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ÖN SÖZ

Eğitimde Yeni Yönelimler (EYYÖN) kitabı, 21 yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler oldu-
ğu ve nereye yöneldiği konusunda eğitim kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla  hazırlanmıştır. 

Ele alınan konular son on yılda eğitimde devrim yaratan ve dünya üzerinde pek çok eğitimci tarafın-
dan kabul görmüş yönelimlerdir. İnternetin etkin bir şekilde kullanılması, bilim dünyasında ortaya atılan 
her yeni düşünce ve uygulamanın anında yayılmasını ve paylaşılmasını olası kılmaktadır. Bu nedenle, son 
on yıldaki bilgi paylaşımı hızla artmış ve eğitim bilimi alanındaki gelişmeler çağın gereklerine uygun hızda 
yayılmış  ve paylaşılmaya başlanmıştır. 

Bizler, Türk eğitimcileri olarak, son yıllarda eğitim dünyasındaki yönelim ve değişimleri yakından iz-
leme çabası içindeyiz. Çağdaş gelişmelerin gerisinde kalmamak için iletişim teknolojilerini en etkin bir 
şekilde kullanmaya özen göstermekteyiz. Eğitim bilim alanının paydaşları olarak yeni bilgileri tüketmenin 
yanı sıra üretmenin de önemli olduğunu ilke edinerek bilim dünyasına katkı getirmeyi amaçlamaktayız. 
Bu bağlamda, özellikle doktora düzeyindeki derslerimizi ve bu derslerde işlenen konularımızı her öğretim 
yılında yinelemek yerine yenilemek yoluyla güncelleştirmekteyiz. Bu yenilikçi tutumuz, bizim vazgeçilmez 
bilimsel tutumumuzla örtüşmektedir. 

Bilgiye ulaştığımız, birlikte öğrendiğimiz ve birlikte yeni uygulamaları yaptığımız genç bilim adamla-
rını yüreklendirerek bu yapıtı ortaya koymayı planladık. Böylesi bir çalışmanın ve yenilikleri paylaşmanın 
bireysel bir ürün çıkarmaktan çok daha güçlü olacağına inandığımdan bu yapıtın tasarımcısı ve düzeltmeni 
olmayı yeğledim. Bu aşamada, ‘Eğitim Bilimi’ dünyasına kazandırdığım  bölüm yazarı öğrencilerimle ne ka-
dar gurur duysam azdır. Onlarla bu işe girişirken kendimi okyanusda seyreden bir geminin kaptanı olarak 
algıladım ve yola çıktım. 

Bu yapıtın ortaya çıkmasına katkı getiren tüm yazar-öğrencilerime teşekkür ediyor, bundan sonraki 
çalışmalarında daha üstün başarılar diliyorum. Ayrıca, böyle bir yapıtın ortaya çıkmasına ve bilim dünya-
sına kazandırılmasına olanak sağlayan PegemA yayıncılığa da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Umarım 
bundan sonraki gelişmeleri ayrı bir kitapta toplayabiliriz. Burada ele alınan her konunun yüzlerce kitaptan 
oluştuğunu; oysa burada sadece  özet bir bilgi sunduğumuzu unutmayalım. 

Bu çalışmanın öğretmen  adaylarına ve halen öğretmen olarak çalışanlara az da olsa katkı getirmesi 
yazar kadrosunu mutlu kılacaktır. Eğitim Bilimi alanındaki yeniliklerin ve çağdaş düşüncelerin yansımaları 
olarak ortaya çıkan bu çalışmada yer alan düşüncelerin,  ülke genelinde yaygınlaşması ve kabul görmesi 
sizin ilginiz ve tercihinizle  sağlanacaktır.  Bugüne kadar  verdiğiniz desteğe  ve güvene teşekkür ediyor, 
çalışmalarımıza ivme katan görüş ve önerilerinizin devamını diliyoruz. 

Ankara,  Eylül – 2005 Editör: Prof. Dr. Özcan DEMİREL
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1. BÖLÜM

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI VE  
EĞİTİM*

Giriş*

Üzerinde yıllardır çalışılan zekâ, soyut bir kavramdır. Bu nedenle de hep merak edilen, çerçeveleri çi-
zilmeye çalışılan, sorgulanan bir canlı özelliği haline gelmiştir. Günümüze dek, araştırmacılar bireylerin 
zihinsel yapılarına ve davranışlarına bakarak zekâ üzerinde fikirler yürütmüşlerdir. Buna göre zekâ, kimi 
zaman bir testten alınan puan, kimi zaman çevreye uyum sağlama, kimi zaman da problem çözme yeteneği 
olarak düşünülmüştür. Bu kuramlarda çoğunlukla dil, matematik ve mekanik gibi yeteneklerle, verilen yeni 
bir problem durumunun çözülebilmesi ölçüt alınmıştır. 

Zekâyı ilk kez Galton (1822-1911) ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışmada temel 
duyuların duyarlılığı incelenmiş; zekâ, bilgileri yapısallaştırma ve kullanma ola-
rak ele alınmıştır. Spearman 1927’de zekâyı 2 faktör kuramı ile tanımlamıştır. 

Buna göre zekâ, her türlü zihin etkinliğinde rol oynayan veya ihtiyaç du-
yulan zihinsel enerji olan genel faktörden (g faktörü) ve belirli bir zihin etkinli-
ğinde rol oynayan veya ihtiyaç duyulan zihin gücü olan özel faktörden (s faktö-
rü) oluşmuştur. Spearman’ a göre özel faktörlerin sayısı pek çoktur. Birbirinden 
farklı zihin gücü gerektiren zihin etkinliklerinin sayısı kadardır. Thorndike, 
Spearman’ın g faktörünü reddeder ve zekânın birbirinden ayrı faktörlerden 
meydana geldiğini belirtir. 

Buna göre faktörler birbirinden bağımsızdır, genel bir zekâ yoktur; zekâ değil, zekâlar vardır. Zihinsel bir 
problem çözümünde birden fazla faktör rol oynar. Bu faktörler    a) kelime anlamı, b) aritmetik akıl yürütme, 
c) kavrama, d) ilişkileri görsel algılamadır. Thorndike zekâyı üçe ayırır: 1) Soyut zekâ (sayı ve kelime cinsin-
den sembolleri anlama ve kullanma yeteneği), 2) Sosyal zekâ (insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler 
kurabilme yeteneği), 3) Mekanik zekâ (çeşitli araç-gereç ve makineleri anlama ve kullanma yeteneği)1,2. 

Daha sonra Fransız psikolog Alfred Binet 1900’lü yılların başında Fransız Eğitim Bakanı’nın isteğiy-
le, meslektaşı Theodore Simon ile birlikte, okulda başarı gösteremeyen risk altındaki çocukları belirlemek 
üzere bir test geliştirmişlerdir. Bu test, belirlenen amaç için oldukça etkili bulunmuş, ancak daha sonra bu 
amacın dışına çıkılarak, bireylerin genel kapasitelerini ya da zekâlarını ölçmede kullanılan psikometrik bir 
ölçek haline gelmiştir. 

Wechsler 1939 yılında yetişkinler için WAIS adında bir zekâ ölçeği geliştirmiş, daha sonra 1949’da 
çocuklar için ikinci bir ölçek (WISCE) düzenlemiştir. Çocuklar için geliştirdiği ölçeği 6-16 yaş grubuna 
bireysel olarak uygulanmak üzere 1974 yılında yeniden düzenleyen Wechsler, yetişkinler için hazırlanan 
ölçeği de son kez 1980 yılında geliştirmiştir. Ancak bu ölçekler temelde Binet’nin ölçeğinden yola çıkılarak 
hazırlanmış ve o testin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Bu testler öğrenme ile ilgilidir; ancak zekânın ku-
ramsal bir tanımı yapılmamıştır3. 

* Bu bölüm Prof. Dr. Nilay T. Bümen tarafından yazılmıştır. Bölümün hazırlanmasında yazar, “Okulda Çoklu Zeka Kura-
mı” (Pegem Akademi Yayıncılık, Nisan 2004) isimli çalışmasından yararlanmıştır.

Sir Francis Galton
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Zekâyı ilk kez kuramsal düzeyde inceleyen psikolog ise Guilford’dur. Guilford’un geliştirdiği zekâ testi, 
insanın bilişsel sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu ve süreçlerle ilgili işlemlerin bireyden bireye farklılık 
gösterdiği görüşüne dayanır. 

Örneğin yapısal açıdan herkesin bir kısa süreli bellek kapasitesi vardır ama herkesin karar verme hızı 
farklıdır. SI (Structure of intellect) olarak bilinen bu modele göre, zekânın üç boyutu vardır: İçerik, ürün 
ve işlem. İçerik boyutu figürler, semboller, anlamlar ve davranışlardan; ürün boyutu birimler, gruplar, iliş-
kiler, sistemler, değişik durumlarda formüle etme (transformasyon) ve doğurgulardan; işlem boyutu ise 
biliş, bellek, ayrıştırıcı düşünme, bütünleştirici düşünme ve değerlendirme süreçlerinden oluşur4. Guilford 
zekâya ilişkin bu çok faktörlü kuramında 120 faktör ele almış ve günümüzdeki sosyal ve özedönük zekâların 
temelini oluşturacak görüşleri ortaya koymuştur5. 

Piaget ise geleneksel zekâ anlayışına karşı çıkarak zekânın, zekâ testinden alınan puan olmadığını be-
lirtmiştir. O, zekâyı zihnin değişme ve kendini yenileme gücü olarak tanımlamıştır. Buna göre zihin bir sin-
dirim sistemi, bilgiler de besin maddeleridir. Algılanan bilgiler, besin maddelerinin organizmayı değiştirdi-
ği gibi bilişsel fonksiyonları değiştirir ve geliştirir. Böylece yeni ve bilinmeyen durumlarla karşılaşan birey, 
eski tecrübelerinden faydalanarak daha etkili kararlar verir; karşılaştığı problemleri daha kolay çözümler6. 

Sternberg (1985) ise geliştirdiği üçlü (triarchic) zekâ modelinde, problem çözme sürecinde yürütücü 
biliş - üst biliş (metacognitive) ya da yönlendirici (monitoring) stratejilerin rolüne dikkat çekmektedir. 

Önceki kuramcıların aksine Sternberg, bu noktada yürütme kontrolü ve yönlendirici sistemin sadece 
diğer düşünme ve öğrenme süreçleriyle etkileşim içinde olmadığını, bunun yanı sıra aslında bunları ente-
lektüel bir hiyerarşi içinde düzenlediğini de belirtmektedir7. 

Zekâyla ilgili bu geleneksel yaklaşım tekil bir özellik gösterir ve bu anlayış da çeşitli güçlükler yaratır. 
Çünkü bu anlayışı gerçek yaşamdaki insan davranışlarına uyguladığımızda, zekâ ölçüsü olarak ele aldığımız 
testte (IQ: intelligence quotient-ZB: zekâ bölümü testi) yer almayan özel beceriler ya da eğilimlere sahip pek 
çok insana rastlarız. 

Örneğin günlük yaşamda ZB (IQ) testinde doğru cevaplar veren bir kişi çevresindekilerle iletişim 
problemleri yaşayabilir ya da çok başarılı bir müzisyen bu testten çok düşük bir puan alabilir. 

Başka bir deyişle, dünyadaki zeki ya da yetenekli bireyleri belirleyebiliriz ancak bu beceriler bir teste 
sığamayacak kadar karmaşıktır. Gerçekte de insanların yaşamda pek çok etkinlik yürüttüğünü gördükçe, 
“zekâ” olarak tanımlanabilecek daha pek çok özelliğin var olup olmadığını düşünmeye başlarız. Kısacası 
insan performansı çok karmaşıktır ve tekil boyutlu düşünüldüğünde ve ölçüldüğünde çok sınırlı bilgi verir. 

Çoklu Zekâ Kuramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Nöropsikoloji ve gelişim uzmanı Gardner, geleneksel zekâ anlayışını ince-
ledikten sonra, 70’li ve 80’li yıllarda bireylerin bilişsel kapasitelerini araştırmaya 
başlamıştır. Aynı zamanda Harvard Üniversitesinde “Project Zero” adlı projede 
normal ve üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar yapmış, bilişsel yetenek-
lerin gelişimini incelemiştir. 

Gardner, 1983 yılında yayınlanan “Zihnin Çerçeveleri” (Frames of Mind) 
kitabında yedi ayrı ve evrensel kapasite önermiştir. Bu kapasite ya da zekâlar 
her bireyde doğuştan varolmakta ama farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya 
çıkmaktadır. Gardner’ın geliştirdiği kurama göre, zekâ biyopsikolojik bir potansi-
yeldir (s. 36) ve şöyle tanımlanabilir8: 

Zekâ, bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne 
şekil verme ya da problemleri çözme yeteneğidir. 

Howard Gardner
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Bu tanıma göre zekâ, bireylerin kişisel kararları olduğu kadar aynı zamanda bir potansiyeldir ve değer-
lere, fırsatlara bağlı olarak ortaya çıkar. Kültürel değerler zekâ olarak ele alınan davranışları derinden etkiler. 

Yeni anlayış bireyin zekâ koleksiyonunun niteliksel bir ifadesidir, tanımlamasıdır. Oysa eski anlayış 
bütünsel bir becerinin niceliksel ifadesidir. Bu noktadan hareketle zekâya ilişkin niceliksel ve niteliksel an-
layışlar şöyle karşılaştırılabilir:
Tablo 1: Zekâya İlişkin Niceliksel ve Niteliksel Anlayış

Niceliksel Anlayış 
ZB (Zekâ Bölümü)

Niteliksel Anlayış  
ÇZ (Çoklu Zekâ)

•	 Tekil-bütüncül yaklaşım •	 Çoğulcu yaklaşım
•	 Gerçek yaşamdan soyutlama •	 Gerçek yaşam faaliyetlerini temele alma 
•	 Sayısallaştırma •	 Zekâ profili çıkarma
•	 Ölçme •	 Yorumlama, betimleme
•	 Doğuştan gelme ve sabitlik •	 Değişme ve gelişme
•	 Bireyleri sınıflama •	 Bireyleri tanıma ve keşfetme

Zekâ Alanlarının Belirlenmesi

Kuramla ilgili ilk çalışmalarda öncelikle zekâ olarak kabul edilecek aday kapasitelerin mutlaka özerk ve 
bağımsız bir tabanda oluşturulmasına karar verilmiştir. Çünkü beyin araştırmalarına göre, dil kapasitesinin 
zarar görmesi durumunda (beynin Broca bölgesi) diğer bilişsel fonksiyonlar bozulmamaktadır. Bu durum-
da dil kapasitesi diğerlerinden ayrı bir özellik göstermektedir. 

Buna göre temel biyolojik bölümlerin belirlenmesinde sekiz ölçüt kullanılarak zekâlar özelleştirilmiş-
tir. Başka bir deyişle, psikometrik bir aracın sonuçlarına dayanmadan, beyin araştırmalarından, insan geli-
şiminden, evrimden ve kültürler arası karşılaştırmalardan yararlanarak “zekâ” olarak düşünülebilecek aday 
yetenekleri belirlemek üzere sekiz ölçüt geliştirilmiştir. 

Gardner ve arkadaşları çok sayıda yetenek içinden seçtiklerini, bu ölçütlerle karşılaştırarak akla uygun 
olanları seçmiş ve bunlar zekâ olarak tanımlanmıştır. Buna göre ölçütlerle uyum göstermeyen yetenekler 
elenmiştir. İlk çalışmalarda bu sekiz ölçüte uygun yedi adet zekâ tespit edilmiştir. Bunlar, sözel-dil zekâsı, 
mantık-matematik zekâsı, bedensel zekâ, uzamsal (spatial) zekâ, müziksel zekâ, sosyal (interpersonal) zekâ, 
özedönük (intrapersonal) zekâdır. 

Daha sonra sekizinci zekâ olan doğacı (naturalistic) zekâ da diğerlerine eklenmiştir. Dokuzuncu zekâ 
olarak düşünülen varoluşsal (existential) zekâ halen araştırılma aşamasındadır. Gardner (1998), bu zekâya 
biyolojik bir alan bulamadığından “yarım zekâ” adını vermiş ve bu özelliği listeye daha sonra ekleyebilecek-
lerini belirtmiştir. 

Kuramla ilgili olarak söz etmekte yarar görülecek bir nokta da, bu alanların neden bir yetenek ya da 
beceri değil de bir zekâ olarak tanımlandığıdır. Bununla ilgili olarak Gardner insanların birbiri hakkında 
konuşurken “O çok zeki değildir ama mükemmel bir müzik yeteneği vardır” gibi tanımlamalarda bulun-
duklarını ve bunun çok yanlış olduğunu vurgulamaktadır. 

Gardner kendisiyle yapılan bir görüşmede9; 

Eğer ben bu kapasitelere zekâ değil de yetenek deseydim ve kuramın adı da Çoklu Yetenek Kura-
mı olsaydı, insanlar esner ve hemen kabul ederlerdi. Oysa ben onları sarsmak ve düşündürmek 
istiyorum. Bu kapasitelere zekâ demekle, birden fazla olduklarını (zekânın tekil olmadığını) ve 
şimdiye kadar düşünmediğimiz bazı şeylerin zekâ olabileceğini vurgulamaktayız

diyerek şunu da eklemektedir10: 




