Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayı ından Çoklu Zekâ Yakla ımına
Multiple Intelligence Theory: From Unitary Intelligence Conception to Multiple Intelligence
Approach
Emet GÜREL*
Merba TAT **
Özet
Bu çalı ma kapsamında, Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve zekâ kavramına yeni bir bakı
açısı getiren Çoklu Zekâ Kuramı” konu edilmektedir. Bu do rultuda öncelikli olarak insan beyni üzerinde
durulmaktadır. Zekâ kavramının detaylandırılmasının ardından, zekânın temelleri mercek altına alınmakta ve
zekâ kuramlarının tarihsel geli imi tekil zekâ kuramından çoklu zekâ kuramına dönü üm ba lamında
incelenmektedir. Çalı ma, çoklu zekâ türlerinin örneklendirilerek açıklanması ve çoklu zekâ ilkelerinin konu
edilmesi ile son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: insan beyni, zekâ, tekli zekâ anlayı ı, IQ, Howard Gardner, çoklu zekâ kuramı

Abstract
In the content of this study, the subject of “Multiple Intelligences” by Howard Gardner that brings a
new perspective on the concept of intelligence/s is discussed. Thus, the primary emphasis is on the human brain.
After approaching the intelligence concept, the basis of intelligence is taken into consideration and the historical
development of the intelligence theories is investigated according to the transformation from the singular
intelligence to multiple intelligences. This study explains the types of multiple intelligences by providing
examples and outcomes within the scope of the investigation on the multiple intelligence principles.
Key Words: human brain, intelligence, unitary intelligence approach, IQ, Howard Gardner, multiple
intelligence theory

1. Giri
Zihnin ö renme, ö renilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyarlanabilme ve yeni çözüm
yolları bulabilme yetene i olarak tanımlanabilen zekâ; tarih boyunca farklı yakla ımlarla
de erlendirilmi tir. Geleneksel zekâ anlayı ının, insan beyninin sınırlarını daraltan ve insanın sahip
oldu u geni bili sel potansiyeli yadsıyan bir niteli e sahip oldu unu söylemek mümkündür. Ça cıl zekâ
anlayı ı ise, zekânın pek çok özelli i ve ya am etkinli ini kapsayan geni bir kavram oldu u dü üncesini
temel almaktadır. Bu kapsamda, Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve zekâ kavramına farklı bir
bakı açısı getiren ‘Çoklu Zekâ Kuramı’; zekânın sözel ve matematiksel yeteneklerin ötesinde bir anlam
ifade etti ini savunmaktadır. Buna göre ya amın çe itli alanlarında varlık gösteren de i ik yetenekler
üzerinden ifade bulabilen zekâ, çoklu bir yapı sergilemekte ve geleneksel zekâ anlayı ı temelinde
geli tirilen zekâ testleriyle ölçülemeyecek bir nitelik arz etmektedir. Her bireyin dokuz temel zekâdan
olu an bir zekâ bile imine sahip oldu unun altını çizen kuram; her biri e it önemde olan bu zekâ
türlerinin bireylerarası da ılımının, baskınlı ının ve geli tirilebilirli inin bireylerarası yetenek ile ba arı
farklılıklarını açıkladı ını ileri sürmektedir.
Gardner, bireylerin dü ünme ve ö renme süreçleriyle baskın zekâ/zekâları arasında ili ki
oldu unu, bu anlamda bireyin zekâ alanının ö renme biçimini etkiledi ini ve birey için baskın zekâsı
do rultusunda etkili ö renme stratejilerinin geli tirilebilece ini savunmaktadır. Bu noktada, IQ testleri
zihinsel ve yeteneksel geli im için çözüm önerileri sunmaksızın bireyleri aldıkları zekâ puanına göre
kategorize ederken, Çoklu Zekâ Kuramı uyarınca geli tirilen testlerle bireyde güçlü ve zayıf zekâlarına
ili kin farkındalık yaratılarak ki isel geli im için özel çözümler geli tirilebilmektedir. Çoklu Zekâ
Kuramı, ki inin kendi zekâsını tanıması ve geli tirmesine olanak tanıyan çözüme dönük bu yanıyla,
zekânın sabit oldu u ve ya am boyunca de i meyece i iddiasında olan klasik IQ Yakla ımı’ndan farkını
ortaya koymaktadır.
*
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2. nsan Sinir Sistemi ve Beyin
Organik bütünlü ünü koruyarak ya amını sürdürme yönelimli bir varlık olan insan; çevresiyle
fiziksel ve sosyal boyutta etkile imde bulunmasını, ö renmesini, ö rendi ini dönü türüp geli tirmesini
sa layan bir zekâya sahiptir. Bili sel açıdan insanı di er canlılardan ayrı kılan bu üst düzey gücün
kayna ı ve potansiyeli, ça lar boyunca merak ve ara tırma konusu olmu tur. 16. ve 17. yüzyıl
anatomistleri tarafından yürütülen öncül bilimsel çalı malar ve 20. yüzyıl ba larında beyin sinir hücreleri,
di er bir ifadeyle beyin nöronları -brain neurons- üzerinde yapılan deneyler yoluyla beynin iç bölgesi,
beyin nöron a ları ve sinir sistemi tanınabilmi tir. nsan beynini tanıma ve i levlerini anlama amaçlı bu
ara tırmalar, insan sinir sistemini merkezi ve çevresel olarak ayrımlayarak; omurilik ve beynin, merkezi
sinir sistemini olu turdu unu, çevresel sinir sisteminin ise otonom ve bedensel bölümden meydana
geldi ini bulgulamı tır.
2.1. Merkezi Sinir Sistemi
Sinir sistemi; bir organizmanın fizyolojik süreçlerini düzenlemek, dı çevreden gelen uyaranları
algılamak, i lemek ve bu uyaranlara tepki vermekle yükümlüdür (Davis ve Palladino, 1997: 42). Sinir
sisteminin bu görevi yerine getirmesinde, en küçük yapı ta ı olarak nitelenebilen sinir hücreleri -neuronsrol oynamakta ve bu hücreler sistemden organizmaya giden bilgiler ile dı çevreden organizmaya gelen
bilgilerin vücudun ilgili bölgelerine iletilmesinde görev almaktadır (Plotnik, 1996: 44-45).
Sinir sistemi, bir bütün olarak i leyen merkezi ve çevresel bölümlerden olu maktadır. Vücudun
tüm fonksiyonlarını kontrol eden ve davranı ları düzenleyen merkezi sinir sistemi, insan bilincinin
kayna ı olarak bilinmektedir. Beyin ara tırmacılarının ba lıca çalı ma alanlarını olu turan beyin ve
omurilik, merkezi sinir sistemini meydana getiren iki temel yapıdır. Omurilikteki sinir hücreleri,
organizmanın dı dünyadaki uyaranları algılayabilmesini sa layan duyusal alıcılarla -sensory receptorskurdukları ba lantılarla organizmayı anlık tehditlerden koruyan bilinçdı ı refleksif tepkileri olu turmakta
ve beyin, kaslar, duyusal alıcılarla ileti imde bulunarak bilinçli davranı ların ortaya çıkmasında rol
oynamaktadır (Baron, 1995: 55-5; Cücelo lu, 2004: 66). Merkezi sinir sisteminin di er elemanı olan
beyin; bilinç, algı ve zekânın merkezi olarak kabul edilmekte ve organizmada u görevleri yerine
getirmektedir (Evian, 2000: 8; Kılıç, 2004: 151):
•

Doku, kas ve organlar arasında i birli i;

•

Beyin bezleri ve iç salgı bezlerini yönetme;

•
Duyu organlarından gelen mesajları ilgili merkezlere iletme ve organizma tepkileri
biçimine getirme;
•
Organizmanın dı çevresindeki de i imleri algılayarak bu de i imlere verilmesi
gereken tepkileri belirleme ve optimal adaptif davranı ı gerçekle tirme.
Tarihsel perspektifle ele alındı ında, insan beyninin sinir sistemiyle birlikte zihinsel eylemlerin
bedendeki kayna ı oldu u bilgisinin bilimsel çalı malar öncesi dönemde de bir sav olarak var oldu u,
bilimsel tabanda henüz ara tırılmı ve kanıtlanmı olmamasına ra men bu konu üzerinde dü ünce
pratikleri yapıldı ı görülebilmektedir. Bu ba lamda Antik Ça filozoflarının, zihinsel fonksiyonların
bedendeki kayna ını sorguladıkları ve beynin fonksiyonlarıyla ilgili çıkarımlar yaptıkları bilinmektedir.
Aristoteles1, kalbi zekânın merkezi olarak de erlendirmi ve beynin görevinin kan ve kalbi so utmak
oldu una dikkat çekmi tir (http://www.platostanford.edu/entries/aristotle-psychology, 10.11.2008).
Alcmaeon2 ve Herophilus3, beynin zekânın kayna ı oldu unu savunmu ; Hippocrate4, beyni duyguların
merkezi olarak tanımlamı ; Galenos5 beynin ve sinir sisteminin davranı ları kontrol etti ini, Descartes6
ise,
beynin
ruhun
fonksiyonlarını
gerçekle tiren
bölge
oldu unu
ileri
sürmü tür

(http://www.philosophialmisadventures.com/?p=13, 06 Kasım 2008; http://www.authorstream.com/Presentation/Veronia-48169-1BriefHistory-Neuro science, 06 Kasım 2008).

1
.Ö. 384-322 yılları arasında ya ayan ve ahlak, estetik, mantık, bilim, politika ile metafizi i kapsayan Batı felsefesinin kurucusu
olan Antik Yunan filozof.
2
.Ö. 500 do umlu olan, ölüm tarihi bilinmeyen Antik Yunan filozofu ve tıp teorisyeni.
3
.Ö. 335-280 yılları arasında ya ayan ve tıbba deneysel yöntemi getiren Antik Yunan hekimi ve anatomist.
4
.Ö. 460-370 yılları arasında ya ayan ve tıp biliminin kurucusu olarak kabul edilen Antik Yunan hekimi.
5
.Ö. 129-201 yılları arasında ya amı , Antik Yunan uygarlı ının en ba arılı tıp ara tırmacısı ve eczacılı ın babası olarak bilinen
hekim ve filozof.
6
1596-1650 yılları arasında ya amı , modern felsefenin kurucusu olarak tanınan Fransız filozof, bilim adamı ve matematikçi.
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Beyinle ilgili bilimsel nitelikte çalı maların ancak 16. ve 17. yüzyıllarda gerçekle tirilmeye
ba landı ı görülebilmektedir. Bu yüzyıllarda ya ayan anatomistler beynin farklı i levleri yerine getiren
bölümleri oldu unu bulgulamı lar ve literatüre cerebrum7 -serebrum-, di er bir ifadeyle beyin;
cerebellum -serebellum- di er bir ifadeyle beyincik ve medulla oblongata -medulla-, di er bir ifadeyle
beyaz madde kavramlarını kazandırmı lardır. 17. yüzyılda Thomas Willis, beyindeki sinir a ları ve kan
damarlarının yapısını ortaya koymu tur (www.stanford.edu/class/history/3/earlyscience/ab/ body, 10
Kasım 2008).
18. yüzyılda Avusturyalı fizikçi Franz Joseph Gall, ortaya koydu u frenoloji8 -phrenology- adlı
teoriyle;
ki ilik,
algı
ve
zekânın
tamamen
beyinde
konumlandı ını
savunmu tur
(http://www.phrenology.org/intro.html, 07 Ekim 2008). 19. yüzyılda Fransız fizyolog Pierre Flourens,
beynin motor ve algısal fonksiyonlarının farklı bölümlerde konumlandı ını bulgulamı ; Fransız hekim ve
antropolog Paul Broca, insanda konu ma ve yazma yetene inin sol beyin yarı küresinin bir i levi
oldu unu ileri sürmü tür (Solso, 2001: 45; Changeux, 1997: 19). 20. yüzyıla gelindi inde, 1980’lerde
farklı bili sel kusurları olan insanlar üzerinde yapılan ara tırmalar; görme, konu ma gibi bazı bili sel
i levlerin beynin spesifik bölgelerinde; dü ünme, hafıza gibi üst boyuttaki bili sel i levlerin ise beynin
genelinde olu tu u sonucunu ortaya koymu tur (Parkin, 2000: 21; Solso, 2001: 46).
Beyin ara tırmacıları, deneyler ve modern beyin görüntüleme teknikleri yoluyla beynin çalı ma
tarzıyla ilgili yeni detayları ke fetmeye devam etmekte ve beynin farklı i levlere sahip yüzlerce bölgesini
sınıflandırabilmektedir. Ancak bu sınıflandırma, beynin i levlerinin net olarak kavranmasına engel
olabilmekte ve beynin ayrı bölümler hâlinde incelenmesi zorunlulu unu ortaya koymaktadır. Buna göre
beynin; insanın ya amda kalmasını sa layan destek sistemi olarak kabul edilen arka beyin -hindbrain-,
dı çevreden gelen uyaranlarla ilgili bilgiyi i leyerek basit düzeyde davranı ları düzenleyen orta beyin midbrain- ve üst düzey bili sel i lemleri -mantık, dü ünce vb.- kontrol eden ön beyin -forebrain- olarak
ayrımlanması mümkündür (Weseley ve McEntarffer, 2007: 37-39).

ekil. 1. nsan Beyninin Temel Bölümleri
Kaynak: Robert Solso (2001). Cognitive Psychology, USA: Allyn and Bacon, s .48.

Ön Beyin: Ön beyin -forebrain-; talamus-thalamus-, hipotalamus-hypothalamus-, limbik sistem
-limbic system, serebrum -cerebrum- ve beyin kabu u -cerebral cortex- bölümlerinden olu maktadır. Ön
beyin yapıları arasında serebrum, insanda en geli mi beyin yapısını temsil etmektedir. Girintili çıkıntılı
görünümdeki beyin kabu uyla örtülü serebrum, iki yarı küreden olu makta ve bu yarı küreler arasındaki
ba lantı, bir sinir lifi toplulu u olan korpus kallosum -corpus callosum- ile sa lanmaktadır. Ön beynin
görevi uyku, yeme-içme, saldırganlık, cinsellik davranı ları ile iç salgı bezleri ve beden sıcaklı ını
ayarlama; hafıza ve dikkat kontrolü sa lama; görme, duyma, ö renme, dü ünme gibi süreçleri
düzenlemektir (Ackerman, 1991: 17; Cücelo lu, 2004: 74).
7
Cerebrum (Beyin): Beyin sapının üstünde bulunan, iki beyin yarıküresi ve beyin kabu undan olu an yapı. Cerebellum
(Beyincik): Beden dengesi ve kas koordinasyonu sa layan beyin bölümü.
Medulla (Beyaz Madde): Solunum, kalp atı ı gibi faaliyetleri denetleyen alt beyin bölümü.
8
Frenoloji (Phrenology): Ba ın ekli temel alınarak, ki isel özelliklerin ve karakterin belirlenebilece ini ileri süren teori.
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Orta Beyin: Orta beyin -midbrain-; beyin sapı -brain stem- ve retiküler aktivasyon- reticular
activating system- bölümlerinden olu maktadır. Orta beynin görevleri beyin kimyasal habercilerini
üretme; kalp atı ı, kan basıncı ve soluk almayı düzenleme; dı çevreden vücuda ula an uyaranları
filtreleyerek beynin ilgili bölgelerine gönderme ve vücudun uykudan uyanık duruma geçi ini sa lamaktır
(Erlauer, 2003: 8).
Arka Beyin: Arka beyin -hindbrain-; beyaz madde -medulla-, beyincik
-cerebellum-, köprü pons- bölümlerinden olu maktadır. Arka beynin ba lıca görevleri kalp atı ı, kan basıncı, karın ve gö üs
hareketlerini düzenleme; hareket kontrolünü, yutma ve tat almayı sa lama; vücut dengesini kurma;
uykuda REM9 evresine geçi i sa lamaktır (Ackerman, 1991: 20; Cücelo lu, 2004: 71;
http://www.biology.about.com/library/ organs/ brain/blpons.htm, 26 Ekim 2008).
2.2. Çevresel Sinir Sistemi
Çevresel sinir sistemi -peripheral nervous system-, organizmanın dı ından gelen sinyalleri beyne
iletmek ve iç organların çalı masını düzenlemekle görevlidir. Somatik sistem -somatic system- ve otonom
sistem -autonomic system- olmak üzere iki bölümden olu maktadır.
Somatik sistem; deri, kas ve eklemlerdeki duyusal alıcılardan merkezi sinir sistemine ve
hareketten sorumlu motor sinir hücrelerinden kaslara bilgi ta ımakla yükümlüdür. Merkezi sinir sistemi
tarafından kontrol edilen otonom sinir sistemi ise kalp, kan damarları, düz kaslar ve vücut bezleriyle
ba lantılı sinirlerden olu makta; kalp atı ı, sindirim, terleme gibi istem dı ı fonksiyonları
düzenlemektedir (Kalat, 1988: 83-84; Weiten, 1989: 77).
3. Zekâ
Dü üncenin nasıl olu tu u, beynin insan davranı larını hangi mekanizmayla nasıl
gerçekle tirdi i, ö renme, algılama, karar verme, akılda tutma, problem çözme, ileti im kurma,
yaratıcılık, sezgi gibi zihinsel süreçlerin nasıl geli ti i soruları uzun yıllar boyunca filozofların ve bilim
adamlarının zihinlerini me gul etmi ve geçmi ten günümüze bu sorulara yanıt bulma amaçlı birçok
ara tırma gerçekle tirilmi tir. Zihin üzerine ara tırmalarda bulunan uzmanlar, sözü edilen tüm bu zihinsel
süreçlerin zekânın temel bile enleri oldu unu ve bunların toplamının zekâyı ortaya koydu unu
bulgulamı tır (Pfeifer ve Scheier, 2001: 1-11).
Bu bulgudan hareketle, beyinde bulundu u ve soyut özellikte oldu u bilinen zekâ kavramının
yukarıda sıralanan temel bili sel i levlerden olu tu u genel kabul gören bir yakla ım olsa da, kavramı
tanımlama konusunda konsensüs yoktur. Konuyla ilgili literatür incelendi inde Latince ‘intellectus’
kelimesinden türetilen ve anlama, algılama, bilme gibi zihinsel i levleri ifade eden zekâ kelimesinin akılcı
dü ünme, soyut dü ünme yetene i, çevreyle ba etme kapasitesi, yeni durumlara adapte olma yetene i,
ö renme yetene i, ki isel deneyimlerden ö renme yetene i, sözel ve mantıksal akıl yürütme yetene i gibi
açılımlarla ifade buldu u (Pfeifer ve Scheier, 2001: 6; Köknel, 2003: 243; Açıkgöz, 2005: 35)
görülebilmektedir. Bundan da anla ılaca ı üzere; birçok yetene in toplamından olu an bir bütün olması,
soyut bir nitelik arz etmesi ve konuyla ilgilenen bilim adamlarının yakla ım tarzlarının çe itlilik
göstermesi zekânın birçok tanımının yapılmasına neden olmu tur.
Zihin ara tırmalarıyla alana damgasını vurmu bilim adamlarının zekâ tanımları incelendi inde,
bu tanımlarda farklı bilimsel yakla ım ve dü ünce sistematiklerinin izlerini sürmek mümkün oldu u gibi,
ortak noktaların da söz konusu edildi i görülebilmektedir. Bu ba lamda ilk zekâ testini geli tiren Alfred
Binet, günümüzde bireysel olarak en çok uygulanan zekâ testi olan Wechler Ölçekleri’ni olu turan klinik
psikolog David Wechler ve çocukların zihinsel geli imi üzerine ara tırmalarıyla geli im psikolojisi
alanında çı ır açan geli im psikolo u Jean Piaget’in tanımları üzerinden hareket edildi inde; dü ünme,
algılama ve uyum sa lama gibi yeteneklerin yo un olarak vurgulandı ı gözlenmektedir.
Zekânın ilk tanımını veren Binet’e göre zekâ; dı dünyanın algılanması, algıların bellekte
yerle tirilmesi ve bu içerik üzerinde dü ünülmesi sürecidir (Öner, 1997: 28). Wechler zekâyı; bireyin
rasyonel dü ünme, amaçlı davranma ve çevresiyle etkili biçimde ba edebilme becerilerinin tümü olarak
de erlendirmi tir (Akboy ve kiz, 2007: 309). Piaget ise, çevreye ve yeni durumlara uygun biçimde
dü ünüp davranarak uyum sa lama yetene ini zekâ olarak nitelemi tir (Parhann, 1998: 260). Bu
tanımlardan hareketle zekânın, dı dünyaya ili kin algılar üzerinde dü ünme ve bu do rultuda gerekli
9

REM (Rapid Eye Movement): Uykunun rüya görülen evresindeki hızlı göz hareketleri.
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davranı ı olu turma ya da var olan davranı ı de i tirme yoluyla çevreye ve yeni durumlara uyum
sa lama, farklı türdeki problemlere etkin çözümler bulma konusunda gösterilen yetenekler bütünü olarak
de erlendirilmesi mümkündür.
3.1. Zekânın Biyolojik ve Toplumsal Temelleri
Bireyin dü ünme, akıl yürütme, yargılama ve çıkarım yapabilme yeteneklerinin toplamı olan
zekâ; biyolojik ve toplumsal temelli bir kavramdır. Zekâ, dura an olmaması nedeniyle ya am boyu
geli tirilebilme potansiyeline sahiptir. Her birey kalıtımla ku aktan ku a a geçen belirli bir kapasiteyle
dünyaya gelmekte, bu kapasite yeni ö renmeler ve çe itli çevresel faktörlerin etkisiyle biçimlenmektedir
(http://www.tzv.org.tr, 06 Haziran 2008). Zekâ geli iminde biyolojik faktörler ile çevresel faktörlerin ne
ölçüde etkili oldu unu belirlemek amacıyla çe itli ara tırmalar yapılmı tır. Bu ara tırmaların
ba lamasında, zekâ üzerinde yalnızca kalıtımın ve yalnızca çevrenin etkili oldu unu iddia eden bilimsel
çevrelerin kendi savlarının do rulu una ili kin tartı ma ortamı yaratmalarının büyük etkisi vardır.
Zekâ üzerinde çevrenin etkili oldu u dü üncesi ilk kez, 17. yüzyıl ngiliz dü ünürü John Locke
tarafından gündeme getirilirken; zekâ üzerinde kalıtımın etkili oldu u görü ü ilk kez, 18. yüzyıl Fransız
dü ünürü Jean Jacques Rousseau tarafından ortaya atılmı tır. Her iki dü ünürün birbiriyle çeli en
görü leri, çevrenin ve kalıtımın zekâ üzerindeki etkisini belirleme amaçlı bilimsel ara tırmaların
ba lamasını sa lamı tır. Kalıtımın zekâya etkisini belirleme amacıyla birbirlerine yakın gen yapıları
dolayısıyla ikizler üzerinde ara tırmalar gerçekle tirilirken; ki ilik, yetenek, tutum olu umunda çevrenin
etkisini sınamada evlat edinilen çocuklarla yapılan ara tırmalardan elde edilen bulgular, kalıtım ve
çevrenin zekâ üzerinde de i en oranlarda etkili oldu u sonucunu ortaya koymu tur (Liebert, Nelson ve
Kail, 1986: 30-46).
Tarihsel süreç içinde konuyla ilgili olarak gerçekle tirilen ara tırmalarda, çevrenin ve kalıtımın
zekâ üzerindeki etki yüzdelerinin net olarak saptanabildi i görülse de; son ara tırmalar, kalıtımın zekâya
etki düzeyinin bir dizi çevresel faktör tarafından belirlendi ini ve bu durumun, kalıtım ve çevre
de i kenlerinin etki oranının net bir çizgiyle belirlenme ansını ortadan kaldırdı ını vurgulamaktadır
(Bartholomew, 2005: 137-138).
Her birey ebeveynlerinden miras, belirli bir genetik potansiyelle dünyaya gelmektedir.
Do umdan önce fetüsü, do umu sırasında ve sonrasında çocu u ve ergeni etkileyen çe itli etkenler, bu
genetik sınıra ne ölçüde ula ılaca ını belirlemektedir (Dönmezer, 2003: 30). Kalıtımla birlikte bireyin
zekâ geli imini etkileyebilen beyin sinir hücrelerinin yapısı, do um öncesi ko ullar, do um sırasındaki
ko ullar gibi insan biyolojisi üzerinde etkili faktörlerle birlikte aile, e itim, kitle ileti im araçları gibi
etkisi güçlü çevresel etkenlerin de zekâya de i en oranlarda etkide bulundu unu söylemek mümkündür.
3.1.1. Zekânın Biyolojik Temelleri
nsan biyolojisiyle ilgili faktörlerle zekâ geli imi arasındaki ili kiyi belirleme amaçlı
ara tırmalar, kalıtım faktörü ba ta olmak üzere, beyinde zekânın olu tu u bölgeler olarak kabul edilen
sinaptik ba lantıları kuran beyin sinir hücrelerinin yapısının, anne karnındayken ve do um sırasında
bebe i etkileyebilecek olumsuz ko ulların zekâ geli imini belirleyici özelli ine dikkat çekmektedir.
Kalıtım: Bir organizmanın özelliklerini belirleyen genler, kalıtımın temel birimidir. Zekâ
üzerinde do rudan etkili olan ana babanın beyin ve sinir sisteminin fiziksel özellikleri kalıtımla çocu a
geçmekte; çocuk ebeveynlerinin ki isel özelliklerini, aritmetik i lem yapma, konu ma becerisi gibi
becerilere yatkınlı ı genlerle almaktadır. Genlerde olu abilecek sapmaların, orta seviyeli ö renme
güçlü ünün e lik etti i Down sendromu ile matematik i lemleri yapma ve soyut kavramları algılamada
güçlü ün e lik edebildi i Turner sendromu gibi do umsal rahatsızlıklara yol açtı ı bilinmektedir
(Kaluger ve Kaluger, 1986: 48-52; Akboy, 1997: 89 ; http://www.turnersendromu.org/rehber.htm, 20
Kasım 2009).
Beyin Sinir Hücrelerinin Yapısı: Zekâ geli iminde, zekâyı olu turdukları bilinen beyin sinir
hücrelerinin yapısının etkili oldu u bilinmektedir. Daha hızlı ve do ru çalı an sinir hücreleri,
dü üncelerin de daha hızlı ve do ru i lenmesini sa layabilmektedir (Hamilton, 1996: 41). Konuyla ilgili
ara tırmalar, sinir hücrelerinin do ru çalı masında bu hücrelere e lik eden uydu hücrelerinin -glia cellsrolü bulundu unu ortaya koymu tur. Uydu hücreleri sa lıklı i leyen sinir hücrelerinin, di er sinir
hücrelerinden on kat aktif oldu u ve yedi kat fazla sinaptik ba lantı kurdu u bulgulanmı tır (Kaluger ve
Kaluger, 1986: 48-50).
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Do um Öncesi ve Do um Sırasındaki Ko ullar: Do um öncesindeki ve do um sırasındaki
ko ulların, zekâ geli imini etkileyen biyolojik faktörler temelinde de erlendirilebilmesi mümkündür. Bu
ba lamda, do um öncesinde fetüs üzerinde etkili olabilen bazı faktörlerin zekâya etkisini belirleme
amaçlı ara tırmalar, bir anne adayının gebeli i sırasında alkol ve nikotin almasının, zehirli gazlara, virüse
ve kimyasallara maruz kalmasının, anne ve fetüs arasındaki Rh faktör uyumsuzlu unun, annenin kötü
beslenmesinin bebekte zekâ gerili ine neden olabilece i sonucuna varmı tır. Zekâ sorunlarına yol
açabilecek, do um sırasında etkili olan faktörler arasında; erken do um, geç do um ve zor gerçekle en
do umların da sayılabilmesi mümkündür (Gürün, 1991: 174; Bernstein vd., 1994: 45).
3.1.2. Zekânın Çevresel Temelleri
Zekânın olu um ve geli iminde, biyolojik ko ulların yanı sıra çevresel faktörlerin de önemli bir
rol oynadı ı bilinmektedir. Geli im psikolojisi alanında, çevresel faktörlerin zekâya etkisini konu alan
çalı malarıyla tanınan psikolog Lev Vygotsky’e göre; bireyin zihin geli iminde, çocukluktan itibaren
di er insanlarla girdi i etkile imin önemi büyüktür. Aile yapısı ve bireyleri, e itim sistemi ve bir kültürün
olu umunda etkili olan di er unsurlar bireyin zihinsel geli imini ekillendirebilmektedir (Bernstein vd.,
1994: 56).
Aile, okul e itimi ve kitle ileti im araçları olarak açımlanabilen zekânın çevresel temellerini u
ekilde detaylandırmak mümkündür:
Aile: En küçük toplumsal birim olan aile, bireyin zekâ geli iminde etkili olan en temel çevresel
etmenlerdendir. Ailenin sosyo-ekonomik yapısı, büyüklü ü ve çocu un e itimine verilen önem; zekâ
geli imini etkileyen faktörler kapsamında ele alınabilmektedir.
Ailenin çocu un e itimine verdi i önem, çocu un zekâ geli imini do rudan etkilemektedir.
Dü ük zekâ düzeyine sahip çocuklar ve aileleri üzerinde yapılan ara tırmalar, bu ailelerin çocuklarının
e itimine gereken önemi vermedi ini göstermektedir (Liebert vd., 1986: 49). Ailenin sosyo-ekonomik
özelli i ve büyüklü ünün zekâyla ili kisini belirleme odaklı ara tırmaların sonuçları ise; genel olarak
çocu a sa lanan imkânların -oyuncak, kitap, kurs ve benzeri e itsel olanaklar gibi.- çe itlili i açısından
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının zekâ katsayılarının10, sosyo-ekonomik düzeyi dü ük
ailelerin çocuklarının zekâ katsayılarından daha yüksek oldu u gerçe ini ortaya koymaktadır (Bernstein
vd., 1994: 44; Akboy, 1997: 91).
Bu paralelde aile büyüklü ünün zekâya etkisini inceleyen ara tırmalar; benzer sosyo ekonomik
ko ullara sahip çekirdek ve geni ailelerin çocuklarının zekâ katsayıları kar ıla tırıldı ında, çekirdek aile
çocuklarının di er çocuklardan yüksek zekâ katsayısına sahip oldu unu bulgulamı tır. Söz konusu
ara tırmalardan elde edilen verilere göre, çekirdek ailelerde tüm ilgi tamamen çocu a yöneltilmekte ve bu
durum da çocu un zihinsel geli imi için elveri li bir ko ul yaratmaktadır (Baron, 1995: 436).
Okul E itimi: Bireyin hayata atılmadan ve i ya amına ba lamadan önce, örgün e itim
aracılı ıyla genel ve özel bilgilerle donanarak yeti kinli e hazırlanmasını sa layan okul e itimi ile zekâ
geli imi arasında do rusallık vardır. Bu ili kiyi sınama amaçlı ara tırma sonuçları, bireyin okula devam
durumu ve zekâ katsayısı arasında olumlu bir korelasyon oldu unu belirlemi tir. Bu ba lamda okula
düzenli olarak devam eden ö rencilerin zekâ katsayılarının, devamsızlı ı fazla olanlardan yüksek oldu u
ve ö renme düzeylerini sınayan testler ile hafıza testlerinde daha yüksek puanlar elde ettikleri
görülmü tür (Baron, 1995: 436; Aiken, 1988: 201).
Politika, ahlak felsefesi ve zekâ alanlarındaki çalı malarıyla tanınan Torsten Husen ve ekibi;
okul e itiminin zekâya etkilerini belirleme amacıyla, 1937-1988 yılları arasında 1500 ki ilik bir örneklem
grubuyla gerçekle tirdikleri uzun dönemli ara tırmada; okul e itiminin, ortalama zekâ katsayısında
nesilden nesile önemli artı lar üretebilece i sonucunu bulgulamı tır (Carlstedt, Gustafsson ve Hautamaki,
2004: 69). Bu paralelde, 1989 yılında srailli iki ara tırmacı olan S. Cohen ve N. Cohen, 1991 yılında ise
Amerikalı psikolog Stephen Ceci tarafından yapılan ara tırmalar okul e itiminin zekâ katsayısını
arttırdı ını göstermi tir (Berliner, 1993).
Kitle leti im Araçları: Bir mesajın geni bir alıcı kitleye ula masına olanak veren ileticiler
olarak de erlendirilebilecek kitle ileti im araçları; bireylere toplumsal ya amla ilgili bilgi, fikir ve
kavramları iletmede, bireylerin tutum ve davranı larını yönlendirmede önemli bir rol üstlenmektedir.
10
Zekâ Katsayısı: Zekâ testi uygulanan bir bireyin bu testten aldı ı toplam puanın, aynı ya grubunda aynı ko ullar altında aynı
testi alan di er bireylerin almı oldu u ortalama puana bölünmesiyle elde edilen de er.
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Kitle ileti im araçlarının çocuklar ve ergenlerin zihinsel geli imindeki rolünü ortaya koyma amaçlı
çalı malar, kitle ileti im araçlarının çocuk ve ergenlerin beyinlerinin ve ba lantılı olarak inanç
sistemlerinin geli imini etkileyebilece i gerçe ine i aret etmektedir (Ward, 2005). Bu paralelde, kitle
ileti im araçlarının bireylerin zekâ geli imi üzerinde etkili olabilece ini söylemek mümkündür.
3.2. Zekâ Kuramlarının Tarihsel Geli imi
Zekâ ile ilgili bilimsel çalı malar, geçmi ten günümüze uzanan bir süreklilik arz etmektedir. Bu
ba lamda zekâ konusunda kuramsal çerçevede gerçekle tirilen ilk çalı malar tekli zekâ anlayı ı temelinde
geli irken, daha sonraki yıllarda yapılan analizler zekânın çe itli faktörlerin olu turdu u bir set olarak
dü ünülmesinin daha do ru oldu u görü üne odaklanmı tır.
Geleneksel zekâ anlayı ı tekil, sabit, niceliksel ve gerçek ya amdan soyutlanarak ölçülebilir bir
karakteristi e sahiptir. nsanların var olan yeteneklerini ve potansiyellerini saptamayı amaçlamaktadır.
Ço ul ve geli tirilebilir bir nitelik arz eden ça cıl zekâ anlayı ı ise; sayısal olarak ölçülememekte, gerçek
ya amdan soyutlanmaksızın ölçülebilmekte, bireyin gizil güçlerini ve ba arılı olma potansiyelini
saptamak için kullanılmaktadır (Bümen, 2002: 5-6). Bu ba lamda Tablo.1.’de geleneksel ve ça cıl zekâ
anlayı ları kar ıla tırmalı olarak sunulmu tur.
Tablo 1: Geleneksel ve Ça cıl Zekâ Anlayı larının Kar ıla tırması
Geleneksel Zekâ Anlayı ı

Ça cıl Zekâ Anlayı ı

•

Tekildir.

•

Ço uldur.

•

Sabittir.

•

Geli tirilebilirdir.

•

Niceliksel olarak ölçülebilmektedir.

•

Niceliksel olarak ölçülememektedir.

•

Gerçek ya amdan soyutlanarak
ölçülebilmektedir.

•

Gerçek ya amdan soyutlanmaksızın
ölçülebilmektedir.

•

nsanların var olan yeteneklerini ve
potansiyellerini saptamak için
kullanılmaktadır.

•

Bireylerin gizil güçlerini ve ba arılı
olma potansiyellerini saptamak için
kullanılmaktadır.

Zekânın niteli ini anlamaya dönük çalı maların geçmi i, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. . Ö.
2200 yıllarında Çin uygarlı ında; kamu i lerinde çalı acak ki ilerin zihinsel beceri farklılıklarını ortaya
koyma amaçlı uygulamalar gerçekle tirilmeye ba lanmı , bu uygulamalar son Çin hükümdarlı ında 13681644 yılları arasında yerel ve bölgesel test merkezlerinin kurulması ve ulusal çok a amalı test
programının olu turulmasıyla en geli mi biçimini almı tır. 1855’te ngiliz hükümetinin, ardından Fransız
ve Alman hükümetlerinin, 1883’te de Amerikan hükümetinin belirli kamu görevleri için adaylar
arasından seçim yapma amacıyla Çin’in test sistemine benzer bir sistemi kullandı ı bilinmektedir (Kaplan
ve Saccuzzo, 2009: 11-12). Bu dönemlerden günümüze zekânın niteli i, aklın bilgiye ula ma yolu,
ki ilerarası bili sel farklılıkları belirlemeyle ilgili çalı malar devam etmi ancak zekânın ne oldu u, nasıl
ölçülebilece i konusunda tam bir konsensüse ula ılamamı tır. Bununla birlikte, günümüze dek
geçerlili ini koruyan birçok zekâ kuramı geli tirilmi tir (Ba aran, 1994: 82).
Zekâ kavramının ve kuramlarının geli iminde kilometre ta ı olarak nitelenebilecek ba lıca
dü ünür ve bilim adamları, tablola tırılarak u ekilde açımlanabilmektedir:
Tablo 2: Zekâ Kuramlarının Tarihsel Geli imi
nsan Nefs-i Ameli ve Kuramsal Akıl Görü ü
( bn-i Sina)
Kalıtsal Zekâ Yakla ımı -Hereditary Genius Approach(Galton - 1869)
Binet/ Simon Zekâ Testi -Binet /Simon Intelligence Scale(Binet - 1904)
Psikometrik Yakla ım -Psychometric Approach(Spearman – 1927)

Zekâyı duyuların bir fonk-siyonu
de erlendirmi -tir.

olarak

Bireyin kalıtsal olarak ta ıdı ını dü ündü ü
bedensel-devinimsel davranı ları, zekânın
ölçüsü olarak görmü tür.
Do ru karar verme, kavrama ve mantık
yürütmenin zekânın zorunlu aktiviteleri
oldu unu savunmu tur.
Bili sel faktörleri ölçerek zekânın da
ölçülebilece i görü ünü ileri sürmü , belirli
zihinsel yetenekleri ‘g’ ve ‘s’ faktörü olarak
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de erlendirmi -tir.
Soyut, Mekanik ve Sosyal Zekâ Yakla ımı -Abstract,
Mechanical and Social Intelligence Approach(Thorndike - 1930)
Zihnin Vektörleri Yakla ımı -Vectors of Mind Approach(Thurstone - 1938)
Akıcı Zekâ ve Kristalize Zekâ Yakla ımı -Fluid Intelligence
and Cristalized Intelligence Approach(Cattell - 1963)

Aklın Yapısı Yakla ımı -Structure of Intellect Approach(Guilford - 1967)
Bili sel Geli im Kuramı -Cognitive Development Theory(Piaget - 1970)
Duygusal Zekâ Kuramı -Emotional Intelligence Theory (Salovey ve Mayer - 1983)

Çoklu Zekâ Kuramı -Multiple Intelligence Theory(Gardner - 1983)

Triar ik Zekâ Kuramı -Triarhic Intelligence Theory(Sternberg - 1985)
Biyo Ekolojik Yakla ım -Bio Ecological Approach(Ceci - 1990)
Duygusal Yetenek Çerçevesi -Emotional Competence
Framework(Goleman - 1998)

Zekâyı soyut, mekanik ve sosyal zekâ
olarak üç temel zihin gücü çerçevesinde
de erlendirmi tir.
Sosyal zekânın, IQ’nun
oldu unu ileri sürmü tür.

bir

bile eni

Cattell, ‘Mental Tests and Measurements,
Mind’ -‘Zihinsel Testler ve Ölçümler,
Zihin’ adlı eserinde zihnin algısal boyutu
üzerinde durarak, zekâyı ‘akıcı zekâ’ ve
‘kristalize zekâ’ olmak üzere iki alt ba lık
altında incelemi tir.
Zekânın içerik; ürün ve i lemden olu an üç
boyutu oldu unu savunmu tur.
Zekâyı, de i me ve kendini yenileme gücü
olarak tanımlamı tır.
lk
kez
duygusal
yetenek
olarak
de erlendirilen özellikleri sıralayarak duygu
ve duygu yönetimini kavramsalla tırmı lardır. Duygusal zekâyı; duyguları algılama,
kullanma,
anlama
ve
yönetme
yeteneklerinden olu an bir kavram olarak
yorumlamı lar-dır.
Tekli zekâ modelinin antitezi niteli indedir.
Farklı zekâ türlerinin varlı ına dikkat
çekmekte ve her insanın kendine özgü bir
zekâ profiline sahip oldu u görü ünü
savun-maktadır.
Zekânın birbiriyle etkile erek i leyen
bile imsel, ba lamsal ve deneyimsel üç alt
alandan olu tu unu ileri sürmektedir.
Spearman’ın ‘g’ faktörüne kar ı çıkmı ve
zekâyı biyolojik temele sahip bili sel
potansiyel olarak ele almı tır.
Bir bireyin IQ testinde sözel ve sayısal
beceriler ba lamında gösterdi i ba arının
gelecek teki ya am ba arısını öngörmede
yeterli olmaya-ca ını savunmu ve en az IQ
kadar önemli olan duygusal tepki
düzenleme, duygusal uyum gibi yeteneklere
dikkat çekmi tir.

bn-i Sina: Zekâya ili kin bilinen ilk görü , 980-1037 yılları arasında ya ayan ve dönemin önde
gelen Farisi hekim ve filozoflarından olan bn-i Sina’ya aittir. Ona göre, insanın ba ka hiçbir canlıda
bulunmayan en önemli özelli i, maddeden tümüyle soyutlanmı tümel akli kavramları olu turma yetisidir.
nsan aklı, duyuların yardımına gerek duymaktadır. Duyularıyla temel kavram ve önermeleri elde eden
birey, deneyime dayalı akli bilgilere ula mı olmaktadır (Da , 1984: 371-381).
Francis Galton: 1822-1911 yılları arasında ya ayan ngiliz bilim adamı Francis Galton, zekânın
geli imine yönelik savları ve çalı malarıyla dikkat çeken bir di er isimdir. Bir tıp doktoru olan Galton,
kuzeni Charles Darwin11’in etkisiyle zekânın kalıtımsal oldu una inanmı ve zihinsel yetenekleri
bedensel-devinimsel, di er bir deyi le fiziksel-motor davranı larda aramı tır. Kurdu u antropometrik
laboratuarlarda, duyu-motor ve fiziksel ölçüm teknikleri geli tiren Galton, bireylerarası zihinsel yetenek
farklılıklarının kalıtsal faktörlerden kaynaklandı ını savunmu tur. Bu savını test etmek için 415 ünlü
sanatçı, yargıç, bilim adamı ve üst düzey askeri yetkilinin aile a acını incelemi ve bu ki ilerin büyük
ço unlu unun ailelerinde ünlü isimlere rastlamı tır (Davis ve Palladino, 1997: 323; Öner, 1997: 27).
11

1809-1882 yılları arasında ya ayan ve Evrim Teorisi ile tanınan ngiliz do a tarihçisi.
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Alfred Binet: 1857-1911 yılları arasında ya ayan Fransız psikolog Alfred Binet, uzun yıllar
boyunca zekâyı ölçmenin çe itli yollarını aramı ve bu alandaki çalı malarıyla zekânın geli imindeki
kilometre ta larından biri olma sıfatını elde etmi tir. Binet; algısal farklılıklar üzerine çalı an bilim
adamlarının aksine, karar verme, hafıza, akıl yürütme gibi daha karma ık zihinsel fonksiyonların
de erlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmü tür. Fransız E itim Bakanlı ı, 1904 yılında yava
ö renen ve akademik deste e ihtiyacı olan çocuklarla ilgili bir çalı ma ba latmı tır. Bu çalı ma
kapsamında, okul e itiminden yararlanamayacak derecede durgun zekâsı olan çocuklar için ayrı okulların
kurulmasına karar verilmi , insan zekâsı konusunda çalı maları olan psikolog Alfret Binet ve Teophile
Simon’dan, bu zekâ düzeyindeki çocukların belirlenmesini sa layacak bir araç geli tirmeleri istenmi tir
(Sprinthall ve Sprinthall, 1990: 436).
Bunun üzerine, Binet ve Simon 1905’te ya la do rusal bir zorluk derecesine sahip olan ve
zekânın farklı bile enlerinin de erlendirilmesini sa layan dünyanın ilk standardize zekâ testi ‘BinetSimon Zekâ Ölçe i’ni geli tirmi tir. Farklı ya lardaki çocukların yanıtlayabilece i nitelikte sorular,
bulmacalar ve matematiksel i lemlerden olu an ölçekte, çocukların test performansının belirlenmesi için
do ru yanıtlanan soru sayısı dikkate alınmı , ölçe in 1908’de yenilenen versiyonunda test performansı
‘zekâ ya ı’ kavramıyla ifade edilmi tir. Zekâ ya ı, testi alan aynı ya taki çocukların ortalama test
performanslarının kar ıla tırılmasıyla bulunmu tur. Ölçek, 1916 yılında Amerikalı psikolog Lewis
Terman tarafından yeti kinlerin de de erlendirilmesini sa layacak ekilde de i tirilmi ve 1937, 1960,
1972 ve 1985 yıllarında yenilenmi tir; Bugün ‘Stanford-Binet Sürüm 4’ adıyla bilinen test; sözel akıl
yürütme, sayısal akıl yürütme, soyut/görsel akıl yürütme, hafıza sınama bölümlerinden olu makta ve her
bölümden alınan puanların toplamı, IQ puanını vermektedir (Roediger vd., 1996: 459;
http://www.tzv.org.tr, 11 Haziran 2008).
Charles Spearman: 1863-1945 yılları arasında ya ayan ve Psikometrik Yakla ım -Psychometric
Approach- akımının temsilcili ini yapan Charles Spearman, bili sel faktörler aracılı ıyla zekânın
ölçülebilece ini savunmu tur. ki Faktör Teorisi’ni geli tiren Spearman; insanların ‘g’ faktörü olarak
nitelenebilecek tek bir bili sel kapasiteyle do du unu, kalıtımsal olan ve ya am boyu de i meyen g’nin
bir bireyin soyut dü ünme ve problem çözme gibi karma ık zihinsel i lemleri yapma yetene ini ifade
etti ini söylemi tir. kinci faktör olan ‘s’ ise, bireyin matematiksel ya da sözel yetenekleriyle ilgili
spesifik zihinsel yeteneklerini temsil etmektedir. Günümüz standart zekâ testlerinin ‘g’ ya da di er bir
ifadeyle genel zekâyı ölçtü ü varsayılmakta ve ‘g’ ile zekâ, IQ puanı gibi tek bir puanla ifade
edilebilmektedir (Plotnik, 1996: 256).
Edward Thorndike: 1874-1949 yılları arasında ya ayan ve modern e itim psikolojisinin
kurucusu olan Edward L. Thorndike, çalı malarıyla zekânın geli imine katkıda bulunmu tur. Zekânın
birbirinden ba ımsız etmenlerden olu tu unu savunan Thorndike; sözcükleri anlama, sayılarla akıl
yürütme, kavrama ve ili kileri görsel algılama olarak ayrımlanabilen dört etmen oldu unu ileri sürmü tür.
Ona göre zekâ temel olarak ‘soyut zekâ’, ‘mekanik zekâ’ ve ‘toplumsal zekâ’ olmak üzere üç türden
olu maktadır. Soyut zekâ; söz, kavram ve sayıları anlama yetene ini ifade etmektedir. Mekanik zekâ;
araç ve makineden anlama yetene idir. Toplumsal zekâ ise; ba kalarıyla iyi ili kiler kurma yetene i
olarak tanımlanabilmektedir (Ba aran, 1994: 83).
Louis Thurstone: 1887-1955 yılları arasında ya ayan Louis Leon Thurstone, bireyler arasındaki
zihinsel farklılıkların ba ımsız yedi faktörden kaynaklandı ını öne sürmü tür. Bu savı uyarınca bir zekâ
testi geli tiren Thurstone, zekânın de erlendirilmesinde çok faktörlü bir model olu turmu tur. lgili
modeldeki ba ımsız yedi faktör; tümevarım, mekanik hafıza, sayısal beceri, algı hızı, uzamsal/geometrik
beceri, sözel kavrama ve sözel akıcılıktır. Thurstone zekâ testi uygulanırken, modeldeki her bir spesifik
faktörü de erlendirme amacıyla olu turulmu küçük test dizisinden yararlanılmaktadır (Weiner ve
Stewart, 1984: 89).
Raymond Cattell: 1905-1998 yılları arasında ya ayan ve ki ili in temel boyutları, mizaç,
motivasyon, grup davranı ı konularındaki çalı malarıyla tanınan Raymond Bernard Cattell; zekâya
yönelik bilimsel faaliyetleri ile kavramın geli imine büyük katkılarda bulunmu tur. Zihinsel Test ve
Ölçümler, Zihin -Mental Tests and Measurements, Mind- isimli eserinde ilk kez psikolojik test kavramını
kullanan Cattell; üniversite ö rencilerine hafıza, renk tercihi, ses, a ırlık ve zaman algısı, tepki
zamanlarına ili kin testler uygulamı tır (Terman ve Merrill, 1944: 13).
Cattell’e göre zekâ, ‘akıcı zekâ’ ve ‘kristalize zekâ’ olarak iki temel bile enden olu maktadır.
Akıcı zekâ, kavram olu turma ve benzerlikleri tanımlamada gerekli yetenekleri içermektedir. Var olan
zihinsel yapılardan yararlanmaktan çok, yeni yapılar kurmada aktif olan bu zekâ türünün sezgisel
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özellikler içerdi ini söylemek mümkündür. Kristalize zekâ ise; kelime hazinesi testleri, sınıf ortamında
uygulanan testler ve çe itli sosyal durumlarla ilgilidir. Her iki zekâ türüyle ilgili ara tırmalar; akıcı
zekânın ilk yeti kinlik dönemlerinde en yüksek düzeye çıkabilece ini, kristalize zekânınsa ya am
boyunca artabilece ini bulgulamı tır (Baron, 1995: 417).
Joy Guilford: 1897-1987 yılları arasında ya ayan Joy Paul Guilford, e itim psikolojisi alanında
insan zekâsıyla ilgili psikometrik çalı malarda bulunmu tur. Bu ba lamda zekâyı ilk kez kuramsal
düzeyde inceleyen Guilford, ‘SI’ kısaltmasıyla bilinen Structure of Intellect -Zekânın Yapısı- dü üncesini
ortaya atarak insanın bili sel sisteminin yapısal bütünlü ü oldu unu ve zihinsel i lemlerin ki ilerarasında
farklılık gösterdi ini savunmu tur. Bu dü ünceye göre, zekâ ‘içerik’, ‘ürün’ ve ‘i lem’ olarak
açımlanabilen üç boyuttan olu maktadır.
Zekânın içerik boyutu figür, sembol, anlam ve davranı tan; ürün boyutu birim, grup, ili ki,
sistem ve farklı durumları formüle etme yetene inden; i lem boyutu, bili , bellek, ayrı tırıcı dü ünme,
bütünle tirici dü ünme ve de erlendirme süreçlerinden olu maktadır. Guilford’un yüz elli faktörden
olu an bu kuramı sosyal ve varolu sal zekâ türlerinin temelini olu turmaktadır (Bümen, 2002: 2-3).
Jean Piaget: 1896-1980 yılları arasında ya ayan ve Genetik Epistemoloji Yakla ımı’nı geli tiren
Jean Piaget, zekâ geli imi konusundaki mihenk ta larından bir di eridir. Klinik gözlemlerinden yola
çıkarak Bili sel Geli im Kuramı’nı ortaya koyan Piaget’e göre, zihin geli imi bebeklik döneminde
nesnelerin evrilip çevrilmesiyle ba lamakta ve ergenlik döneminde soyut hipotezler üzerinde sistemli
biçimde dü ünme yetene inin kazanılmasıyla son eklini almaktadır (Akboy, 1997: 98). Piaget; zihinsel
geli im üzerinde etkili faktörler olarak, do u tan genlerle getirilen zihinsel kapasite, ki inin fiziksel
geli imiyle ilgili olgunluk düzeyi, ya antı zenginli i ve yeni ö renilen bilgilerle zihnin kendini dengeleme
durumuna dikkat çekmi tir.
Piaget, döneminde yapılan ara tırmalardan farklı olarak çocuklar arasındaki bireysel bili sel
farklılıklar üzerinde durmak yerine tüm çocukların geçti i genel zekâ evrelerini ara tırmı tır. Buna göre,
çocuklar yeti kin dü ünme biçimine ula ırken dört evreden geçmektedir. Duyusal devinim dönemi, i lem
öncesi dönem, somut i lemler dönemi ve soyut i lemler dönemi olarak sıralanabilecek bu evrelerde bir
çocuk sırasıyla çevre etkile iminin sonucu olarak dü ünce ve davranı kalıpları geli tirmekte, dil
becerisini kullanarak içinde bulundu u fiziksel gerçeklikle ilgili problem çözme yetene i kazanmakta ve
ardından problem çözmede kurallar bütünü olu turmaktadır (Newman ve Newman, 1991: 100-101).
Peter Salovey ve John D. Mayer: ‘Duygusal zekâ’ kavramını ilk kez bilimsel anlamda kullanan
Peter Salovey ve John D. Mayer, dört temel duygusal yetenekten söz etmi lerdir. Bunlar; duyguları do ru
biçimde algılama, kullanma, anlama ve yönetme yetene idir. Duyguları algılama, bireyin kendi
duygularını tanımlayabilmesi ve insanların yüzlerinden, kültürel eserlerden, resimden, sesten duyguları
yakalama ve anlamlarını çözmeyle ilgilidir. Duyguları kullanma; dü ünme ve problem çözme gibi bili sel
aktiviteleri kolayla tırmak için duygulardan yararlanma olarak de erlendirilirken; farklı duygular
arasındaki karma ık ili kileri de erlendirme, duygu dilini kavrama, duyguların zamanla nasıl de i ti ini
fark edebilme duyguları anlama olarak tanımlanmaktadır. Salovey ve Mayer’e göre, duygusal açıdan
di erlerinden daha zeki olan insanlar kendi duygularını ve ba kalarının duygularını yönetme yetene ine
sahiptir (Epstein, 1998: 33; Salovey ve Grewal, 2005: 1-2).
Salovey (1993), ileri sürdü ü Three Criteria for an Intelligence -Zekânın Üç KriteriYakla ımı’nda; bir zekânın gerçek bir zekâ olarak dü ünülebilmesi için kar ılaması gereken kriterleri
‘kavramsal kriterler’, ‘ili kisel kriterler’ ve ‘geli imsel kriterler’ olarak gruplamı tır. Kavramsal kritere
göre zekâ, zihinsel performansı yansıtmalı ve zihinsel performans yalnızca söz konusu kavramı
ölçmelidir. li kisel kriter, ampirik standartları tanımlamaktadır. Buna göre bir zekâ, u ana dek öne
sürülmü zekâların tanımladı ı zihinsel yeteneklerden ayrı, ancak yakın nitelikteki bir dizi yetene i
tanımlamalıdır. Geli imsel kriter ise, zekânın ya ve deneyimle geli ti ini savunmakta, dolayısıyla Binet
ile Simon’un yüzyıl ba ındaki çalı ması temeline dayanmaktadır (Mayer vd., 1999).
Howard Gardner: 1943 do umlu Amerikalı bir psikolog olan ve standart psikometrik testlerle
ölçülebilen tek tip zekâ kuramını ele tiren Howard Earl Gardner, geleneksel bakı açısına sekte vuran
çalı malarıyla ünlenmi ve bu alandaki çalı malarıyla pek çok ödüle layık görülmü tür. 1983 yılında
yayınlanan Frames of Mind -Zihin Çerçeveleri- isimli eserinde, tekli zekâ modelinin insan beyninin tam
potansiyelini yeterince ortaya koyamadı ına dikkat çeken Gardner; sözel ve matematiksel yetenekleri
ölçen IQ testlerinin, bu kısıtları nedeniyle insan beyninin tüm süreçlerini ortaya koyma konusunda
yetersiz oldu unu ifade etmi tir.
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Tek bir zekânın varlı ını reddeden Gardner, dokuz zekâ türünden söz etmi tir. Bu ba lamda
‘sözel/dilbilimsel zekâ’, ‘mantıksal/matematiksel zekâ’, ‘görsel/uzamsal zekâ’, ‘müzikal/ritmik zekâ’,
‘bedensel/duyudevinimsel zekâ’, ‘ki ilerarası/sosyal zekâ’, ‘özedönük/ki isel zekâ’, ‘do a zekâsı’ ve
‘varolu çu zekâ’ Gardner tarafından gündeme getirilen Çoklu Zekâ Kuramı’nın temelinde yer alan zekâ
türlerindendir.
Robert Sternberg: 1949 do umlu bir Amerikalı psikolog olan Robert Jeffrey Sternberg, zekâyı
pratik bilgiyi kapsayan bir ekilde yeniden tanımlamı ve kavramın geli imine büyük katkılarda
bulunmu tur. Sternberg tarafından geli tirilen Triar ik Zekâ Teorisi -Triarchic IntelligenceTheory-;
‘analitik zekâ’, ‘yaratıcı zekâ’ ve ‘pratik zekâ’ olarak ayrıntılandırılabilen üç temel zekâdan söz
etmektedir. Bu ba lamda analitik zekâ, geleneksel zekâ testleri tarafından ölçümlenen analitik dü ünme
yetene ini tanımlarken; yaratıcı zekâ, problemleri yeni ve farklı yollarla çözme yetene ini kapsamaktadır.
Pratik zekâ ise, bireyin sosyo-kültürel çevresine uyum sa lamasına yardım eden pratik dü ünme
yetene ini ifade etmektedir (Plotnik, 1996: 259).
Stephen J. Ceci: Amerikalı bir psikolog olan ve geli im psikolojisi alanındaki çalı malarıyla
tanınan Stephen J. Ceci, Spearman’ın ileri sürdü ü gibi zekânın ‘g’ faktörü olarak adlandırılan tek bir
genel yetenekle açıklanamayaca ını, bunun yerine farklı sayılarda yeteneklerin oldu unu iddia etmi tir.
Bu kapsamda, bilginin ve do al yetene in ayrılmaz oldu unu vurgulayarak ortamsal, biyolojik, üst
bili sel ve güdüsel de i kenlerin de zekâ kavramı içinde bulundu unu savunmu tur (Selçuk vd., 2004: 6).
Daniel Goleman: 1946 do umlu bir psikolog olan Daniel Goleman, ça cıl zekâ anlayı ının en
önemli isimlerinden biridir. ‘Duygusal zekâ’ kavramının popülerle mesine katkıda bulunan Goleman
(2003); duygusal zekâyı kendi duygularının ve ba kalarının duygularının farkında olabilme, duygularını
net ve do ru biçimde ifade edebilme olarak tanımlamı tır. Goleman, ‘Duygusal Yetenek Çerçevesi’ adlı
yakla ımında, duygusal zekâyı belirleyici etkenler olarak ki isel yetenek ve sosyal yetenekten söz
etmi tir.
Ki isel yetenek tanımı içinde duygularının güç ve sınırlarını bilme, tepkisel duyguları yönetme,
baskı altında bile net dü ünebilme, hedeflere ula mada yüksek düzeyde performans geli tirebilme gibi
yeteneklerin sıralanabilmesi mümkündür. Sosyal yetenek olarak de erlendirilen özellikler arasında ise
empati kurabilme, di erlerinin bakı açısı ve ihtiyaçlarını anlayabilme, ileti imde açık ve ikna edici
mesajlar gönderebilme, çatı maları yönetebilme, ortak hedefler do rultusunda ba kalarıyla i birli i içinde
çalı abilme gibi becerilerin örnek olarak gösterilmesi mümkündür. Bireyin kendisini tanıması ve
duygularını yönetmesi duygusal zekânın duygusal boyutu, empati ve ki ilerarası ili ki yönetimi ise sosyal
boyutu olarak de erlendirilebilmektedir (Tuyan ve Beceren, 2008).
3.3. Tekli Zekâ Yakla ımından Çoklu Zekâ Yakla ımına Do ru
Ki ilerarası zihinsel becerileri kar ıla tırma amacıyla, Antik Çin ve Yunan uygarlıklarında devlet
hizmetlerinde çalı tırılacak kamu görevlilerini seçme ve orduya alınacak askerlerin görevle ilgili bilgi
beceriye sahip olup olmadı ını belirleme amacıyla seçme sınavlarından yararlanılmı (Öner, 1997: 26);
ancak günümüzdeki i leviyle, bir ki inin bili sel becerilerini test ederek zekâ düzeyini ortaya koyma ve
bu anlamda akademik ba arı düzeyini belirleme amaçlı testlerin temelleri, 19. yüzyıl sonlarına do ru
atılabilmi tir. Francis Galton, ki ilerin zekâ kapasitelerini duyumsal ayrım yapabilme yetileri ve motor
koordinasyonlarıyla ölçmeye çalı mı tır. Galton, ölçümleriyle zekâyı direkt olarak ortaya koymamı
ancak zekâyı onunla ili kilendirilebilen etkenler üzerinden nesnel olarak betimlemeye çalı mı tır
(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/ psikoloji/zekâ.htm, 20 Kasım 2008).
‘IQ’ kısaltmasıyla bilinen Intelligence Quotient -Zekâ Katsayısı-, zekâ kavramının geli iminde
ve ölçümlenmesinde atılan en büyük bilimsel adımlardan biridir. Bu kapsamda temelleri 1905 yılında
Binet ve Simon tarafından atılan ve 1916 yılında Amerikalı psikolog Lewis M. Terman ile arkada ları
tarafından geli tirilen test, oldukça önem arz etmektedir. Terman, daha önce 1914’te William Stern adlı
Alman psikolo un kullandı ı IQ kavramını kullanmı , zekâ katsayısı puanını hesaplamak için bir formül
geli tirmi tir. Bu formüle göre, bir çocu un zekâ testinde ölçülen zihinsel ya ı, kronolojik ya ına
bölünmekte ve çıkan sonuç 100 ile çarpılmaktadır (Sprinthall ve Sprinthall, 1990: 442). 1917 yılında
Amerika Birle ik Devletleri’nin Birinci Dünya Sava ı’na girmesi, askere alınan çok sayıdaki gencin kısa
sürede test edilmesi zorunlulu unu gündeme getirmi ve bu gereksinimle psikolog Arthur Otis ve
meslekta ları tarafından Army Alfa ile Army Beta grup zekâ testleri geli tirilmi tir (Ergün ve Çelik,
1998).
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1937 yılında, Terman ve meslekta ı Maud Merrill; Stanford-Binet Testi’nin yeti kinler ve çok
küçük çocukları test etmede yetersiz kaldı ını dü ünerek, testin ikinci bir versiyonunu geli tirmi tir.
Klinik psikolog David Wechsler ise, 1939 yılında yeti kinler için Wechler-Bellevue adlı testi, 1949
yılında da çocuklar için Wechsler Çocuklar çin Zekâ Ölçe i -Wechsler Intelligence Scale for Childrenadlı testi geli tirmi tir. Wechsler, yeti kin testini 1955’te revize etmi , 1963’te okul öncesi çocuklar ve
ilkokul çocukları için zekâ ölçekleri olu turmu tur (Sprinthall ve Sprinthall, 1990: 441). IQ katsayısını
hesaplarken çan e risinden yararlanan Wechsler, zekâ katsayısı ortalamasını 100 kabul ederek bu
ortalamayı e rinin ortasına, di er nadir ortalamaları da e rinin uçlarına yerle tirmi tir. Bu uygulamada
IQ, zihinsel ya ı vermekten öte, zekâ katsayısı ölçülen bireyin aynı ya taki di er bireylerle
kar ıla tırıldı ında e rinin hangi noktasında bulundu una ili kin bir rakamı ifade etmektedir (Epstein,
1998: 28).
Wechsler, Binet ile Terman’ın çalı malarını ve Birinci Dünya Sava ı sırasında Amerikan
askerlerinin kısa sürede test edilmesine olanak sa layan grup testlerini bütüncül bir yakla ımla yeniden
de erlendirmi tir. Geli tirdi i testlerde Wechsler; bireyin çevresindeki dünyayı anlaması ve onunla ba a
çıkmasında gerekli gördü ü sözel akıcılık, hafıza, usa vurma gibi yetenekleri de erlendiren sorular
kullanmı tır (Weiner, 1984: 99).
Wechsler’in zekâ testleri ile Stanford-Binet Testi; günümüzde okul ba arısını öngörmede,
ö renme bozuklukları ve Alzheimer gibi klinik durumlar için tanı koymada en çok kullanılan testler
arasındadır. Ancak, yaygın kullanımlarına kar ın, bu testler ve di er standart IQ testleri; salt sözel ve
matematiksel yeteneklere odaklanarak, zekâyı dar kapsamlı bakı açısıyla ele aldıkları gerekçesiyle
ele tirilmekte ve tek bir IQ puanının bireyin tüm zihinsel potansiyelini ortaya koymadaki yetersizli ine
vurgu yapılmaktadır (Hoerr, 2000: 1).
Bu ele tirilerin de i aret etti i üzere, IQ testleri profesyonel ya amdaki ba arıyı akademik ba arı
kadar iyi öngörememektedir. Oysa yaratıcılık, motivasyon, duygusal intibak, pratik zekâ gibi nitelikler
belirli aktiviteler ba lamında IQ’dan önemli olabilmektedir. Örne in üstün bir fizikçi olmak için yüksek
IQ gerekli olabilirken, ortalama bir IQ ve bazı üstün yeteneklerle ba arılı bir film yıldızı, gazeteci ya da
giri imci olunabilmektedir (Epstein, 1998: 28). Bireyin bili sel potansiyelinin belirlenmesinde sayısal ve
sözel yeteneklerin baz alınması, IQ testiyle ölçülemeyen yeteneklere sahip insanların göz ardı edilmesi
anlamına gelmektedir (Fleetham, 2006: 18). Bu noktada, bireyin akademik anlamdaki zekâ düzeyini
belirleyen IQ testlerinin, gerçek ya amda çe itli ba lamlarda gösterilmesi gereken davranı ve
performansı etkileyebilecek yetenekleri de erlendirmede yetersiz kaldı ını söylemek mümkündür.
nsanlar bir sorunu çözerken ya da bir i i tamamlamak için performans gösterirken IQ testleriyle ölçülen
yetkinliklerin dı ında sahip oldukları farklı güçlerdeki bili sel yetenekleri kullanmaktadırlar. Sanattan
insan ili kilerine geleneksel IQ anlayı ının bili sel çerçevenin dı ında tuttu u kapasiteler de dahil insanın
bili sel yeteneklerinin geni bir yelpazede de erlendirilmesi mümkündür (Winner, 2009). Her birey
günlük ya amının farklı alanlarında gösterdi i performanslarda, güçlü ya da zayıf bili sel yeteneklerinin
bile iminden olu an ve geli ime açık olarak de erlendirilebilecek zekâ profilinden yararlanmaktadır
(Chen ve Gardner, 2005: 78).
4. Çoklu Zekâ Kuramı
Howard Gardner, 1983 yılında kaleme aldı ı Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligence -Zihnin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Teorisi- adlı eserinde ilk kez Çoklu Zekâ Kuramı’ndan söz
etmi ve bireyin zekâsını yalnızca sözel ile sayısal beceriler temelinde de erlendiren zekâ testleri ve zekâ
yakla ımlarını ele tirmi tir. Gardner’e göre, yakla ık bir yüzyıldır e itim ve psikolojide zekâyı bireyin
sözel ve sayısal yeteneklerinin toplamı olarak kabul eden anlayı ın köklü bir reforma gereksinimi
bulunmaktadır. Çünkü zekâ, tekil bir fenomen olmaktan çok çe itli zihinsel kapasitelerin çoklu udur
(Armstrong, 2003: 12).
Gardner, geleneksel zekâ anlayı ının de i mesine aracılık eden ve ça cıl zekâ anlayı ının
temelini te kil eden görü lerini; nöropsikoloji kökenli ara tırmalarının yanı sıra geli im psikolojisi,
antropoloji ve sanat ara tırmaları gibi geni bir yelpazeye yayılan çalı malarına dayandırmı tır. Bu
ba lamda Gardner’i, Çoklu Zekâ Kuramı’nı olu turmaya iten söz konusu ara tırmalar ve çalı malar u
ekilde detaylandırılabilmektedir (http://www.howardgardner.com/bio/bio.html; 31 A ustos 2009):
• Harvard Üniversitesi’nde görev yapan Gardner; üniversitede meslekta larıyla birlikte 1967
yılında kurdu u Project Zero -Sıfır Projesi adlı ekipte çocuklarda zihinsel geli im, ö renme, ele tirel ve
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yaratıcı dü ünce konularında ara tırmalar yapmaya ba lamı tır

A ustos 2009).

(http://www.pz.harvard.edu/History/History.htm; 22

• 1970’lerde, doktora e itiminin sonlarına do ru ABD’de davranı çı nörolojinin kurucusu olan
Norman Geschwind’in çalı malarından etkilenen ve kendisiyle çalı ma olana ı bulan Gardner, bili sel
geli im ve nöropsikoloji alanında deneysel ara tırmalar gerçekle tirmi ; insan yeteneklerinin beynin
hangi bölgelerinde konumlandı ını ve bu yeteneklerin birbiriyle olan etkile imini anlama amacıyla
Boston Tıp Merkezi’nde çocuklar ve beyin hasarlı bireyler üzerinde yakla ık yirmi yıl çalı mı tır. Bu
çalı maları esnasında beynin bir bölümü hasar gördü ünde, hasarlı bölgedeki yetenek kaybı haricinde
beynin geri kalan bölgelerinin sa lıklı çalı tı ını bulgulamı tır. Öyle ki kariyerinin bu a aması sırasında
Gardner, çoklu zekâ sınıflamasındaki her bir zekâyla ilgili beyin bölgelerini kesin olarak belirleyebilme
fırsatı elde etmi tir (Gardner, 1993: 26; Gardner, 2003).
• 1979 yılında Harvard Üniversitesi E itim Fakültesi’nde, insan bili sel kapasitesiyle ilgili
ara tırmalarda bulunan bir grup ara tırmacıyla birlikte insan zihninin do asını ve potansiyelini ara tırma
amacıyla nsan Potansiyeli Projesi
-Project on Human Potential - adlı çalı ma için be yıl süreyle
Bernard Van Leer fonundan yardım alan Gardner, bu ekilde dâhilerin, zeka özürlü bireylerin, otistik
çocukların ve ö renme bozuklu u olan çocukların zihinsel profilini incelemi ve otistik çocukların bazı
özel zihinsel yeteneklere sahip olduklarını bulgulamı tır. Ayrıca Gardner, bu çalı ma kapsamında insan
bili i konusundaki ara tırmaları sosyal bilimler, psikoloji ve biyoloji bilimi perspektifinden sentezlemi tir
(Gardner, 2009: 4).
• Sanata olan ilgisi Gardner’ı, bir ya da daha fazla sanat dalında yetene i olan çocuklar ve
yeti kinler üzerinde ara tırma yapmaya yöneltmi tir. Bu ba lamda müzik yetene i, çizim yetene i ve
yazılı anlatım yetenekleri boyutunda ara tırma yaptı ı bu ki ilerde aynı zamanda üstün sözlü anlatım
yetene i, hesap yapma yetene i, ba kalarının duygu ve dü üncelerini anlama yetene i gibi yeteneklerin
de oldu unu görmü tür (Gardner, 2005: 5).
• Gardner, zihin ve zekâ temelli ara tırmalarını disiplinlerarası bir perspektifle yürütmeyi tercih
etmi tir. Bu ba lamda insanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini toplumsal ve kültürel yönlerini
inceleyen bir bilim dalı olan antropolojiden büyük oranda yararlanmı tır. Yürüttü ü antropoloji temelli bu
ara tırmalarda, uygarlık tarihi sürecinde ve tarih öncesi dönemde farklı kültürlerde hangi yeteneklere
de er verildi ini, hangi yeteneklerin önemsenmedi ini ortaya koymak için etnografik kayıt incelemeleri
gerçekle tirmi tir.
Yürüttü ü antropoloji kökenli çalı malar ve üstün yetenekli bireylerin biyografik incelemeleri
sonucunda, zekânın biyolojik temelin yanı sıra çevresel bir temele de sahip oldu unu belirleyen Gardner;
zekânın biyolojik ko ullarla çevresel ko ullar arasındaki sürekli etkile imin sonucu olarak geli ti ini ileri
sürmü tür. Bu iddiaya göre, bireyin içinde ya adı ı toplum ve kültür, belirli zekâ türlerinin baskın olarak
geli imine neden olmakta ve asıl olarak zekâ, günlük ya am pratiklerinde gösterilen beceriyi
kapsamaktadır (Krechevsky ve Sieder, 1998: 20-21).
Gardner (2004c), bu geni çerçeveli ara tırmaları ve bulguladıkları uyarınca biçimlenen görü leri
sonucunda 1983 yılında kaleme aldı ı Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence -Zihnin
Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Teorisi- isimli eserinde zekâyı; (1) bir ya da daha çok kültürde de er bulan bir
ürün ortaya koyabilme kapasitesi, (2) gerçek ya amda kar ıla ılan sorunlara etkili ve verimli çözümler
üretebilme becerisi, (3) çözüme kavu turulması gereken yeni ya da karma ık yapılı sorunları ke fetme
yetene i olarak tanımlamı tır.
1999 yılında yayımladı ı ‘Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century’ adlı
çalı masında ise, önceki tanımlamadan hareket ederek zekâyı ‘bir kültürde de erli ürünler yaratma ve
sorunları çözmede kullanılan bilginin i lenmesini sa layan biyopsikolojik potansiyel’ olarak nitelemi tir.
Bu bakı açısıyla Gardner’ın ileri sürdü ü zekâ türleri büyük ölçüde belirli bir kültürün de erleri, o
kültürde var olan fırsatlar, bireylerin kendi kararları ve aileleri, ö retmenleri gibi referans çerçevelerinin
yönlendirmeleri ı ı ında harekete geçirilecek potansiyellerdir. Tüm bu harekete geçirici güçler, bireyde
güçlü ve zayıf yönleri içkin bir zekâ profilinin olu umunu sa lamaktadır (Chen ve Gardner, 2005: 78).
4.1. Çoklu Zekâ Türleri ve Özellikleri
Zekânın tekil bir niteli e sahip olmanın ötesinde bir anlam ifade etti i ve ço ul bir yapı
sergiledi i dü üncesini temel alan Çoklu Zekâ Kuramı, bilmemizi ve ö renmemizi sa layan birden fazla
zekâ türünün varlı ından söz etmektedir. Gardner, 1983 yılında Çoklu Zekâ Kuramı’nı ilk ortaya
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koydu unda; belirli bir zihinsel kavrayı biçimini temsil eden ve farklı toplumlarda farklı biçimde ortaya
çıkan yedi tür zekâdan bahsetmi , 1995’te sekizinci zekâ türü ‘do a zekâsı’nı literatüre eklemi ve son
olarak 1999’da ‘varolu çu zekâ’nın dokuzuncu zekâ türü olarak de erlendirilebilece ini belirtmi tir.
Her insanda farklı oranlarda mevcut olan ve geli tirilebilir nitelikteki söz konusu zekâ türleri;
sözlü ya da yazılı olarak kelimeleri etkili kullanma yetene ini ifade eden ‘sözel/dilbilimsel zekâ’;
matematiksel i lemler yapabilme ve mantıksal dü ünme yetene i olarak de erlendirilebilen
‘mantıksal/matematiksel zekâ’; ritim, ton, melodi ve harmoniyi anlama ve kullanma yetene i olarak
tanımlanabilen ‘müzikal/ritmik zekâ’; fiziksel davranı ları koordine yetene ini belirten
‘bedensel/duyudevinimsel zekâ’; ba kalarının duygularını, ruh durumunu ve motivasyonlarını anlama
yetene i olarak açımlanabilen ‘sosyal/ki ilerarası zekâ’; ki inin kendi duygu ve dü üncelerini,
tercihlerini, ilgilerini anlama ve bu anlayı do rultusunda davranma yetene ini simgeleyen
‘özedönük/ki isel zekâ’; do adaki sayısız türdeki canlıyı tanıma ve sınıflamadaki uzmanlıkla
açıklanabilecek ‘do a zekâsı’ ve insanın ya amdaki varlı ı ile ya amın anlamını sorgulama yetene ini
belirten ‘varolu çu zekâ’ olarak detaylandırılabilmektedir.
Tablo 3: David Lazear’ın Ayrımına Göre Çoklu Zekâ Türleri
Nesnelere Dayalı Zekâ
•

Görsel / Uzamsal Zekâ

•

Bedensel/Duyudevinimsel Zekâ

•

Do a Zekâsı

•

Mantıksal /Matematiksel Zekâ

Günlük ya amda etkile ilen nesnelerin ekil,
örüntü, renk, imaj ve dizayn gibi unsurlar
üzerinden duygulanım yaratması sonucunda
olu maktadır.
Zihinde
canlandırmaya
ve
görselle tirmeye yatkındır.

Nesnelerden Ba ımsız Zekâ
•

Sözel/Dilbilimsel Zekâ

•

Müzikal/Ritmik Zekâ

itsel ve sözel unsurlar, dil/ses örüntü ile
yapılarından
olu maktadır.
Somut
ya
da
imajinasyona dayanan nesnelere dayanmamakla
birlikte dil, titre imsel örüntü, ton ve ritim gibi
unsurlarla ilgilidir.
Ki isel Zekâ

•

Sosyal/Bireylerarası Zekâ

•

Özedönük/Ki isel Zekâ

Dayanak noktaları ki isel yetkinlik, ki ilerarası
ili kiler ve öznel ya antılardır. Gardner’a göre
‘madeni bir paranın iki yüzü’ metaforuyla
açıklanabilmektedir. Farklı gibi görünen, oysa
birbiriyle ba lantılı olan ve hatta özde aynı olan bir
niteli i vardır.

Ça cıl zekâ anlayı ını tanımlayan Çoklu Zekâ Kuramı’nın özünü olu turan bu zekâ türleri, çoklu
zekâ uzmanı ve e itimcisi David Lazear tarafından makro bir yakla ımla ele alınmı ve belirli kriterler
uyarınca açıklanmı tır. Lazear; zekânın tek boyutlu bir olgu olmadı ı dü üncesinden hareket etmi ve
zekâ türlerinin ‘nesnelere dayalı zekâ’, ‘nesnelerden ba ımsız zekâ’, ‘ki isel zekâ’ olarak üç grup
üzerinden incelenebilece ine dikkat çekmi tir. Lazear’ın gündeme getirdi i ve Tablo. 3.’de sunulan bu
ayrım, Çoklu Zekâ Kuramı’nı olu turan dokuz zekâdan sekizinin, nesnelerle ve bireylerle olan ili ki
üzerinden açıklanmasıdır. Bu ba lamda günlük ya amdaki etkile imlerden hareketle hayata geçen
‘nesnelere dayalı zekâ’; görsel/ uzamsal zekâ, bedensel/duyudevinimsel zekâ, do a zekâsı ve
mantıksal/matematiksel zekâyı içermektedir. Dil örüntü ve yapılarından olu an ‘nesnelerden ba ımsız
zekâ’, sözel/dilbilimsel zekâ ve müzikal/ritmik zekâdan olu maktadır. Bireylerin birbirleriyle olan
ileti imleri ve öznel yakla ımları temelinde geli en ‘ki isel zekâ’ ise sosyal/ki ilerarası zekâ ve
özedönük/ki isel zekâyı kapsamaktadır (Lazear, 2000: 18-40). Bununla birlikte Lazer’ın çoklu zekâ
türleri kapsamında ele almadı ı, ancak Gardner’ın dokuzuncu zeka türü olarak niteledi i varolu çu
zekânın da, ya amsal ve varlıksal öznel sorgulamalara dayanması nedeniyle, ki isel zekâ kategorisinde
ele alınabilece ine dikkat çekmek mümkündür.
Gardner tarafından ortaya atılan ve geli tirilen, Lazear tarafından gruplandırılarak incelenen
Çoklu Zekâ Kuramı’nın özünü olu turan zekâ türlerini, nitelik ve nicelik temelinde incelemekte yarar
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vardır. Bu ba lamda söz konusu zekâ türleri; kapsamları, ilgili oldukları beyin bölümleri, e ilimli
oldukları meslek grupları, i ya amında ve dü ün ya amında ba arıya ula tırdıkları isimler açısından
mercek altına alınabilmektedir.
•
Sözel/Dilbilimsel Zekâ: Sözel/dilbilimsel zekâ -linguistic intelligence-, sözcükleri
yazılı ve sözlü kullanma becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Dilin yapısını, semanti ini ve prati ini
yönlendirebilme/manipüle edebilme yetene i anlamına gelen bu zekâ türü; ‘retorik’ -dilin insan
eylemlerini yönlendirme amacıyla kullanılması-, ‘mnemonics’ -dilin olguların ya da i lemlerin
hatırlanması amacıyla kullanılması-, ‘metadil’ -dil kavramıyla ilgili konu mak üzere dilin, günlük dillerle
kar ıla tırmalar yapılarak kullanılması- gibi amaçlara hizmet etmektedir (Armstrong, 2000: 2).
Sözel/dilbilimsel zekâsı geli mi bireylerin dinleme, yorumlama ve hatırlama potansiyelleri
oldukça güçlüdür. Bu bireylerin ileti im yeteneklerinin yüksek oldu u, özellikle sözel ileti im alanında
yeterlilik düzeylerinin di er bireylere oranla daha geli mi oldu u bilinmektedir. Dolayısıyla bu bireyler
için en etkili ö renme ortamı, fikirlerini özgürce belirtebilecekleri etkile imsel ortamlardır.
Sözel/dilbilimsel zekâ türünde, beynin sol yarı küresinde bulunan alın ile akak lobları, nörolojik açıdan
dominant noktalar olarak kabul edilmektedir.
Meslek grupları açısından incelendi inde, sözel/dilbilimsel zekâ yeterlilikleri fazla olan
bireylerin siyaset, edebiyat, hukuk, dilbilim, sanat ve ileti im alanlarında ba arı kazandıkları
görülebilmektedir. Dolayısıyla politikacılar, yazarlar, airler, hukukçular, dilbilimciler, tiyatrocular,
sunucular, editörler ve gazeteciler sahip oldukları yüksek sözel/dilbilimsel zekâ aracılı ıyla ba arıya
ula an bireylerdir.
Bu ba lamda 1564-1616 yılları arasında ya ayan ünlü ngiliz yazar William Shakespeare, 18351910 yılları arasında ya ayan ünlü Amerikalı yazar Mark Twain ile 1874-1965 yılları arasında ya ayan iki
dönem ngiltere ba bakanlı ını yürütmü Nobel ödüllü politikacı, tarihçi, yazar ve sanatçı Winston
Churchill sözel/dilbilimsel zekâsı güçlü olan bireylere örnek olarak verilebilmektedir.
•
Mantıksal/Matematiksel Zekâ: Mantıksal/matematiksel zekâ
logical/mathematical intelligence-; tümevarım ve tümdengelim yoluyla çıkarsamalarda bulunmayı, sayı
ve kavramları ustaca kullanabilmeyi, neden ve sonuç ili kilerinde duyarlı olmayı ifade eden zekâdır
(Bacanlı, 2000: 126). Bu zekâ türü; problemlere bili sel çözüm üretme, kavramlar arası ili kileri ortaya
koyma, hipotez üretme ve test etme, genelleme yapma gibi davranı larla ba lantılıdır.
Mantıksal/matematiksel zekâ düzeyleri yüksek olan bireyler; aritmetik hesap yapma, sorgulama,
hipotez kurma ve bilgi yorumlama konularında ba arılıdır. Bu zekâ türü kapsamında en iyi ö renme,
soyut ili kiler üzerine dü ünmeye ve nesne özelliklerini sayıla tırmaya odaklanıldı ı takdirde
gerçekle mektedir. Mantıksal/matematiksel zekânın beyindeki temel alanları; sol yarımkürede alın, sa
yarı kürede ise çeper lobudur.
Bilim adamları, mühendisler, muhasebeciler, satı uzmanları, istatistikçiler, bilgisayar
programcıları ve ekonomistler mantıksal/matematiksel zekânın baskın oldu u meslek gruplarıdır. Bu
ba lamda .Ö. 330-275 yılları arasında ya ayan ve geometrinin babası olarak kabul edilen Euclid Eukleides-, 1902-1992 yılları arasında ya ayan ve tıp alanında Nobel ödüllü Barbara McClintock, 1942
do umlu ünlü ngiliz fizik bilimci Stephen Hawking, yazılım sektörünün en önemli irketlerinden biri
olan Microsoft’un kurucusu ve yöneticisi 1955 do umlu Bill Gates mantıksal/matematiksel zekâsı yüksek
ki ilere örnek verilebilmektedir.
•
Görsel/Uzamsal Zekâ: Görsel/uzamsal zekâ -visual/spatial intelligence-, üç boyutlu
bir nesnenin ekil ve görüntüsünü hayal edebilme ya da di er bir deyi le dünyayı do ru algılama ve bu
algılama sonucunda gördüklerini yansıtabilme yetene i olarak tanımlanabilmektedir. Bu zekâ türü güçlü
bireyler, bir objenin farklı perspektiflerini algılayabilmekte, resim ve ekillerle dü ünebilmektedirler.
Görsel dü ünme, boyama ve ekil verme gibi davranı ları kapsayan görsel/uzamsal zekâ, beynin sa yarı
küresinin arka bölümleri ile ba lantılıdır (Gardner, 1993: 21).
Mimarlar, denizciler, pilotlar, heykeltıra lar, ressamlar, izciler, avcılar, dekoratörler, tasarımcılar
ve kameramanlar görsel/uzamsal zekâlarını en üst düzeyde kullanmaktadır (Demirel, 2000: 150). 18811973 yılları arasında ya ayan ve Kübizm akımının kurucusu olan spanyol ressam Pablo Picasso, 17
Aralık 1903 tarihinde motorlu bir uçakla ilk uçu u gerçekle tiren Wilbur Wright ile Orville Wright
Karde ler, 1959 do umlu peyzaj ve heykel çalı malarıyla tanınan Amerikalı mimar ve sanatçı Maya Lin
görsel/uzamsal zekâsı yüksek isimler arasında sayılabilmektedir.
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•
Müzikal/Ritmik Zekâ: Müzikal/ritmik zekâ -musical/rhythmic intelligence-, müzik
formlarının algılanması, ayırt edilmesi ve ifadesi yetene i olarak tanımlanabilmektedir. Müzikal/ritmik
zekâsı güçlü olan ki iler; ses, nota ve ritim duyarlılıkları ile dikkat çekmektedir. Bu ki iler müzikal
tınıların ayırdına varabilme, müzik aletlerini kullanabilme ve arkı söyleme gibi konularda beceri
sahibidir (Saban, 2005: 10).
Bu zekâ türünde, beynin aktif bölümü aynı zamanda i itme merkezi de olan sa akak lobudur.
Müzisyenler, arkıcılar, besteciler, orkestra efleri, koristler ve müzik aleti üreticileri müzikal/ritmik
zekâsı güçlü bireylerdir. 1901-1971 yılları arasında ya ayan ve müzik tarihine damgasını vuran önemli
isimlerden biri olan Louis Armstrong, 1916-1999 yılları arasında ya ayan ünlü violin sanatçısı Yehudi
Menuhin, 1930-2004 yılları arasında ya ayan ünlü müzisyen Ray Charles, 1945 do umlu Amerikalı
arkıcı Carly Simon müzikal/ritmik zekâlarının yüksekli i ile dikkat çeken ünlülere örnek olarak
verilebilmektedir.
•
Bedensel/Duyudevinimsel Zekâ: Bedensel/duyudevinimsel zekâ ya da di er bir
ifadeyle bedensel/kinestetik zekâ -bodily/kinesthetic intelligence-, problem çözme ya da bir ürün ortaya
koymayı bedenin tamamını ya da ilgili bölümlerini kullanarak gerçekle tirme, dü ünce ve duyguları
bedeni kullanarak ifade etme yetene i anlamına gelmektedir (Gardner, 2004a: 55-56). Beynin beden
hareketlerini denetleyen bölümleri motor korteks ve beyincikle ba lantılandırılan bu zekâ türü; bireyin
bedeninin farkında olmasını ve fiziksel hareketleri ustalıkla gerçekle tirebilmesini sa lamaktadır. Bu
nedenle bedensel/duyudevinimsel zekâsı güçlü bireylerin koordinasyon, balans, güç, esneklik, dokunma
duyusu ve hız gibi konularda oldukça yetkin oldukları bilinmektedir.
Geli mi organizasyon becerileri ile dikkat çeken bedensel/duyudevinimsel zekâsı güçlü bireyler
spor, dans ve sanat alanlarında büyük ba arılara imza atabilmektedirler. Bu ba lamda bale, heykel,
pandomim gibi sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar, sporcular, koreograflar ve cerrahlar
bedensel/duyudevinimsel zekâ aracılı ıyla mesleklerini icra etmektedirler. 1895-1948 yılları arasında
ya ayan ve beyzbol alanında bir efsane olarak kabul gören ‘Babe Ruth’ lakaplı George Herman Ruth, Jr.
ile 1963 do umlu olan ve spor otoriteleri tarafından tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu olarak
nitelenen Michael Jordan bedensel/duyudevinimsel zekâsı baskın olan ünlü isimlere örnek olarak
gösterilebilmektedir.
•
Ki ilerarası/Sosyal Zekâ: Ki ilerarası/sosyal zekâ -interpersonal intelligence-,
ki ilerarası ileti im sürecinin ba arıyla gerçekle mesini sa layan zekâ türünü tanımlamaktadır. Bireyin
kar ısındakini anlaması ve kendisini anlatması esasına dayanan bu zekâ türü; kendini ifade etme, di er
ki ilerin duygu ve dü üncelerini analiz etme, onlara empati ve duyarlılıkla yakla ma gibi yeteneklerden
olu maktadır (Shephard, 2004: 214). Bu zeka etkili dinleme ve konu ma, sözsüz ileti im becerilerini
etkili bir ekilde kullanabilme, grupla i birli i içinde çalı abilme, empatik davranabilme, sinerji yaratma
ve sürdürme gibi etkinleri kapsamaktadır.
nsanlarla ileti im ve ili ki kurma yetene ini ifade eden ki ilerarası/sosyal zekâ; bireylere
liderlik, yönetim ve organizasyon ile adaptasyon gibi avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle politikacılar,
e itmenler, aktörler, yöneticiler, i letmeciler, psikologlar, pazarlama ileti imi uzmanları ve turizm sektörü
çalı anları ki ilerarası/sosyal zekâları kuvvetli ki ilerdir.
1856-1939 yılları arasında ya ayan ve psikanaliz ö retisi ile tanınan Avusturyalı hekim ve
psikolog Sigmund Freud, 1858-1919 yılları arasında ya ayan ve Amerika Birle ik Devletleri’nin yirmi
altıncı ba kanı olan Theodore Roosevelt ile 1929-1968 yılları arasında ya ayan Amerikan Yurtta Hakları
Hareketi önderi Martin Luther King, Jr. ki ilerarası/sosyal zekâ kapsamında örnek olarak
verilebilmektedir.
•
Özedönük/Ki isel Zekâ: Özedönük/ki isel zekâ -intrapersonal intelligence-; ki inin
kendisini analiz etmesi ve kendisine ili kin bilgileri de erlendirerek ya amının kontrolünü üstlenmesi
anlamına gelmektedir. Buna göre özedönük/ki isel zekâ; ki inin güçlü ve zayıf yönlerini, ruh durumunu,
istek ve niyetlerini anlama ve bu do rultuda ya amını planlayarak yönlendirme becerisine sahip olması
durumunu ifade etmektedir. Bu zekâ türünde temel olan; insanın kendi duygularını, ihtiyaçlarını,
endi elerini ve kendine özgü yetenek profilini ayırt edebilme kapasitesinin olması ve tüm bunları çe itli
ki isel hedeflere ula ma bakımından anlamlı ve yararlı biçimde bir araya getirebilmesidir (Gardner,
2004b: 60).
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Özedönük/ki isel zekâ; ki inin kendisini tanıması, içsel durumlarının farkında olması, kendisiyle
ilgili dü üncelerinin ve duygularının farkında olması gibi özellikleri içermektedir. Bu zekâya sahip
ki iler; kendilerini nesnel biçimde de erlendirip denetleyebilmekte ve kim olduklarının, ne yaptıklarının,
ne istediklerinin, ne yapmaları gerekti inin ayrımına varabilmektedirler (Bacanlı, 2000: 124).
‘Benlik bilgisi’ olarak nitelenebilen özedönük/ki isel zekâ; ki ilerin kendi duygularıyla nasıl ba
edebileceklerine ili kin farkındalıkları, ki isel problemlerini çözme ve hedef temelli hareket edebilme
yeteneklerinin yüksekli i, disiplinli davranabilme ve kendine güven gibi avantajlara sahip olmaları
anlamına gelmektedir. Beynin alın ve çeper lobları ile limbik sistem tarafından denetlenen bu zekâ
türünün baskınlı ı; ki inin özgürlü üne dü kün, kendisini seven ve bireysel çalı malardan ho lanan bir
yapıya sahip olması sonucunu do urmaktadır.
Psikologlar, psikoterapistler, teologlar, filozoflar, yazarlar, ressamlar ve heykeltıra lar
özedönük/ki isel zekâları kuvvetli olan meslek gruplarıdır. Bu ba lamda 1857-1961 yılları arasında
ya ayan ve Analitik Psikoloji’nin kurucusu olan sviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung ile 1929-1945
yılları arasında ya ayan, Almanya’daki Yahudi soykırımının simgesi olan ve soykırım yıllarında iki yıl
boyunca ya adıklarını yazdı ı günlü ü kitapla tırılarak tiyatroya uyarlanan Anne Frank, özedönük/ki isel
zekâsı güçlü isimlere örnek olarak gösterilebilmektedir.
•
Do a Zekâsı: Do a zekâsı -naturalist intelligence-, ki inin çevresindeki flora ve faunada
bulunan sayısız türü tanıyıp sınıflandırabilme yetene ini ifade etmektedir. Gardner tarafından 1995
yılında o zamana dek yedi zekâ türünden olu an Çoklu Zekâ Kuramı’na eklenen do a zekâsı, kuramın
dinamik ve geli tirilebilir olma savının do rulu una ili kin bir kanıt olarak sunulmu tur (Gardner, 2006).
Do a zekâsı; çe itli do al örüntü, renk, koku, ses, ekil ve dokulara kar ı özel bir bilgi; do ayla
ba lantıya geçebilme, ya ayan varlıklarla ilgilenme, çevrenin üzerindeki etkisini hissedebilme, türleri
tanıma ve sınıflandırma gibi yetenekler ile ba lantılıdır (Lazear, 2000: 25-26). Bu nedenle de biyoloji,
zooloji, jeoloji, tarım, botanik ve do a sporları gibi alanlar ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla çiftçiler,
botanik bilimciler, biyologlar, ziraatçılar, bahçıvanlar, foto rafçılar, da cılar, peyzaj mimarları, zoologlar
ve jeologlar do a zekâsı geli mi ki ilerdir.
1809-1882 yılları arasında ya ayan, Evrim Teorisi’nin kurucusu olan ngiliz do a
tarihçisi Charles Robert Darwin, 1879-1955 yılları arasında ya ayan ve zafiyet Kuramı’nı ortaya koyan
Nobel ödüllü fizik bilimci Albert Einstein, 1934 do umlu olan ve empanzeler üzerine çalı malarıyla ün
kazanan primatolog, etolog ve antropolog Jane Goodall do a zekâsı yüksek ki iler arasında örnek
gösterilebilmektedir.
•
Varolu çu Zekâ: Gardner tarafından dokuzuncu zekâ türü olarak lanse edilen varolu çu
zekâ -existential intelligence-, evrenin ve insanlı ın var olma nedenlerine odaklanan ‘büyük soruların
zekâsı’ olarak tanımlanabilmektedir. Nörolojik temeli ve ba lantılı oldu u beyin bölgesine dair kesin
kanıt bulunmaması nedeniyle bilimsel ba lamda somutla tırılamayan bu zekâ türü, savladı ı unsurlar
açısından anlamlı ve önemli bulunmaktadır. Bu ba lamda varolu çu zekânın teoloji, felsefe ve tasavvuf
ile yakından ilgili oldu unu ifade etmek mümkündür (Gardner, 2003: 7; Gardner, 2005: 9).
.Ö. 427-347 yılları arasında ya ayan ve Batı felsefesinin en önemli filozofu olarak nitelenebilen
Platon -Eflatun-, 1207-1273 yılları arasında ya ayan ve tüm dünyada hümanizm dü üncesinin
öncülerinden kabul edilen Mevlâna Celaleddin-i Rumi, 1596-1650 yılları arasında ya ayan ve
‘dü ünüyorum o halde varım’ -‘cogito ergo sum’ çıkarımı ile tanınan Batı dü üncesinin en önemli
filozoflarından olan René Descartes varolu çu zekâ kapsamında örnek olarak gösterilebilmektedir
4.2. Çoklu Zekâ Kuramının lkeleri
Çoklu Zekâ Kuramı, geli tirilebilir özellikte birçok zekâ türünün varlı ı dü üncesini temel alan
ve her bireyin bu zekâların tümüne farklı oranlarda sahip olduklarını savunan bir kuramdır. Bu kuram
uyarınca geli tirilmi ki isel zekâ profilini ortaya çıkarmayı sa layan yöntemlerle, bireyin sahip oldu u
baskın zekâ ve di er zekâlar belirlenerek, özel ö renme stratejileriyle zayıf zekâların güçlenmesini
sa lanabilmekte ve böylelikle ki isel geli im fırsatı yaratılabilmektedir.
Tüm bu bilgilerin ı ı ında, Çoklu Zekâ Kuramı’nın ilkeleri u ekilde özetlenebilmektedir:
•
Çoklu Zekâ Kuramı, zekânın tekil bir niteli e sahip olmanın ötesinde bir anlam ifade
etti i ve çok farklı zekâ türlerinin mevcut oldu u varsayımına dayanmaktadır. Kurama göre, her insan
dokuz farklı zekâ türüne sahiptir ve bu zekâların tümünü belirli oranlarda kullanabilmektedir. Bazı
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bireyler, birkaç zekâ alanında geli kin beceriler gösterirken bazıları da tüm zekâ alanlarında geli mi
beceriler sergileyebilmektedir. Örne in 18. yüzyıl Alman edebiyatının önemli isimlerinden olan ve
Alman dü üncesinin yanı sıra Avrupa dü üncesinin de kavramsalla tırılmasında etkileri hissedilen Johann
Wolfgang von Goethe; air, yazar, bilim adamı, filozof, teorist, seyyah, bürokrat ve ressam etiketlerinin
hepsini birden ta ıması ile ünlüdür.
•
nsanların çoklu zekâ alanlarının geli iminde ‘kristalle tirici deneyimler’ ve ‘felce u ratıcı
deneyimler’ olarak ayrımlanabilecek iki anahtar süreçten söz etmek mümkündür. Bireyin daha çok
çocukluk döneminde meydana gelen kristalle tirici deneyimler, yetenek ve potansiyel geli imi açısından
dönüm noktaları olarak de erlendirilebilmektedir. Dâhilerin ya am hikayelerine bakıldı ında, bazı basit
deneyimlerin bu bireylerin dehalarını harekete geçirmi oldu u görülebilmektedir. Felce u ratıcı
deneyimler ise; zekâ potansiyelini körelten genelde çevrenin ilgili zeka alanındaki üretime verdi i
olumsuz nitelikteki tepkiden kaynaklanabilen utanma, korku, suçluluk gibi duyguların e lik etti i, bireyde
ilgili zekâ alanının geli imini durdurup o alanda üretimde bulunma iste ini ortadan kaldırabilen
deneyimlerdir (Christison, 1995).
•
Çoklu Zekâ Kuramı, her insanın içinde ya adı ı toplumda de er gören ürünler ortaya
koymasını ve kar ıla tı ı problemleri çözmesini sa layacak, güçlü ve zayıf zekâlarının özel
kombinasyonundan olu an kendine özgü bir zekâ profiline sahip oldu u dü üncesini savunmaktadır. Bu
profildeki zekâların gücünü, kalıtım ve çevresel faktörlerin ekillendirdi i ilgi, yetenek ve ya am
deneyimleri belirlemekte ve profilde görülen varyasyonlar bireylerarası zihinsel farklılıkları ortaya
koymaktadır (Chen ve Gardner, 2005: 79-86). Bireyler profillerindeki güçlü zekâları aktif olarak
kullanabilmekte ve görece zayıf zekâlar pasif kalıp manipüle edilememektedir (Callison, 2002: 159).
Kuram, bireyin sahip oldu u pasif zekâların uygun geli im ve ö renme olanaklarıyla güçlendirilip belirli
bir yeterlilik düzeyine getirilebilece ini ileri sürmektedir.
•
Çoklu Zekâ Kuramı, bireylerin farklı zekâ alanlarını tanımasına teorik ve pratik anlamda
olanak tanımakta, birey kendisinde var olan yetenekleri tanıyıp harekete geçirme ansına sahip
olmaktadır. Bu ba lamda, Çoklu Zekâ Kuramı uyarınca geli tirilen de erlendirme ölçekleri aracılı ıyla,
bireylerin aktif ve pasif zekâlarından olu an zekâ profillerinin belirlenmesi mümkündür. Çoklu zeka
alanındaki çalı malarıyla tanınan akademisyen geli im psikolo u Branton Shearer tarafından 1987 yılında
geli tirilen ve MIDAS açılımıyla formüle edilen Multiple Intelligence Developmental Assesment Scales Çoklu Zekâ De erlendirme Ölçekleri-, tutum ölçeklerini andıran ve zekâ profilini ortaya koyan bir
yöntemdir. Öyle ki bu ölçek çocuk, ergen ve yeti kinlerin özfarkındalık bilinçlerini artırma, kariyer
planlama, e itim ve ö renmede etkinlik sa lama amacıyla kullanılabilmektedir (http://
miresearch.org/about_midas.html, 25 Nisan 2008).
•
Çoklu Zekâ Kuramı; zekânın dokuz boyutu oldu unu kabul etmekle birlikte, söz konusu
zekâların karma ık ve e güdümlü bir i leyi e sahip olduklarını savunmaktadır (Vural, 2004: 264).
Örne in bir balerin sahnede dans ederken bedensel/duyudevinimsel zekâyı, sahne dı ına çıkmamak için
dans etti i alanı tanırken görsel/uzamsal zekâyı, koreografiyi ö renirken sözel/dilbilimsel ve
bedensel/duyudevinimsel zekâyı, dans edece i müzi i tanırken müzikal/ritmik zekâyı, koreografiyi
ya ayarak sahnelerken özedönük/ki isel zekâyı kullanmaktadır.
•
Çoklu Zekâ Kuramı’na göre, her bir zekâ türü alt yetenek alanlarından olu maktadır. Bu
durum, bir zekâ alanında zeki kabul edilmenin birden fazla yolunu ortaya koymaktadır. Örne in bir
bireyin sözel/dilbilimsel alanda zeki kabul edilmesi için; sözel-dilsel kapsamda sergilenebilecek okuma,
yazma, sözlü ifade, geni kelime bilgisi gibi alt yeteneklerin tümünde üstün performansa sahip olması
gerekmemektedir. Bu bakı açısıyla, okuma yetene i zayıf, ancak sözel ifade yetene i güçlü bir bireyin
sözel/dilbilimsel alanda zeki olarak kabul edilmesi mümkündür.
•
Çoklu Zekâ Kuramı, geleneksel anlayı ın aksine dinamik ve geli imini sürdüren bir
nitelik arz etmektedir. Öyle ki kuram ilk ortaya atıldı ında, yedi zekâ türünden olu maktayken, daha
sonra teorisyeni olan Gardner tarafından geli tirilmi ve iki zekâ türünün daha eklenmesiyle dokuz
zekâdan olu an bir toplama ula mı tır. Bununla birlikte kuram, geli ime her daim açıktır ve Gardner, u
anda bilinen zekâlardan farklı zekâların var olabilece ini kabul etmektedir.
5. Sonuç
Howard Gardner, geli tirmi oldu u Çoklu Zekâ Kuramı ile insanın zihinsel potansiyelinin IQ
testleriyle ölçülen sözel ve matematiksel yeteneklerden çok daha geni oldu unu, bu anlamda IQ
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testlerinin bireyin zihinsel potansiyeli hakkında sınırlı bir veri sa layabilece i dü üncesinden hareket
etmektedir. Her insanda farklı güçlerde var olan en az dokuz zekâ türüne dikkat çeken Gardner, yalnız
sözel ve sayısal açıdan güçlü yeteneklere sahip bireylerin zeki olarak nitelendirilmesini ele tirmekte,
di er zekâ türlerinden biri ya da birkaçında güçlü yeteneklere sahip insanların da zeki olarak
de erlendirilebilece i tezini savlamaktadır.
Gardner’in tezinden hareketle, IQ testlerinde ba arı ölçütü olarak alınan sözel ve sayısal
yetenekler ba lamında güçlü yeteneklere sahip olmayan bireylerin zor ö renenler ve ba arısızlar sınıfında
de erlendirilmesinin do ru olmadı ı açıktır. Çünkü hemen her insan belirli bir zihinsel potansiyelle
dünyaya gelmekte, bu potansiyel bireyde çevre etkile imiyle bir yetenekler dizisi olu turmaktadır. Bu
bakı açısıyla, kendisine özgü yetenekler bütünüyle çe itli alanlarda -çevre, ileti im, sanat, spor vb.toplumda de er gören ürünler/çıktılar ortaya koyabilen ve kar ıla tı ı sorunlara etkin çözümler bulabilen
bireylerin zeki olarak nitelenmesi daha do ru bir bakı açısıdır.
Gardner’in yakla ımı, bireylerarası zihinsel farklılıklara de er vermekte ve IQ anlayı ının tersine
bu farklılıkların ya amın ileriki yıllarında dahi geli tirilebilir oldu unu ileri sürmektedir. Bu noktada,
Çoklu Zekâ Kuramı’ndan hareketle, bili sel yetenekleri ölçme ve de erlendirme amacıyla geli tirilen
zekâ ölçeklerinden yararlanılarak, do ru ve hedef odaklı akademik yönelim, ki isel geli im ve kariyer
planlama çalı maları gerçekle tirilebilmektedir.
Zihinsel potansiyeli ölçme ve de erlendirme konusunda, geleneksel bakı açısı hâlâ etkinli ini
korumakla ve IQ testleri büyük oranda kabul görmeye devam etmekle birlikte; Çoklu Zekâ Kuramı,
paradigmada de i im anlamına gelmekte ve insana ili kin ezberlerin bozulabilece ine dikkat
çekmektedir. IQ testlerinin bireylerin zihinsel açıdan kategorize edilmeleri amacıyla kullanılmalarına
kar ı çıkan Kuram; bireyin ba arı gösterdi i tüm alanlara önem atfederek, gizil zihinsel güçlerin körelip
ortadan kalkmasını önleyecek ve güçlü zekâların da ustalık düzeyine gelmesini sa layacak stratejiler
önermektedir. Ki isel, profesyonel ve toplumsal geli im açılarından sundu u uygulamaya dönük
çözümlerle zihinsel kapasitenin daha aktif kullanımını vaat eden Kuram; ileti im, yönetim, pazarlama
ba ta olmak üzere insan odaklı tüm disiplinler ve alanlar açısından önem te kil etmektedir.
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