
müzisyenler ve müzikler vardı, gençler tarafından
yaygın dinleniyordu. Moğollar, Grup Dönüşüm,
Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço, Fikret
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Kızılok gibi protest müzik yapanlar dışında bir
de Batılı müziklere Türkçe söz yazarak yapılan
müzikler vardı; Özdemir Erdoğan, Ajda Pekkan, Alpay, Erol Büyükburç bunların önde gelen
isimleriydi. Sokaktaki abiler ise daha çok rock ve
pop türü yabancı müzikleri dinliyorlardı. Onlar
da benim ilgimi çekti. O dönemler Beatles, Pink
Floyd, Joan Baez, Gilbert Bécaud, Rolling Stones,
Bob Dylan ve Jimmy Hendrix, The Doors, Charles Aznavour, Edith Piaf ve daha birçoğu yaygın
biçimde dinleniyordu.
Müziği özellikle çocuk ve gençlik yıllarında
dinlemenin çok değerli olduğunu düşünüyorum,
müzik dinlemeye zaman ayırmak lazım. O zaman
tadını alabiliyorsun. Piyanoyu, gitarı, bağlamayı… tınısını anlamak için onunla baş başa kalıp
dinlemen lazım. Bugün dünyanın neresinde çalarsa çalsın bir Cahit Berkay gitarını tanırım, onu
Chris Rea gitarından ayırt ederim. Bence her
evde çok pahalı olması gerekmez ama müziğin
ayrıntı seslerini verecek bir müzik sisteminin olması gerekir diye düşünüyorum. Benim kulağıma
gelen ilk müzik sesi, babamın Türk sanat müziği söylediği sestir. Özelikle pazar sabahları evde
söylediği şarkılar. İki cilt şarkı defteri vardı, inci
gibi el yazısıyla yazmış. Son yıllara kadar o şarkıların çoğunu ben de söylüyordum. Ortam olması
lazım, söylemeyince ses ölüyor.
Hocam babanızın Pazar şarkılarını, sizin her
sabah fakülteye geldiğinizde çaldığınız ıslıklara
benzettim.
Evet, ıslık benim yaşamımın bir parçası. Islıkla bir melodinin tüm ayrıntılarını üfleyebilirim.
Bu da beni mutlu ediyor, rahatlatıyor. Hatta sokağa geldiğimde de ıslık çalıyorum, kediler benim
ıslığımı tanıyor ve koşarak geliyorlar. Ne büyük
mutluluk benim için.
Hocam radyoda, ne dinliyordunuz?
Radyoda yaygın olarak çalan iki müzik vardı;
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Türk halk müziği ve Türk sanat müziği. Onlar dinleniyordu. Evimizde diğer evlerden farklı olarak
radyo vardı, sonra siyah beyaz televizyonlar dönemi başladı. Özellikle her ay Türk sanat müziği
konser programı olur ve canlı yayınlanırdı. O gün
komşularımız bize gelirdi ve oldukça kalabalık
olurdu. Şarkı tutulurdu; birinci şarkı benim olsun
gibi. Ses çıkarmadan dinlenirdi. Şarkı dinlenirken genellikle sohbet olmaz sanatçı saygıyla dinlenirdi. Ben ilgilerimin de değişmesi nedeniyle,
pazartesi akşamları saat 21.00’de başlayan Ankara
İl Radyosu adlı programı dinlerdim. Çok ilginç
bir şeyi söylemek isterim, pazartesi günü benim
o programı rahat dinleyebilmem için, annem ve
babam komşu gezmesine giderlerdi. O zamanlar liste başı parçalar çalardı. Büyük bir zevkle
dinler, zamanın nasıl geçtiğini bilemezdim. Lise
yılları boyunca HEY dergisi aldım. Tüm grupları elamanlarıyla birlikte tanır, müzikleri üzerine
konuşmalar yapacak kadar bilirdim. Ev sahibimiz
Lütfiye Hanım teyzenin 68’li oğulları Kadir abi ve
Oğuz abinin teypleri vardı. Lambalı bir teyp, önce
ısınması gerekiyordu. Sonra bir süre elle çevriliyordu. 60-70 parçalık yabancı müzikler vardı ilk
parça Jose Feliciano’nun Rain isimli parçasıydı.
Teypde kayıtlı çok güzel parçalar vardı. Beni en
çok iki romantik parçadan biri Sandy Posey'in All hung up in your green eyes, diğeri Tom Jones'in söylediği Green green grass of home. O
günkü gibi hala severek dinlerim.
Lise yıllarım içime döndüğüm romantik yıllardı üzerimde Fransız müziklerinin de çok büyük etkisi olmuştur. Asla hakkını ödeyemem,
Kadir Abi Fransız Kültür üyesiydi ve kartı bendeydi. Üç haftalığına plak alınabiliyordu. Evimizde radyomuza bağlı basit bir pikap vardı. İki
long play (33’lük) bir 45’lik plak alabiliyordum.
Çoğunlukla üç haftayı beklemeden gider o dönemin tanınmış sarkıcılarının albümlerini alırdım.
Adamo, Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Charles Aznavour, Enrico Macias, Jean Francois Michael,
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Johnny Hallyday dinlediklerimden bazılarıdır.
Şimdi geriye dönüp baktığımda “Kendi kültürümün dışındaki müzikleri dinlemekle ne kadar iyi
yapmışım.” diyorum. Bunun bana bir ayrıcalık
kazandırdığını düşünüyorum. Bu sayede Aşık,
Veysel’i, Pir Sultan’ı, Emrah’ı, Dadaloğlu’nu ve
diğerlerini daha iyi anlayabiliyorum. Türkiye’nin
bu önemli ozanlarını tanımamda; Fikret Kızılok,
Cem Karaca, Barış Manço, Moğollar, Hümeyra,
Zülfü Livaneli gibi şarkıcıların ve grupların rolü
önemlidir. Bunları bize ne yazık ki okul öğretmedi. Örneğin, ben Aşık Veysel’i neredeyse hiç bilmiyordum. Ankara’da bir konser olmuştu. Bir kolunda Hümeyra bir kolunda Fikret Kızılok Âşık
Veysel’le sahne aldılar. Âşık Veysel o an gözümde
çok daha farklılaştı. Okul bu değerlerimizi hâlâ
çocuklarımıza öğretmiyor. Kaç çocuk Karacaoğlan’ı, Emrah’ı, Dadaloğlu’nu biliyor.
İlerleyen yıllarda caz ve blues müziğinin dinleyicisi oldum. Şu an elimde çok güzel caz albümlerim var. Louis Armstrong, Miles Davis, Nina
Simone, Ray Charles, B. B. King, Eric Clapton,
Stacey Kent, … liste uzun. Tabii Türkiye’den de
dinlediğim çok fazla sanatçı var. Klasik müziği de
çok seviyorum. Özellikle piyano eserlerini zevkle dinliyorum. Son yıllarda vazgeçilmezim Fazıl
Say. Tüm eserlerini büyük bir beğeniyle dinliyorum.
Bu arada söylemeyi unuttum, bir de ÖSYM’de
çalıştığımız yıllarda kurduğumuz bir müzik grubumuz oldu. Adına Grup Elyordamı dedik. Ata,
ben, Aysun, Ata’nın oğlu Umut ve sonradan aramıza katılan Umut’un arkadaşı Bülent. Uzun
uzun anlatmak lazım; çok özel müzik aletleri aldık. Akustik gitar, klasik gitar, cümbüş, ben özel
bir bağlama yaptırdım Haydar Usta’ya. O zamanlar Musa Eroğlu’nun bağlamalarını yapıyordu,
tanınan ve bilinen değerli iyi bir ustaydı. Tüm
müzik aletlerinin ayrı hikayeleri var. Bunları da
yazacağım tabii.
Ekip olarak sık sık birlikte müzik yapardık.

100-150 şarkılık repertuarımız vardı. ÖSYM’nin
lokalinde sık sık yemekli ve tabii ki müzikli toplantılar yapardık. Bazen de çalışmaktan bunaldığımız zamanlar 10-15 günde bir, bazen her akşam
iş çıkışı müzik yapıyorduk. Alt taraftaki resimde
yanlış hatırlamıyorsam, bestesi Avni Anıl’a, güftesi Şâdi Kurtuluş’a ait olan Kürdili hicazkar makamında bir şarkıyı söylüyor olmalıyız.
Sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler
Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler
Hayat böyle bu yoldan daha kimler geçecekler
Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler
Bu şarkıyı çok severdik. Bir küçük parantez
açmak isterim. Bir de bizim iki kez yaptığımız
ve adına Fender (gitar markası) dediğimiz mavi
yolculuklarımız oldu. Bu şarkının ikinci Fender
yolculuğunda güzel bir anısı vardır. İki yolculuğu
da kitaplaştırdık. Tabii ben de ayrıca yazacağım.
Ata, ben, Aysun, Nurper ayrılmaz dörtlüydük.…
Hatta o dönemde ölçmeye bile bir şarkı yapmıştım, bunun müziği de var çaldık.
Hatırınızda mı acaba?
Ölçme nerden doğdu?
Hiçbir şey aynı değil,
Her şey farklı,
Kim farklı, kimden farklı
Kim, kimden ne kadar farklı?
…

Ata, Umut ve ben. Ataların evindeyiz. 15.6.1999
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Umut ve ben. Dinleti öncesi prova. Yıl: 1995 olmalı.

Devam ediyor. Müzik yaptık, seslendirdik,
kaydı da var. Sonuç olarak müzik benim yaşamımın önemli bir parçası. Evimde çok fazla cd var.
Şimdilerde ara ara plak alıyorum. Caz ve Türk sanat müziği ağırlıklı.
Düzenli takip ettiğiniz sanat etkinlikleri olduğunu biliyoruz. Konserler, tiyatro gösterileri… Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle biz
genç araştırmacılar için.
Bir bilim insanının sanattan kopuk olmasını
düşünemiyorum. Bilimle ilgilenen kişilerin mutlaka sanatla ilgilenen yönlerinin olması lazım.
Sanat insanı inceltiyor, duygularını zenginleştiriyor. Biz bilimde hep akılcı düşünüyoruz. Aklımız
ön planda. Bu güzel bir şey. Ama bir de duygular
var. Ölçme süreçlerinin ilgiyle, merakla, olumlu
bir tutumla, keyifle, neşeyle ve yüksek güdüyle
yürümesi gerekir. İnsanı heyecanlandıran şeyler
olmalı. Hatta araştırma, bilim aşkı deniyor. Ne
güzel bir sözcük, bilim aşkı. Bu aşk bence yalnızca makale okumakla, analiz yapmakla, makale
yazmakla olacak şey değil. Bu aşkı roman, şiir,
müzik, sinema, tiyatro, resim kısaca tüm sanat
alanları zenginleştirir.
Bakış açımı daha açık anlatmak isterim:
Sunay Akın’ın çok güzel bir kavramı var, hissi
senetler diyor. Senin ne kadar hissi senedin var.
Yani senin ne kadar müzik arşivin var? Ne kadar
sinema, ne kadar tiyatro biriktirdin? Kaç önemli
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sanatçının dinletisine gittin? Koleksiyoner olman
gerekmiyor, evinin duvarından kaç ressamın resmi var? Kütüphanende kaç şair, kaç yazar var. Bu
yazıyı okuyanlara romantik gelebilir. Ben Lord ve
Novick’i ne kadar yol arkadaşım olarak görüyorsam yazarları, şairleri ve ressamları da o kadar yol
arkadaşım olarak görüyorum. Evimde çeşitli yol
arkadaşlarım var, selamlaştığım insanlar. Bedri
Rahmi Eyüboğlu örneğin, hocam Yaşar Baykul
ne kadar değerliyse, benim için Bedri Rahmi
Eyüpoğlu o kadar değerli. Bu arada Yaşar hocamızın bir zamanlar çok iyi keman çaldığını pek
kimse bilmez. Akademisyen arkadaşlarıma bu
duyguları yaşamalarını öneririm. Bunlar yaşamımızda olmuyorsa doğru bilim yapılabilir mi? Bilimde ileri gidemeyişimizin bir nedeni bu olabilir
mi? Aydınlanma (Rönesans) ve yenileşme (Reform) olmadan bilim olabilir mi? Bu yazıyı genç
akademisyenler okuyacak, onlara hissi senetleri
çoğaltmalarını öneririm.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe. Ata, Aysun,
Hande ve ben. 4.7.1999.

Ayrıca bir akademisyenin yılları ilerledikçe
akademik gücünün yanı sıra aktüel ve entelektüel
gücü de artmalı, ışığı (aydınlanma) büyümeli. Işığı büyütecek olan nedir? Bunlar beni düşündürmüştür.
Benim planladığım çerçeve bu kadar hocam.
Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Çok teşekkür ederim. Konuşmanın sonuna
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geldiğimde böyle bir söyleşinin içinde olmaktan
onur duydum. Yaşamımın bir kısmını film şeridi
gibi gözümün önünden geçirme fırsatı buldum.
Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Duygu sözcüklerim yeterli olmadığı durumlarda yalnızca
onur duydum diyebiliyorum. Sevgili Tuğçe sana
da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordun. Sayende içten bir görüşme oldu. Söylediklerim, yaşadıklarım ve hissettiklerimdi.
Ben teşekkür ederim, çok keyifli bir buçuk saat
oldu benim için.
Bir gün bilincimi yitirmeden kendimle ilgili
yazmak istediklerim de var. Yazacaklarımın içerisinde öğrencilerim de olacak. Bu nedenle benim
son sözüm yetiştirdiğim öğrencilerim için olabilir.
Özellikle doktorada danışmanlığını yaptığım
tüm öğrencilerim benim için farklı bir dünyadır.
Bu dünyaya henüz bir isim bulamadım. Yüksek
lisanstan alıp doktora bitimine kadar geçen süre
bir evlat yetiştirmeye eşdeğerdir benim için. Bil-
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giyi ve birikimi devam ettirecek bir boynuzun
çıkması gibi. Ve kulağı geçsin diye arzu ettiğiniz
bir şey bu. Ankara Üniversitesi’nde geçirdiğim 22
yıl boyunca öğrencilerim yaşamımın ayrılmaz bir
parçası oldular. Yetiştirdiğim doktora öğrencilerim yaşamımın en büyük gurur kaynağıdır. Onlar benim başköşem, gönül bahçemde her birinin
birer büstü dikili.
Hocam, ben tüm öğrencileriniz adına konuşmak isterim. Bize ne kadar kıymet verdiğinizi biliyoruz. O kıymetin anlatılamayacak katı kadarını
biz de sizin için hissediyoruz ve sizi çok seviyoruz.
Çok teşekkür ederim. Sizlerin başarılarınızı,
bilime ve doğaya olan katkılarınızı görmek ve tabii ki kendi yaşamlarınıza olan katkılarınızı görmek benim en büyük dileğimdir.
Hep söylersiniz bunu.
Evet, her zaman.
Ne mutlu bize ki biz sizin öğrencileriniz olabildik. Öğrencileriniz olarak ve dernek adına biz size
teşekkür ederiz.

Evimizde müzik sisteminin bulunduğu köşe.
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Ceren Tunaboylu
Ceren Tunaboylu, yüksek lisans eğitimini
Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme
ve
Değerlendirme
anabilim
dalında
tamamlamıştır. Hacettepe Üniveristesi'nde
aynı anabilim dalında doktora eğitimine
devam etmekte ve MEB AB ve Dış İlişkiler
biriminde çalışmaktadır.

Anıl
Prof. Dr. Duygu ANIL Hacettepe Üniversitesi

İnsan insan derler hani, insan nedir şimdi bildim…
Hayatta tesadüflere inanır mısınız? Nedense
benim hiç tesadüflere inanasım gelmez. Hayatta
karşımıza çıkan her bir insanın bizde bir iz bıraktığına ve bir anlamı olduğunu düşünürüm. Bugün
bu satırları yazmama neden olan insan ise Ölçme
ve Değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası
akademik çalışmalarının yanı sıra, yürüttüğü proje ve paneller ile tanınan, pek çoğumuzun bildiği
veya yolunun bir şekilde kesiştiği Sayın Prof. Dr.
Duygu ANIL Hocamız. Duygu Hocamızı şimdiye
kadar belki sadece Ölçme ve Değerlendirme alanında yaptığı çalışmalar ile tanıdınız. Bugün ise
onu bilinmeyen, bambaşka bir yönü ile tanıyalım.
Duygu Hocamızın güler yüzü, öğrencilere

Duygu

Müzik ve
duygular

Yayına hazırlayan:

karşı samimi tutumu ve yapıcı tavırları ile duygusal yönü arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu düşünüyorum. İşte bu noktada insanın aklına duygusal yönü bu kadar gelişmiş, hassas ve duyarlı
bir insan duygularını ifade etmek için nasıl bir yol
seçiyor, hayata yansımaları nasıl dediğimizde ise
karşımıza müzik çıkıyor, Türk Sanat Müziği.

Röportaj sonrası mutlu bir kare
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Saygıdeğer Hocam, bu röportajı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissettiğimi belirterek söze başlamak istiyorum. Neler
söylemek istersiniz ‘duygu’ ve ‘müzik’, bu ifadelerin
sizde karşılığı nedir?

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Biliriz ki hayata dair bizimle var olan isimlerimiz bizim seçimimiz olmadan bizlere atfedilmiştir. Eğer ki seçme şansım olsaydı deseler ki
ismini sen seç, hayat ışığı rahmetli canım anneciğimin bana doğumumda seçtiği, beni ruhumla en
iyi anlatan “Duygu” ismini seçerdim. Duygu’nun
duygularını anlatan ve kendini en iyi ifade ettiği
yol ise ‘müzik’. Müzik, beni çocukluğumdan beri
en çok büyüleyen şey oldu. Kendimi bildiğim yıllarda ilk hatıralarım; iş dönüşü canım anneciğimin mutfaktaki naif sesinden dökülen nağmeler,
evde kendi kendine sürekli şarkılar söyleyen bir
kız çocuğu. Ardından ilkokul birinci sınıfta müzik dersinde çok kıymetli ve değerli Şafak öğretmenim ‘Hadi sıra sende Duygucum’ deyip tahtaya
kaldırıldığın da ağzımdan çıkan eser “bir ihtimal
daha var... o da ölmek mi dersin...” gelir. Şafak öğretmenim “Bu ne güzel ses lakin sen henüz altı
yaşındasın, bu yaşta bu derinlik…” demişti. Ben o
zamanlar nihavend makamındaki bu sözlerin ne
demek olduğunu anlayamasam da yıllar sonra bu
derinliğin ne anlama geldiğini anlayacaktım.
Gerçekten bu yaşta, bu derinlik… Bir çocuktan beklenemeyecek derecede özel ve güzel. Ço-

Sevgili anne, baba ve ablasıyla bir çocukluk hatırası
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cukluğunuzda mutlaka sizi etkileyen birileri olmuş olmalı diye düşünüyorum. Müziğe olan ilginiz
nasıl başladı?
O gün ağzımdan dökülen eser, çocukluğumda canım annemin kardeşleri ile o tarifi mümkün
olmayan o güzel sohbetlerinde dökülen nağmelerdi. Kıymetli Cemil dayım, naif sesiyle gitar
tellerinde nağmeleriyle aile sohbetlerimize eşlik
ederdi. “Bir ihtimal daha var… o da ölmek mi
dersin...”, ve “Unutturamaz seni hiç kimse” bu
nağmeler kulağımda öyle bir yer etmişti ki, okul
öncesi dönemde, balkonda aralıksız söylerdim.
Müziğe olan aşkım da böyle başladı diyebiliriz.
Anne ve babamın müziğe dair bana aldığı ilk hediye ise mandolin, benim için bir o kadar özel bir
o kadar anlamlı. O mandolini elimden hiç düşürmezdim, hala da saklıyorum. Balkonda aralıksız
söylediğim şarkılar, mandolinim, ilkokul korolarında yer almam beni bir akışın içine sürüklemişti.
Bu kadar muazzam başlayan bir aşkın yok
olup gitmesi beklenemezdi hele ki böyle ruhunuza
yansımış iken. Peki nasıl devam etti, güzel hatıralar biriktirmiş olmalısınız.
O güzel hatıralar… İlk sahne deneyimim, ilkokul mezuniyet balosuna koroda solo söylemek
üzere seçilmiştim. Tüm ailelerin geleceği o salonda sahne, on yaşındaki bir çocuk olarak beni o
kadar heyecanlandırmıştı ki bugün bile o heyecanı içimde hissedebiliyorum. Salon tamamen tıklım tıklım dolu, sahnede koro yerini almış ve sunucu solo olarak beni sahneye davet etmek üzere.
Birdenbire heyecanın etkisiyle sesimin kısılması,
öğretmenim ıhlamurlar, yumurtalar içirip yedirse
de sesimin tek tını bile vermemesi ve bütün geceyi ağlayarak geçirmem, ilkokulda bir çocuk için
unutulmayan hatıralar arasında yerini aldı.
Ortaöğretime Yenimahalle Mustafa Kemal
Lisesinde başladığımda, müzik okul çoksesli korosuna seçildim. Çoksesli liseler arası yarışmada il
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TRT Ankara Radyosu Tanıtım Kartı (1992)

birinciliği aldık. Hacettepe Üniversitesi’ne başladığımda, yeni bir eğitim hayatına başlarken halen
devam etmekte olduğum Hacettepe Üniversitesi
Türk Sanat Müziği koro eğitimine de başladım.
Müzik ve eserlerle ahenk içerisinde geçen üniversite yıllarım takip etti. Müzik benden bir parçaydı
ve ben nereye gidersem gideyim benimle birlikte
geliyordu.
Bu güzel yıllara ait unutamayacağınız, akışınızı etkileyen bir olay veya biri oldu mu?
Üniversite ikinci sınıftayken TRT radyosundaki bir anons dikkatimi çekti. Türkiye geneline açık eğitim verileceği ve TRT gençlik korosu
oluşturulacağı söyleniyordu. Başvuru günü geldiğinde bugün hala aynı yerinde bulunan Ankara
Radyosu’nun önünde 500’e yakın kişinin yer aldığı uzunca bir sırada yerimi aldım. Sırada bulunan
tüm gençler
heyecanlı,
kiminin elinde notalar,
kiminin dilinde şarkılar uzun bir
bekleyişten
sonra seçme
kurulun yer
Arı Stüdyosu TRT 4 Televizyon
aldığı salon
Çekimi (1994)
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kapısı benim için de açıldı. Şimdi kendisini bulmakla ne kadar mutlu olduğum o dönemim TRT
Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Sanat Müziği Müdürü Özgen Gürbüz Hoca piyanoda, diğer çok
değerli dört hocamda karşımda. Öncelikle çok
değerli Özgen Hocam benden piyanodan çıkan
seslerin aynısını çıkarmamı istediler. Denileni yapıp farklı ayrı testlerden geçtikten sonra jüride yer
alan hocalarımız son olarak bir eser söylememi
istediler. O gün için hazırladığım ve söylediğim
eser kürdilihicazkâr makamında “Avuçlarımda
hala sıcaklığın var inan... Unuttum dese dilim
yalan vallahi yalan…” bana TRT Ankara Radyosu gibi o dönemin çok değerli kapılarını açmıştı.

Dostlarıyla ‘Profesörlük’ kutlama gecesinden bir kare...

Nota bilmiyordum, makam ve usul dersleri ise
hiç almamıştım. Lise eğitimimde sadece çok sesli
koro çalışmalarında yer almıştım. Kazanan 70 kişi
arasında kendimi gördüğümde yaşadığım mutluluğu anlatamam. Sınıfımda o dönemin çok sayıda
nota ve usul bilen gençleri olduğu gibi, benim gibi
çok az sayıda kulaktan duyduğu sesi çıkarabilen
gençler de bulunuyordu. Böylece benim için TRT
Ankara Radyosu’nda yeni bir dönem başladı. Cumartesi günleri Özgen Hocamdan solfej, pazartesi günleri Yüksel ve Tarık Kip hocalarımdan çok
çok değerli adeta bir konservatuar eğitimi gibi
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aldığım dört yıl
sürecek nazariyat
ve makamların
öğretildiği değerli eğitimler devam etti.
Akademik
eğitim hayatınızı
ve müzik eğitiminizi ne güzel
ki birlikte devam
ettirebilmişsiniz.
Bu sizin için zor
olmadı mı? Hiç
bir tercihte buKonser Hazırlığı
lunmak zorunda
kalmadınız mı?
Üniversite hayatım Hacettepe Türk Sanat
Müziği (TSM) koro çalışmaları ve TRT Ankara
Radyosu TSM Gençlik Korosu çalışmaları ile çok
yoğun ama bir o kadar da keyifle geçti. Yüksek
lisans eğitimim boyunca TRT Ankara Radyosu
ve Hacettepe korolarına eş zamanlı devam ettim.
Hacettepe M salonunda solo, TRT 4 Arı Stüdyosu’nda koro çekimleri ve çok sayıda müzik etkinlik çalışmalarında bulundum.

Konser sonrası birliktelik

Doktora eğitime başladığımda ise bir tercihte bulunmak zorunda kaldım. Prof. Dr. Yaşar Baykul Hocamın Madde Tepki Kuram dersini akşam
saatine almasıyla benim Ankara Radyosu’ndaki
ders saatim çakışınca Ölçme ve Değerlendirme

Özgen Gürbüz Hoca ile
birlikte solo çalışmaları

akademik hayatımı seçerek
müzik hayatıma
o dönem için ara
verdim. Zaten
oldukça yoğun
geçen doktora
hayatıma nefes
almadan devam
ederek eğitimimi başarıyla tamamladım.

Hiç yaptığınız tercihten dolayı pişmanlık duydunuz mu?
Hayatta
tercihlerimiz
bizi asla pişman ettirmemeli. Beni de
bu tercihim
asla pişman
ettirmedi. O
koşullarda bu
benim tercihimdi.
Hacettepe Üniversitesi’nin
Türkiye’deki
Özgen Gürbüz ve Nazım Şuvağ Hoca en zorlu öğile birlikte…
retim üyeliği
yeterliliklerinin istendiği dönemde, Yardımcı
Doçent olmadan Doçentlik koşullarını başarı ile
tamamladım. İlk girişte doçentlik gibi akademik
hayatın en değerli unvanına genç yaşta sahip oldum. Son dosyamı hazırladığım profesörlük sürecimde ise Hacettepe Üniversitesi Türk Sanat
Müziği Korosunun kurucusu olan çok değerli
Nazım Şuvağ Hocamın sesini ve enerjisi duyup,
bir de üstüne koro şefinin Özgen Hocam olduğunu öğrenince ara verdiğim müzik hayatına keyifle

EPODDER 27

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Mart 2020

bitirdi. Hacettepe ve ODTÜ Klasik Gitar Topluluğunun kurucusu olan çok değerli Prof. Dr. Ahmat
Kanneci Hoca ve İskender Özçelebi Hocaları ile
birlikte çalıştı. ODTÜ Klasik Gitar Topluluğunun
Başkanlığını yaparak topluluk çalışmaları kapsamında çok sayıda uluslararası festivaller yürüttü.
Şu an İngiltere’de proje müdürü olarak görev
yapmakta olan kardeşim, aynı zamanda doktora
çalışmasını yürütmekte ve bireysel olarak müzik

Koroya dönüş sonrası, müzik dostları buluşması

geri dönüş yaptım. İki yıldır birbirinden değerli
koro arkadaşlarımla ve değerli hocalarımla koro
çalışmalarıma devam ediyorum. Aşk tınılarının
nağmelerinde buluşarak nefes aldığım koroda, iki
ayrı etkinlikte solo olarak yer aldım.
ile ilişkisini sürdürmekte. Tüm bunlar aslında hedeflerimize ilerlerken zevk aldığımız, bize keyif
veren çalışmalardan da uzaklaşmadan bir bütün
olarak ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Kardeşimle gurur duyuyorum. Kardeşimin şahsında tüm
emek verenlerin, gönlü sanattan geçenlerin bahtı
açık olsun.

Kardeşi Kıvanç ile birlikte

Ailenizde sizden etkilenerek sizin yolunuzdan
ilerleyen biri oldu mu?
Kardeşim Kıvanç da tıpkı benim gibi müziğe âşık biri. Kıvanç, hem akademik anlamda
ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken
eş zamanlı yan dal olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Sanat dalını
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Ne mutlu ki size tercihleriniz hep güzellikler getirmiş, çok güzel dostluklar biriktirmişsiniz.
Duygular ve müzik hayatınızın tüm alanına yansımış. Hayatta gerçekten tesadüf diye bir şey olmadığına bir kez daha inandım. Bu güzel sohbet ve
paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Son
olarak neler söylemek istersiniz.
Sevgili Cerenciğim, doktora öğrencim olarak
böylesi anlamlı bir birliktelikte buluşmamızın da
bir tesadüf olmadığı aşikâr. Seninle bu röportajı
yapmak benim için de bir o kadar özel ve
keyifliydi. Teşekkür ederim. Böylesi bir çalışmayı
planlayan Dergi Editör Yardımcısı Doç. Dr. Deha
Doğan Hocam’ın şahsında EPODDER’e de çok
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teşekkür ederim. Müzik ve Sevgiyle kalın...
Duygular paylaştıkça çoğalır. Duyguları
dile getirmek adına zamana not düşelim istedim
ve Duygu Hocamızın müzik hayatının farklı
dönemlerinde yolları kesişen Özgen Hocamıza
ulaşarak Duygu Hocamız hakkındaki duygularını
paylaşmasını rica ettim. Sağ olsunlar ricamı
kırmadılar ve zamana şu notları bıraktılar:
Son olarak ben de söylemek isterim ki yüreği
sevgiyle buluşan tüm insanlar sevgiyle kalın.
Ayan nedir pinhan nedir nişan nedir şimdi
bildim…

Özgen Gürbüz Hoca ile birlikte...

Çok sevgili öğrencim, çok değerli, eşi bulunmaz bir insan; alçak gönüllü, saygısı, terbiyesi ve çok yüksek insan kalitesi ile herkesin gönlünde yer eden Prof. Dr. Duygu Anıl'ı
(Duygu Karakaş) TRT Ankara Radyosunda
yeni kurulan TRT TSM Gençlik Korosunun
ikinci grup öğrencileri arasında tanıdım. O
yıllarda Ankara'da Türk Müziği Devlet Konservatuvarı yoktu. Sevgili Duygu, koromuzda
konservatuvar düzeyinde verilen derslerde
ve koro çalışmalarında çok başarılı oldu. 3-4
yıl boyunca TRT Radyo ve Televizyon konser
programlarına katıldı. Sonra üniversite eğitimini ve akademik kariyerini tamamlamak
için bir süre ayrıldı ancak tekrar Hacettepe
Üniversitesi TSM Koro çalışmalarında yeniden birlikte olduk. Konserlerimize katıldı,
"Alto" ses grubunda olan o güzel sesi ve yüksek enerjisi ile solo icralar yaptı. Halen Duygu, kendisini görünce çok büyük mutluluk ve
onur duyduğum, çok değerli bir öğrencim ve
sevgili dostum. Adı gibi duygulu, duyarlı, kibar, yüzü hep olumlu enerji ile dolu ve anlatmaya sözcüklerin yetmediği bir üstün, yüksek
kişilik. Artık klişeleşen bir ifade ile "kendisini
iyi ki tanımışım" diyebileceğim çok güzel bir
insan; çok iyi, çok başarılı bir bilim insanı.
Kendisine mutluluk, sağlık ve başarılar diliyorum.
En içten sevgilerimle…
04 Aralık 2019
Özgen GÜRBÜZ
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Prof. Dr. Duygu ANIL

973 Ankara doğumludur. Yenimahalle
Gazi Osman Paşa İlkokulu’nda ilköğretimini, Mustafa Kemal Lisesi’nde ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1991-1995
yılları arasında lisans, 1998 yılında yüksek
lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim
Dalında tamamladı. 2004-2010 yılları arasında doktor öğretim görevlisi kadrosunda görev
yapmış olup 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme Anabilim Dalında “Doçentlik” ünvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme
Merkezi kurulumunda, Soru Bankası Projesi
(BAB), MEB Temel Eğitime Destek Projesi ile
çeşitli TÜBİTAK projelerinde yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ulusal sınavlarında
ölçme değerlendirme danışmanı; Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEB)’de
araştırmacı, YEGİTEK PISA 2012 Türkiye
Ulusal Nihai Raporu hazırlanması projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.
Hacettepe Üniversitesi uluslararası öğrenci birim koordinatörlük yardımcılığı, uluslararası
öğrenci alım ve tanıtım komisyon üyelikleri ve
2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı idari görevlerinde bulundu. Ölçekleme
teknikleri, ölçek ve test geliştirme, bilgisayar
ortamında bireyselleştirilmiş testler, istatistik, istatistiki ulusal ve uluslararası sınavların
psikometrik özelliklerinin incelenmesi ile psikometri araştırma alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası indeksli yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır. 2017 yılında
“Profesörlük” ünvanını alarak aynı bölümde
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim
Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
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Nilüfer

Resim
ve tango
Ölçme ve Değerlendirme alanında ulusal ve
uluslararası akademik çalışmaları ile bilinen Nilüfer Kahraman hocamızın farklı bir yönünden
bahsedeceğiz. Akademik çalışmalarının yanısıra
resim, dans gibi çeşitli alanlarda kendini geliştirmiş ya da geliştirme çabası olan renkli kişiliği ve
yapıcı tavırları ile bizlere her noktada destek olan
Nilüfer hocamızın hayata farklı bakış açısını yakından tanıyalım.
Nilüfer hocam, bizlerin de kısa bir dönem de
olsa deneyimleme şansını bulduğumuz dans ile
aranızın iyi olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Tangoya olan ilginiz nasıl başladı?
Tango müziğini ve dansını hep sevmişimdir,
ama bir hobi ve sonrasında da bir tutku olarak
benim hayatımda yer bulmasını dünya tatlısı
arkadaşım Varnana’ya borçluyum. Tango dansını
öğrenmeye, o zamanlar yaşamakta olduğum
şehir
olan
Filedelfiya’da,
Va r n a n a’n ı n
tango dersleri
a l m a y a
başlaması ve
sonra
beni
de
derslere
kayıt ettirmesi
ile
2012’de
başladım diyebilirim. 2013 yılında Türkiye’ye

Yayına hazırlayan:

Esra Sözer

Esra Sözer, yüksek lisans eğitimini
Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme anabilim dalında
tamamlamıştır. Gazi Üniveristesinde
aynı anabilim dalında doktora eğitimine
devam etmekte ve araştırma görevlisi
olarak çalışmaktadır.

Kahraman

kesin dönüş
yaptığımda,
hayatımda
artık tango
olamayaca k
d i y e
düşünürken,
A n k a r a ’d a
tango dersleri
veren dans
stüdyoları
olduğunu
öğrenmiş ve
çok
mutlu
olmuştum.
Ev, iş, yerleşik
hayata geçmek derken, 2014’u buldu ama sevgili
tango hocam Mine Akkoyun’u buldum ve dans
stüdyosu olan Shine'da tekrar derslere başladım.

yor?

Peki hocam, tango sizin için neler ifade edi-

Keyifli bir fiziksel egzersiz. Hem de salon
kültürünün hala yaşatıldığı nezih bir sosyal bir
ortamı da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda
günün stresinden uzaklaşmayı da ifade ediyor.
Sağlıklı yaşam için spor deseler de spor her zaman
herkes için aynı hoşlukta değil. Ama tüm bunların ötesinde, tango bir tutkudur sevenlerine.
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Tango, emek isteyen bir etkinlik. Aynı şekilde
akademik hayat da fazlasıyla emek gerektiren bir
sürece sahip. Peki hocam, bu noktada tango ve akademik yaşantı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
İkisi arasında bir ilişki
yok. Bu yüzden zaten çok
sevimli geliyor
bana. Tamamen farklı bir
şey olduğu için
de, tekrar işe
döndüğümde
daha iyi odaklanabiliyorum.
Aynı zamanda çok farklı
mesleklerden
olan insanları
tanıma fırsatı
sunuyor. Sizden çok başka şeyler yapan insanları
tanımak, onlarla sohbet etmek çok keyifli. Sizinle
aynı tutkuyu paylaşan çok güzel arkadaşlar edinmek de bonusu.
Ya k l a şık 5 yıllık
bir
süreci
doldurmak
üzere
olduğunuzu
görüyoruz.
Genel olarak
tango açısından geldiğiniz noktanın
yeterli oldu-
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ğunu düşünüyor musunuz?
Başlangıç düzeyi 1-3 yıl, orta düzey
3-5 yıl, iyi bir dansçı
olmak için ise en az
8 yıl gerekir diyorlar.
Ben 5 yılımı doldurdum tangoda. Ama
ya çok yetenekli bir
dansçı olmadığımdan, ya da iş yoğunlukları ve
sağlık problemleri nedeni ile verdiğim aralardan
dolayı, halen başlangıç düzeyinde sayılırım.
Yeterlilik konusuna gelince, ben zaten yeterli
değilim de. Yeterli olduğunu düşünen bir dansçıya da rastlamadım açıkçası. Tangonun matematiği var, evrensel bir dil. Hem çok tabii, hem de
bilgi ve teknik gerektiriyor. Tekniğiniz geliştikçe
doğallığınız artıyor. Anlatması zor. Sanat işte.
Söze sığmıyor.
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Devam edeceksiniz onu anlıyoruz?
Hayatımdan tamamen çıksın istemem tango. Ama sanırım eskisi gibi yoğun bir yaşantım
olamayacak. Son 1 yılda olduğu gibi. İş yoğunlukları ve diğer sebeplerle uzun aralar vermek gerektiğinde, paslandığımı hissediyorum. Arada bir
dans etmeyi isterim yine de.
Prof. Dr.
Nilüfer KAHRAMAN

Tango dışında başka bir hobiniz var mı?
Evet var. Hatta tangodan daha çok eski zamanlardan. Gerçekten çocukluğumdan beri yaptığım bir hobim var. Resim.
Tango gibi resim konusunda da profesyonel
bir eğitim aldınız mı?
2009-2011 yılları arasında Filedelfiya Sanat
Akademisinden üç dönem ders almıştım. Ankara’da da böylesi bir imkan için arayışlarım oluyor
zaman zaman. Benim maddi imkanlarım dahilinde ve fırsatım olduğunda eklenebileceğim,
yani grup olarak devam etmekte olan atölye faaliyetleri olan bir Sanat Stüdyosu bulursam çok
mutlu olacağım.
Peki, resim yapmak sizin ne ifade ediyor?
O da tango gibi bir tutku. Tangodan farklı
tarafı, içime dönüp kendi kendime kalabileceğim
bir hobi. Resim benim için tam bir terapi.
Son olarak hobiler ve akademik yaşantı hakkında akademisyenlere neler söylemek istersiniz?
Çalışma saatlerimizin uzunluğu, şartların
zorluğu, rekabetçi ortam gibi birçok zorluk yaşanıyor akademide. Kendini geliştirmek gibi güzellikleri de var, ancak bu uğurda yaşanan zorluklar
bazen bir destek mekanizması gerektiriyor. Aile,
dostlar ve arkadaşlar önemli. Ama yine de, kişinin kendi kendine mutlu olabileceği bir yaşam
alanının, aktivitesinin olması çok güzel.
Bu güzel sohbet için teşekkürler hocam.
Teşekkürler emeğin için.

1

993 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamladı. 1995’te MEB’nın
burslu yurtdışı yüksek lisans programı
kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimi için yurtdışına gitti. 1997 yılında University of Pittsburgh’da Eğitim Psikolojisi,
Araştırma Teknikleri bölümünde yüksek
lisans eğitimini, Florida State Universitesi,
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Ölçme ve
İstatistik bölümünde ise doktora eğitimini
tamamladı. 2001’de Türkiye’ye dönüş yaptı
ve 2001-2005 yılları arasında yurt dışı yüksek lisans bursunun mecburi hizmet karşılığı olarak atandığı Pamukkale Üniversitesi,
Eğitim Fakültesinde çalıştı. 2005 yılında,
doktora sonrası araştırmacı (postdoctora)
programına kabul alarak gittiği Belçika Katolik Leuven Üniversitesi’nde 14 ay çalışan
Kahraman, 2006 yılında Amerika Birleşik
Devletlerine tekrar giderek Hekimler Birliği, Tıp Lisansı Sınavları (USMLE) AR-GE
birimine katıldı. 2013 yılında, Ankara’ya
dönüş yapmak üzere bu görevini bırakan
Kahraman, bir yılı aşkın bir süre Başkent
Üniversitesi’nde çalıştı ve 2014 yılında, halen de görev yapmakta olduğu Gazi Eğitim
Fakültesine geçti. Kendisi, Ölçme ve Değerlendirme alanındaki Doçent ünvanını
Ocak 2014’de, Profesör ünvanını ise Aralık
2019'da almıştır.
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Fatih

Kezer

Tuz Gölü, Şereflikoçhisar. 26 Ağustos 2012.

Fotoğrafa
dair

FOTOĞRAFA DAİR
“Yeşilden, mordan, pembeden
Yosundan, yapraktan, yoncadan
Bahar inceden inceden…”
			

Bedri Rahmi Eyüboğlu

1990 yılı Ocak ayında, anı fotoğraflarının vazgeçilmezi olan Pisa Kulesi 800
yıllık tarihi boyunca güvenlik sebebiyle ilk kez kapatıldı. Benim de fotoğrafa
ilgim tam da bu yılın kışında zamanın popüler makinelerinden Zenit fotoğraf
makinesi ile tanışmamla başladı. Muhtemelen zamanın bir bölümünde birçok
evin bir parçası olmuş, kimi zaman elden düşmeyen, kimi zaman ise hak ettiği
değeri görmemiş bir fotoğraf makinesi…
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St. Petersburg, Rusya. 28 Haziran 2015
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50 mm bir lens ile fotoğrafı
keşfetmeye çalışırken her fotoğrafta
diyafram açıklığı, örtücü hızı ve ISO
değerlerini kaydederek bir sonraki
fotoğraf için doğruyu bulmaya
çalışırdım. Her bir fotoğraf, bir
sonrakinin deneme uygulaması olurdu
aslında. Film banyolarından, dijital
makinelere; dijital makinelerden cep
telefonlarına... Günümüzde her ne
kadar cep telefonları gelişmiş lens
teknolojisiyle ve taşıma pratikliğiyle anı
yakalamak için cazip görünse de kendi
gezilerimde keyif alarak hala öğrenmeye
çalıştığım fotoğraf için emektar Nikon
D90 DSLR fotoğraf makinesini tercih
ediyorum. Bir de en güzel kareyi
yakalamak için tripod kullanma fırsatım
olursa değmeyin keyfime…
Midyat, Mardin. 20 Nisan 2019

Ulu Camii, Diyarbakır. 21 Nisan 2019
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İlk
insanların
mağara
duvarlarına
resmetmesinden,
1839
yılında
fotoğraf
makinesinin bulunuşuna ve neredeyse 200 yıl
sonrasına, yani günümüze kadar insanoğlu
her zaman görüntüleri kaydetmeyi, saklamayı,
bunlarla mesaj vermeyi, anmayı, minnettarlığı,
hüznü ve sevinci yansıtmayı istemiştir. Bu
nedenledir ki fotoğrafın çok farklı disiplinlerle
ilişkisi vardır. Başta resim olmak üzere, tarih,
sosyoloji, psikoloji, matematik gibi disiplinlerle

Nemrut Dağı, Adıyaman. 24 Eylül 2015
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ayrılmaz bir bütündür. Ritim, ahenk, altın oran,
odak uzaklığı, diyafram aralığı, örtücü hızı,
perspektif, hareket, diyagonallik, dikdörtgen,
kare, daire, paralellik, kesişim, simetri, ışık
ölçümü, pozlama vb. olmadan kompozisyondan
bahsedilemezse kompozisyon olmadan da
fotoğraftan bahsedilemez sanırım. Fotoğraf da
müzik gibi arka planda matematiği kullanır. Belki
de matematiğe olan ilgim fotoğrafa yöneltmiştir
beni ya da fotoğraf aşkı matematiğe…”
Kommagene Krallığı, Mezopotamya’nın
verimli topraklarında vücut bulmuş
krallıklardan bir tanesidir. Yaklaşık 200 yıl
boyunca ayakta kalan krallık Mithridates
Kallinikos tarafından kurulmuş ve MÖ.
1. yüzyılda hüküm sürmüştür. Dönemin
hâkim medeniyetlerinden Makedonya ve
Pers kültürlerini birleştirmiştir. Bugün
özellikle Adıyaman sınırları içerisinde
birçok eseri kalmış olan krallığın belki de
en can alıcı başyapıtı Kommagene Kralı I.
Antiochos’un kendisi için inşa ettirdiği anıt
mezardır. Nemrut Dağı’nın 2134 metrelik
zirvesinde blok taşların yontulmasıyla
oluşmuş devasa heykellerle süslenmiş bir
anıt mezar ve arta kalan taş kırıntılarından
50 metre yüksekliğinde mezar örtüsü olan
tümülüs... Kral I. Antiochos’un Tanrılara
ve atalarına minnettarlığını simgeleyen aile
boyu Helenistik Dönem kalıntıları. 1987
yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne
girmiştir. Arsemia, Karakuş Tümülüsü,
Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti ve
Kaya Mezarları/ Pirin Bölgesi krallığın
başlıca diğer kalıntıları arasında sayılabilir.
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Nemrut Dağı’ndan gün doğumu, Adıyaman. 25 Eylül 2015
İlk defa 2000 yılında yaptığım gezinin;
Nemrut Dağı’nda sabahladığım ilk gecenin
üzerinden tam 20 yıl geçmiş. Bu süreçte belki
de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 10’un
üzerinde gezi yapmışımdır. Heykellerin üzerinde
oturmanın serbest olduğu zamanlara göre şu an
anıt mezar daha korunaklı durumda denilebilir.

Meke Gölü, Karapınar, Konya. 2 Ağustos 2012
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Kartal, Aslan, I. Antiochos, Kommagene, Zeus,
Apollon ve Herakles heykellerinin bulunduğu
Doğu Terası’nda soğuğa meydan okuyarak
sabahlayabilirseniz ve biraz da şanslı olup bulutlu
bir havaya denk gelmezseniz tarihi atmosferde
görkemli bir gün doğumu izleyebilirsiniz.
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Tuz Gölü, Şereflikoçhisar. 14 Ağustos 2011

Tuz Gölü, Şereflikoçhisar. 25 Temmuz 2010

Tuz Gölü, Şereflikoçhisar. 25 Temmuz 2010
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St. Petersburg, Rusya. 28 Haziran 2015

Tokyo, Japonya. 12 Kasım 2017
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Pembe Kayalıklar, Kefken. 22 Ağustos 2019

Her ne kadar gördüğüm, izlemekten keyif
aldığım manzarayı, şehri, mimariyi, çiçeği
vb. fotoğraflamaya çalışsam da mutlaka canlı
olarak tekrar görmeyi isterim. Bu yüzden
gezdiğim yerleri tekrar gezmişliğim çoktur.
Her şehrin, gün doğumu ve gün batımını
ayrı görmek, yaz sıcağı ve kış soğuğunu
ayrı solumak, gündüzünü ve gecesini ayrı
yaşamak gereklidir diye düşünürüm. Doğayı
ve dünyayı keşfetmeye çalışırken fotoğraf
bunu daha keyifli ve eğlenceli hale getirir.
Mesleğimizden sıyrıldığımızda bizi biz yapan
şeylere, yaşadığımızı anlamamız gereken
şeylere sarılmalıyız; fotoğraf bu birkaç şeyden
bir tanesidir benim için.
“Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey
beklemeden,
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.”

Diocletianus Hamamları, Roma, İtalya. 27 Şubat 2010

Nazım Hikmet

Fatih Kezer kimdir?

1

981 yılında Ankara’da
doğmuştur.
Lisans,
yüksek
lisans
ve
doktora
eğitimini
Ankara
Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
Şu an Kocaeli Üniversitesinde
Eğitim Fakültesinde Ölçme ve
Değerlendirme Anabilim Dalında
öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. Doğa yürüyüşü,
kamp, şehir gezileri, fotoğraf gibi
etkinliklerle boş zamanlarını
değerlendirmektedir.
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Deha Hoca arıyor. “Alo, Sait ne haber?” O
sırada taşınma işleri var. Yoğunluktan bahsediyorum, bahsediyoruz. Her zamanki gibi işimiz
başımızdan aşkın. Zaten bu devirde işi başından
aşkın olmayan mı var? Olmaz mı çok var ama onların yükünü de biz çekiyoruz, diye geçiriyorum
içimden. “ Bizim bülten var ya,” diyor, “Ne bülteni?” diye gereksiz bir şekilde araya giriyorum,
“Derneğin bülteni. Bu sayıda farklı bir şeyler deneyelim dedik.”
“Olur tabi ne yapıyoruz?” diye karşılıyorum
daha devamını dinlemeden. Ne istese kıramayacağım biri olduğu için gerek
duymuyorum belki de dinlemeye. “Bizim alandaki
akademisyenlerin ölçme ve
değerlendirme dışında neler yaptıklarına odaklanalım
dedik,” diyor, “Kültürel ya
da sanatsal olarak. Mesela
Ömer Hoca müzikle, Hülya
Hoca resimle ilgileniyor biliyorsun…”
“Evet?”
“Senin de romanın çıktı.
Seni bu yola teşvik eden ne
oldu? Bilimsel alanla ilgili uğraşılarının sana bu
anlamda katkısı oldu mu? İkisini bir arada nasıl
yürütüyorsun? Gibi bir takım sorular üzerine görüşlerini almayı düşünüyorum. Ya da senin yazmayı düşündüğün başka bir şey olursa onu da değerlendiririz.” diyor. “Bilemedim ki şimdi,” diye
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Sait

Zor bir iş,
yazarlık

Çüm

mırıldanıyorum. Daha önce bu romanla ilgili iki
defa röportaj yaptılar benimle ama onlar edebiyat
dergisiydi. Bu ise çok farklı, diye düşünüyorum.
Zor bir iş. “İstersen sana yapılandırılmış bir görüşme formu gönderelim,” diye takılıyor Deha
Hoca sessizliğime karşılık, “Yok yok,” diyorum,
“Bana tanıdığın özgürlüğü sevdim. Şu sorularının
üzerine biraz düşüneyim.”
Telefonu kapattıktan sonra elime bir kâğıt
alıyorum ve aklıma gelen ilk cümleyi yazıyorum.
“Bilimde de gözlem var edebiyatta da. Yazar da
yaptığı gözlemleri raporluyor aslında.” Hoşuma gitmiyor, üstünü karalıyorum.
Birindeki gözlemlerin objektif diğerindekilerin ise
subjektif toplandığı ve raporlandığından falan söz
edip satırlar boyu gevezelik
edebilirdim hatta oradan
ölçmeye bile bağlayabilirdim konuyu ama hayır, istediğim şey bu değil, diye söyleniyorum kendi kendime.
Üstelik edebiyat ve bilim
ilişkisi üzerine ahkâm kesecek noktada da değilim. Bilimsel alan kendime daha fazla güvendiğim ve genellikle çekinmeden konuşabildiğim bir bölge. O
anlamda kendimi değerlendirebiliyorum çünkü.
Mesela yazdığım makalelerin bilimsel bir değerinin olduğunu biliyorum ama yazdığım romanın
edebi bir değeri var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kendini değerlendirebilen kendini de bilir.
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En azından sırf bir şeyler yazdım diye edebiyatçı
ya da yazar olmadığımı biliyorum. İyi bir okur
edebiyatla ne kadar ilgiliyse ben de o kadar ilgiliyim. Canım yazmak istedi yazdım. Hepsi bu…
Değil.
Canım neden yazmak istedi? Beni buna motive eden şey neydi? Kestirip atmak olmaz, düşünmeye devam ediyorum. Pek çok neden geliyor
aklıma ama sanıyorum hepsini bir sıralama ölçeğine yerleştirsek en başta “topluma fayda sağlama
arzusu” yer alırdı, diye geçiyor içimden. Özellikle bu coğrafyada bilimsel alanda ter döken bilim
emekçilerinin de en önemli motivasyon kaynaklarından biri budur herhalde, diye düşünüyorum.
Hak ettiği oranda saygı görmeyen ve maddi karşılığı olmayan bu meşakkatli uğraşın motivasyon
kaynakları neler olabilir? Bu soruyu alanyazın
taraması yapmak üzere not alıyorum. Bu notun
üzerine dayanamayıp biraz tarama yapıyorum
ve masaüstüne birkaç makale indirdikten sonra
yazıya geri dönüyorum. Daha önce yazdıklarımı
gözden geçirince içimi bir sığlık endişesi kaplıyor. Evet, topluma fayda sağlama arzusu bilimsel
alandan alışık olduğum ve diğer alanlara transfer
ettiğim bir motivasyon kaynağı
olabilir.
Fakat
konuya biraz daha
psikolojik derinlik (stratejik değil) kazandıracak
olursam, yeni bir
kimlik kazanmaya ve bunun üzerinden kendimi
var etmeye, ben
buradayım demeye mi çalışıyorum
acaba? Toplumda
bir yer edinme
çabası mı bütün
bunlar?
Kulağa
bencilce geliyor
ama olsun varsın,
diye
mırıldanıyorum. Kimliği-
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mi belirginleştirmek için kullandığım kanallar
insanlık için ya da en azından birileri için fayda
oluşturuyorsa gerisinin ne önemi var. Öte yandan
bu kalıcı eser bırakma yani bir anlamda ölümsüz
olma isteğimin zihnimin derinliklerinde yatan
ölüm korkusuyla da bir ilişkisi olabilir. Şimdi kim
inceleyecek bu ilişkiyi… Ben iyisi mi diğer sorular üzerine düşüneyim.
Düşünemedim.
Neden yazdım sorusu bir türlü aklımdan
çıkmıyor. Yazmaya ilk başladığım zamanları düşünüyorum. İnsana dair, topluma dair söylemek
istediklerim vardı ve bir şekilde içimde birikmişti. Konuşmuyor ya da söylemiyor değildim ama
neticede etki alanım kendi çevremle kısıtlıydı. Bir
gece, eğer yanlış hatırlamıyorsam saat ikiyi biraz
geçiyordu ve fazla düşünmekten uykumu kaçırmıştım, oturup yazmaya başladım. O gece bu işe
belki daha sonra hiç olmadığı kadar iyi yoğunlaştığımı hatırlıyorum. Hoşuma gitmişti. Ortaya bir
şeyler çıktıkça üretmenin verdiği hazzı yaşıyordum. Saatler sonra uykum iyiden iyiye bastırınca
yazdıklarımı kaydedip birkaç yakın arkadaşıma
gönderdim. Kendimi ifade etmenin başka bir
yolunu keşfetmiştim. Bunun mutluluğuyla uyudum.
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Arkadaşlarımdan
beklentilerimin epey üzerinde olumlu dönütler
alınca yazma davranışım pekişmiş
oldu. Yazdıkça düşüncelerim daha
derli toplu hale geliyordu. Bir şekilde onları organize edebilme becerisi
kazanıyordum ve bu bir çeşit zihin
eğitimi gibiydi. Yazılar çoğaldıkça bir
romana dönüşüyordu ve romanda
gerçeklik diye bildiklerimizden belki
yarı fantastik belki bütünüyle fantastik bir gezegen inşa ediliyordu. Bu süreçte uydurmacalarla mücadele etmenin de başka bir yolunu keşfetmiştim.
Çiviyi çivi söker misali fantastiği fantastikle alt etmeye çalışıyordum. Her
şeye rağmen yorucu bir işti bu. Bir
yanda akademik bir yanda mesleki işler ve günlük
yaşam kaygıları derken yazmaktan yoruldum ve
bıraktım. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra
tesadüf eseri Can Gazalcı’yla tanıştık. Gazeteci ve
yazar kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda editörlük yaptığı da gelmişti kulağıma. Sadece görüşlerini merak ettiğimden dolayı yazdıklarımı ona da
gönderdim. Bazı önerilerle birlikte çok beğendiğini ve bu romanın kesinlikle tamamlanması ve
yayımlanması gerektiğini söyledi. Bu bende yeniden yazma isteği oluşturdu ve Can Bey’in önemli
katkıları sayesinde romanı tamamladık.
Neden ve nasıl yazdığımla ilgili soruya yeterli
bir cevap verdiğimi düşünüp hemen diğer sorulara geçiyorum. Bilimsel alanla ilgili uğraşılarımın
yazmama yönelik katkısı tabii ki oldu. Diğer her
konuda katkısı olduğu gibi… Bu uğraşılarım sayesinde olaylara yaklaşımım ve onları değerlendirme biçimim değişti öncelikle. Sonra zihnimdekileri organize ederek kendimi ifade edebilme
becerim gelişti. Bunların sadece bilimsel üretime
değil diğer pek çok alanda zihinsel üretime katkısı var. Dolayısıyla üretim için önce bazı becerileri edinmek, onları edinmek için de yoğun çaba
göstermek gerek. Aksi durumda onun adı üretim
değil olsa olsa “türetim” olur. Üretmeyen türeten
toplumların da nicelik değilse bile nitelik sorunu
olur.

44 EPODDER

Mart 2020

O zaman üretmek için çalışmaya devam, diyerek yazıyı sonlandırmaya karar veriyorum.
Bana bir yer açtılar diye bültenin bütün sayfalarını işgal edecek değilim ya. Uzattıysam affola…
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TEZ KÜNYELERİ
Bu bölümde 2019 yılı içerisinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından literatüre kazandırılan 70 adet tezin künyesi yer almaktadır.
Tez Adı

Yazar

Danışman

Üniversite

2015 Pısa iş birlikli problem çözme
YL
becerilerinin ülkelere göre ölçme
değişmezliğinin incelenmesi: Türkiye,
Norveç, Singapur

Yusuf Taner Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Derya
Çobanoğlu Aktan

Hacettepe

4.ve 8.sınıf öğrencilerinin TIMSS
2015 matematik başarısını yordayan
değişkenlerin belirlenmesi
ABİDE 2016 türkçe ve fen bilimleri
alt-testlerinin öğretmen özelliklerine
göre ölçme değişmezliğinin
incelenmesi
Açık uçlu soruların puanlama
yöntemlerinin genellenebilirlik
kuralına göre incelenmesi
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası
Öğrenci Kabul Sınavı'na (Akdeniz
YÖS-2018) ilişkin ölçme
değişmezliğinin incelenmesi
Algılanan halo etkisinin hiyerarşik
doğrusal modelleme ile incelenmesi

YL

Onur Koç

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

YL

Süleyman Ülkü

Doç. Dr. Burcu Atar

Hacettepe

YL

Pelin Damlar
Demirci

Doç. Dr. Hakan Atılgan

Ege

YL

Ahmet Kütük

Dr. Öğr. Üyesi Güçlü
Şekercioğlu

Akdeniz

YL

Neşe Pekcan

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu

Ankara

YL

Simge Ceylan

Doç. Dr. Tahsin Oğuz
Başokçu

Ege

YL

Gamze Akbaba

Doç. Dr. Tahsin Oğuz
Başokçu

Ege

YL

Önder Kamil Tülek

Doç. Dr. İbrahim Alper
Köse

Bolu Abant
İzzet Baysal

YL

Ceren Tunaboylu

Doç. Dr. Ergül Demir

Ankara

YL

Ayşe Bilicioğlu

Doç. Dr. Bayram Bıçak

Akdeniz

YL

Cozby Janelle Dzul
Garcia

Doç. Dr. Burcu Atar

Hacettepe

Bilişsel tanı modellerinde data/q
matris genişletme yönteminin örtük
sınıf dağılımları üzerine etkisi
Bilişsel tanı modellerinden dina
ve fusion modellerinin madde
parametreleri, olasılık dağılımları
ve öğrenci örtük sınıf kestirimleri
üzerinden karşılaştırılması
Bir testin DMF'li madde içeren
ve DMF'li maddeden arındırılmış
formlarından kestirilen yetenek
kestirimlerinin karşılaştırılması
Çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin
farklı benzetim koşullarında
karşılaştırılması
Değişen madde fonksiyonu
belirlemede kullanılan tekniklerin I.
tip hata ve istatistiksel güç oranlarının
karşılaştırılması
Differential item functioning analysis
of Chile, Costa Rica, and Mexico's
PISA 2015 science items

Türü
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Tez Adı

Türü

Yazar

Danışman

Üniversite

Differential item functioning
analysis of PISA 2015 reading items:
Singapore, Australia and USA

YL

Judith Cristina
Espinoza

Doç. Dr. Burcu Atar

Hacettepe

Fen Motivasyonu ve Özyeterliği
Modeli'nin ölçme değişmezliğinin
incelenmesi: PISA 2015 Türkiye
örneği
Geliştirilen genel yetenek testinin
psikometrik özelliklerinin klasik test
kuramı ve madde tepki kuramına
göre incelenmesi
İngilizce hazırlık atlama sınavı
için kesme puanı belirlenmesinde
standart belirleme yöntemlerinin
karşılaştırılması
Karma testlerin psikometrik
özelliklerini belirlemede klasik
test kuramı ve rasch modelinin
karşılaştırılması
Likert tipi ölçeklerde katılım düzeyi
sayısındaki değişikliğin psikometrik
özelliklerinin incelenmesi
Likert tipi ölçeklerin çocuklarla
kullanımında yanıt kategori sayısının
psikometrik özelliklere etkisi
Liseye giriş sınavı (LGS)'nın yönetici,
öğretmen, öğrenci ve veliye göre
incelenmesi
Madde ayırıcılık indeksi kestiriminde
kullanılacak yeni bir ölçüt puan
önerisi

YL

Metehan Güngör

Dr. Öğr. Üyesi Kübra
Atalay Kabasakal

Hacettepe

YL

Metin Dündar

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy
Karabay

Hasan
Kalyoncu

YL

Nihan Yıldırım Kan

Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu

Hacettepe

YL

Şafak Cansu Doğru

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe

YL

Rüya Özkan

Dr. Öğr. Üyesi Recep
Bindak

Gaziantep

YL

Ümran Alan

Dr. Öğr. Üyesi Kübra
Atalay Kabasakal

Hacettepe

YL

Evrim Yalçın

Doç. Dr. Bayram Bıçak

Akdeniz

YL

Hüseyin Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Esin Bağcan
Büyükturan

Bolu Abant
İzzet Baysal

Madde istatistikleri ve madde tepki
YL
süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Fatma Altuner

Dr. Öğr. Üyesi Önder
Sünbül

Mersin

Matematik eğitimi alanında yazılmış
lisansüstü tezlerde kullanılan veri
toplama araçlarının geliştirme ve
uyarlama süreçleri bakımından
incelenmesi

Tuğba Bacaksız

Prof. Dr. Zekeriya Nartgün

Bolu Abant
İzzet Baysal

Turan Şahin

Dr. Öğr. Üyesi Derya
Çobanoğlu Aktan

Hacettepe

Melis Durmaz

Doç. Dr. Burcu Atar

Hacettepe

YL

Nedelsky, sınır grup ve karşıt gruplar YL
standart belirleme yöntemlerinin
norma dayalı değerlendirmelerle
karşılaştırılması
Okul motivasyonu ölçeğinin
YL
cinsiyete ve sınıf düzeyine göre ölçme
değişmezliğinin incelenmesi
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Tez Adı

Türü

Yazar

Danışman

Üniversite

Ortaokul matematik öğretmenlerinin
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden
yararlanma düzeyleri ve proje
hakkındaki görüşleri

YL

Fatma Keskin
Yorgancı

Doç. Dr. Hayati Çavuş

Van
Yüzüncü Yıl

Ortaokul öğretmenlerinin ölçme
ve değerlendirme hizmet içi eğitim
ihtiyaçları

YL

Tülay Engin

Doç. Dr. Celal Deha Doğan Ankara

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik
mobil destekli ve kâğıt kalem testlerin
karşılaştırılması
Öğretmen performanslarının bulanık
mantık yöntemi ile değerlendirilmesi

YL

Arzu Urgun

Doç. Dr. Bayram Bıçak

Akdeniz

YL

Müjde Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Gürol
Zırhlıoğlu

Van
Yüzüncü Yıl

Öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi
Eğitim Programı' nda yer alan ölçme
değerlendirme yöntemlerini kullanım
durumları
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme
alanına ilişkin yeterlilik algılarının
ölçeklenmesi
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme
okuryazarlık düzeylerinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi
Özel eğitim alanında yayımlanan
lisansüstü tezlerde kullanılan veri
toplama araçları ve psikometrik
nitelikleri
Performansa dayalı durum belirlemede
puanlayıcılar arası güvenirlik
tekniklerinin karşılaştırılması
Pısa 2012 okuma becerileri ölçeğinin,
uygulama dili doğrultusunda belirlenen
ülkeler arasında ölçme değişmezliğinin
incelenmesi
PISA 2015 fen okuryazarlığı testinin
değişen madde fonksiyonu açısından
incelenmesi
PISA 2015 matematik alt testinin eğitim
bölgeleri ve cinsiyete göre değişen
madde fonksiyonunun incelenmesi

YL

Funda Gül Kılınç

Prof. Dr. Mehtap Çakan

Gazi

YL

Yasemin Duygu
Esen

Doç. Dr. Celal Deha Doğan Ankara

YL

Ayşe Özlem Ergül Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin

YL

Gamze Sarıkaş

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Bilican Kocaeli
Demir

YL

Sinem Arslan
Mancar

Doç. Dr. Hamide Deniz
Gülleroğlu

Ankara

YL

Eda Ceyhan

Dr. Öğr. Üyesi Güçlü
Şekercioğlu

Akdeniz

YL

Şevki Yetkin
Odabaşı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

YL

Mustafa Çelik

Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan Gaziantep

PISA 2015 matematik okur-yazarlığı
testinin farklı dilleri konuşan ülkeler
arasında ölçme değişmezliğinin
incelenmesi
Pısa 2015 öğrenci tutum anketlerinin
değişen madde fonksiyonu ve ölçme
değişmezliğinin incelenmesi

YL

Esma Asar

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

YL

Furkan Tiryaki

Doç. Dr. Celal Deha Doğan Ankara

Hacettepe
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Tez Adı

Türü Yazar

Pısa 2015 Türkiye örneklemi fen
okuryazarlığını açıklayan değişkenlerin
Chaid analizi ile incelenmesi

YL

Şerife Zeybekoğlu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

Pısa 2015 uygulamasında Türk
öğrencilerin matematiksel düşünme
süreçlerine ilişkin durumu

YL

Serpil Durmuş
Akgeyik

Prof. Dr. Ömay Çokluk
Bökeoğlu

Anakra

Pısa başarısını tahmin etmede genetik
algoritma yaklaşımı

YL

Yasemin Yetkin

Dr. Öğr. Üyesi Gürol
Zırhlıoğlu

Van
Yüzüncü Yıl

PİSA 2015 uygulamasındaki maddelerin YL
kültüre göre değişen madde fonksiyonu
açısından incelenmesi

Esengül Gür

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Atalay Hacettepe
Kabasakal

Sayısal yetenek farklılaşmasının cinsiyete YL
göre incelenmesi: Bir değişen madde
fonksiyonu(dmf) çalışması

Yasemin Yardım

Prof. Dr. Tuncay Öğretmen Ege

Seçme sınavlarının engel durumlarına
göre madde yanlılığının incelenmesi

Gözde Yılmaz

Prof. Dr. Selahattin Gelbal

Hacettepe

Şans başarısının test eşitlemeye etkisinin YL
farklı eşitleme teknikleriyle araştırılması

Emine Aytekin
Kazanç

Prof. Dr. Selahattin Gelbal

Hacettepe

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş
(TEOG) sisteminde uygulanan
sınavların puanları ile diğer puanların
karşılaştırılması

YL

Bülent Sınacı

Prof. Dr. Selahattin Gelbal

Hacettepe

Test ve madde istatistiklerinin
hesaplanmasına yönelik bir çevrimiçi
ortam geliştirilmesi

YL

Gözde Tekalmaz

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kezer

Kocaeli

Tımss 2015 dördüncü sınıf matematik
testinin ölçme değişmezliğinin ülkelere
göre incelemesi

YL

Ayşenur Tavlıca

Dr. Öğr. Üyesi Güçlü
Şekercioğlu

Akdeniz

TIMSS 2015 sekizinci sınıf matematik
başarı testinin OECD ülkelerine göre
ölçme değişmezliğinin incelenmesi

YL

Özge Öncü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

TIMSS-2015 matematik ve fen duyuşsal YL
özellik modellerinin kültürlere, cinsiyete
ve bölgelere göre ölçme değişmezliğinin
incelenmesi

Muhsin Polat

Prof. Dr. Duygu Anıl

Hacettepe

TIMSS'de değişen madde fonksiyonu
gösteren maddelerin madde özellikleri
açısından incelenmesi

Tuba Şentürk

Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu

Hacettepe

Beyza İnceçam

Doç. Dr. Ergül Demir

Ankara

YL

YL

Türkiye'de ilköğretimden ortaöğretim
YL
kademesine geçiş sistemi kapsamında
yaşanan sorunların sıralama yargılarıyla
ölçeklenmesi
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Tez Adı

Türü

Yazar

Danışman

Üniversite

Türkiye'deki öğrencilerin PISA 2015 fen YL
okuryazarlığını yordayan değişkenlerin
bölgelere göre incelenmesi

Dilek Gür

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koğar Akdeniz

Yalova Üniversitesi İngilizce yeterlik
YL
ve seviye belirleme test puanlarının
yordama geçerliği
Zarar verici sosyal davranışlar ölçeğinin YL
puanlayıcılar arası güvenirliğinin
klasik test kuramı ve genellenebilirlik
kuramına göre karşılaştırılması

Zuhal Gökce
Taşdelen

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kezer

Kocaeli

Kübra Yılmaz

Prof. Dr. Zekeriya Nartgün

Bolu Abant
İzzet Baysal

Açık uçlu maddelerde otomatik
puanlamanın güvenirliği ve test
eşitleme hatalarına etkisi
Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama
testlerinde sınıflama doğruluğunun
incelenmesi
Değişen madde fonksiyonu gösteren
madde oranının bireyselleştirilmiş
bilgisayarlı ve çok aşamalı testler
üzerindeki etkisi
Karma Rasch model ile değişen madde
fonksiyonunun belirlenmesinde
kovaryant (ortak) değişkenin etkisi
Karma testlerde doğrulayıcı faktör
analizi kestirim yöntemlerinin
karşılaştırılması
Karma yapıdaki geniş ölçekli Naep fen
bilimleri testinin boyutluluk yapısının
çok boyutlu madde tepki kuramına
göre incelenmesi
Örneklem büyüklüğünün ve madde
formatının sekizinci sınıf ABİDE
testlerinin eşitlenmesine etkisi
Öz düzenlemeli haritalar yöntemi ile
elde edilen yapı geçerliği kanıtlarının
faktör analizi ve kümeleme analizi ile
karşılaştırılması
PISA 2015 sonuçlarına göre
Türkiye'deki öğrencilerin işbirlikli
problem çözme becerileriyle ilişkili
faktörlerin aracılık modelleriyle
incelenmesi
PISA uygulamalarında okumamatematik-fen okuryazarlığı
puanlarındaki değişimin çok
değişkenli-çok düzeyli model ile
incelenmesi

DR

İbrahim Uysal

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe

DR

Seda Demir

Doç. Dr. Burcu Atar

Hacettepe

DR

Başak Erdem Kara Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe

DR

Gözde Sırgancı

Prof. Dr. Ömay Çokluk
Bökeoğlu

Ankara

DR

Abdullah Faruk
Kılıç

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe

DR

Arife Kart Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu

Ankara

DR

Barış Özgürlük

Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu

Hacettepe

DR

Hayriye Merve Eriş Prof. Dr. Ömay Çokluk
Hasırcı
Bökeoğlu

Ankara

DR

Özge Arıcı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu

Ankara

DR

Şule Ötken

Prof. Dr. Duygu Anıl

Hacettepe
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Tez Adı

Türü

Yazar

Danışman

Üniversite

Sato Test Kuramı'nın Klasik Test
Kuramı ve Madde Tepki Kuramı ile
psikometrik açıdan karşılaştırılması

DR

Sait Çüm

Prof. Dr. Selahattin Gelbal

Hacettepe

Tek boyutlu ve çok boyutlu aşamalı
tepki modeline göre çok boyutlu
yapıların incelenmesi

DR

Elif Kübra Demir

Prof. Dr. Selahattin Gelbal

Hacettepe

Test ve alt testlerde eşitlemenin farklı
koşullar açısından incelenmesi

DR

Gökhan Kumlu

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı 2015 verilerinin veri
madenciliğinde kümeleme
yöntemleriyle incelenmesi

DR

Mehmet Taha Eser Dr. Öğr. Üyesi Derya
Çobanoğlu Aktan Prof. Dr.
Cem Oktay Güzeller
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