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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin İngilizce 

dersindeki başarılarında çoklu zekâ kuramına dayalı öğrenme etkinliklerinin 

etkisini araştırmaktır.  

Ön-test, son-test ve kontrol grup tasarımının kullanıldığı bu deneysel 

çalışma, İzmir-Selçuk İsabey İlköğretim Okulundaki dört sınıftan toplam seksen 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 4-A ve 5-A sınıfları kontrol grupları; 4-B ve 5-B 

sınıfları da deney gruplarıdır. Dördüncü sınıflarda “Animals” konusu, beşinci 

sınıflarda ise “Have got/Has got” konusu seçilmiştir. Deney gruplarında Çoklu 

Zekâ öğrenme teknikleri, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretim yöntemleri 

kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, “İngilizce Başarı Ön ve Son Testleri” ve 

“Çoklu Zekâ Envanteri” nden faydalanılmıştır. 

  Ön testler uygulanmış daha sonra deney grubundaki öğrenciler gelişmiş 

zekâ alanlarına göre gruplandırılmış ve farklı çoklu zekâ etkinlikleri 

uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda son testler uygulanmış ve elde edilen verilerin 

analizi t-testi kullanılarak yapılmıştır. Deney gruplarının son test puan 

ortalamaları ile kontrol gruplarının son test puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın sonuçları, deney gruplarının son test puan ortalamalarının kontrol 

gruplarınınkilerden yüksek olduğunu göstermiştir. Bir başka ifadeyle, Çoklu Zekâ 



 iii

Kuramına dayalı öğrenme etkinlikleriyle İngilizce dersleri işlenen her iki deney 

grubu öğrencileri, iki kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılıdır.  

Dolayısıyla bu çalışmada; Çoklu Zekâ kuramına dayalı öğrenme 

yöntemlerinin, öğrencilerin İngilizce dersindeki başarılarını etkilediği ve 

geleneksel öğretim yöntemleri ile arasındaki farkın önemli olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çoklu zekâ kuramı, İngilizce Öğretimi, ilköğretim 

birinci kademe, 4. sınıf, 5. sınıf 
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FOR ENGLISH TEACHING IN THE FIRST STAGE 
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SUMMARY 

This study aimed to explore the impact of learning activities based on the 

Multiple Intelligence Theory on the success of first stage primary school students 

in English lessons. 

An experimental study, in which a pre-test, a post-test and control group 

design were used, was conducted with four classrooms, eighty students at İsabey 

Primary School located in Selçuk, İzmir. These eighty students were chosen from 

the two fourth grades (4-A / 4-B) and the two fifth grades (5-A / 5-B). 4-A and 5-

A classes were control groups; 4-B and 5-B were treatment groups. “Animals” 

subject was chosen for the fourth grades and “Have got / Has got” subject was 

chosen for the fifth grades. The learning activities based on the Multiple 

Intelligence Theory were used in the treatment groups while traditional learning 

methods were used in the control groups. To gather data, “English success pre-

tests and post-tests” and “the Multiple Intelligence Inventory” were used. 

 Pre-tests were applied to control and treatment groups. The students in the 

treatment groups were sub-grouped through their developed intelligence 

dimensions and different multiple intelligence activities were applied. At the end 
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of the study, post-tests were applied to control and treatment groups. Data 

gathered from this study have been analyzed by using t-test.  

In this study, the mean scores of the post-tests fort he treatment groups 

were compared with the mean scores of the post tests fort he control groups. The 

results of the study showed that the mean scores of the post-tests in the treatment 

groups were higher than that of the post-tests in the control groups. In other word, 

the students of the both treatment groups who learned the subjects through 

learning activities based on the Multiple Intelligence Theory were more successful 

than the students of the both control groups.  

As a result, it is concluded that Multiple Intelligences Methods effect 

English achievement of the students and the difference between these methods 

and traditional learning methods is significant. 

 

Key words: Multiple Intelligence Theory, English Teaching, First Stage 

Primary School, 4th grade, 5th grade 
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BÖLÜM 1 

 

1.0 GİRİŞ 

Bu bölümde sıra ile araştırmanın konusu, amacı ve önemi, araştırma 

yapılırken izlenen yöntem ve son olarak konuyla ilgili olarak yapılmış olan 

çalışmalar yer almaktadır. 

 

1.1 KONU 

Çoklu zekâ kuramı bireylerin sahip oldukları doğal veya gizil güçlerini, 

yeteneklerini, var olan potansiyellerini bulmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir 

eğitim-öğretim felsefesidir. Çoklu zekâ kuramı zekânın çok yönlü olduğunu ileri 

sürer. Zekâ hakkındaki geleneksel anlayışı kabul etmeyen Howard Gardner Zihin 

Çerçeveleri adlı kitabında yedi değişik zekâ alanını tanımlar. Zekâ Yeniden 

Yapılandırıldı adlı kitabında da sekizinci zekâ alanını ekler. Bu kurama göre 

öğrencilerin zekâ alanlarının tespit edilmesi; öğretmenlerin doğru materyal 

seçmesine, öğrenciyi anlamasına ve buna göre yönlendirmesine, öğrencilerin ise 

başarılı bir öğrenme sürecine dahil olmalarına yardımcı olacaktır. Çünkü her 

öğrencinin geliştirilebilir zekâ alanı ve zekâ düzeyleri birbirinden farklıdır. İşte bu 

doğrultuda çoklu zekâ kuramının İngilizce öğretimindeki önemi ortaya 

çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminin anadilin öğretiminden daha farklı ve güç 

olduğu aşikârdır. Bu da öğretmenin öğrencilerinin zekâ düzeylerini tanımasını, 

farklı zekâ düzeylerine uygun yöntem ve teknikleri, etkinlikleri, materyalleri, 

eğitim-öğretim ortamlarını seçmesini, çalışmalarını planlamasını, dersini diğer 
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derslerle ilişkilendirmesini daha da önemli hale getirmiştir. Her bireyin farklı zekâ 

türlerine sahip olduğu düşünüldüğünde, öğrencinin ders içinde diğer öğrencilerin 

sahip olduğu zekâ türleriyle etkileşime girmesi öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi 

İngilizce öğrenimini keyifli hale getirmektedir. Çünkü etkileşimle öğrenilen bilgi 

zor unutulur. 

Çoklu zekâ kuramının İngilizce öğretiminde kullanılmasının önemi 

özellikle ilköğretim birinci kademede ön plana çıkmaktadır. Günümüzde İngilizce 

dersi ilköğretimin birinci kademesinde 4. sınıftan itibaren yer almaktadır. 

Çocuklara yabancı dil öğretmenin yetişkinlere öğretmekle aynı olmadığı; çocuk 

olmalarından kaynaklanan birçok sorunların ortaya çıktığı bir gerçektir. Çoklu 

zekâ kuramı farklı zekâ türlerine göre farklı etkinlikler sunabilmesi açısından 4. 

ve 5. sınıflarda bu sorunları giderebilecek ve İngilizce öğretimini farklı hale 

getirebilecek bir teoridir.  

Çalışmanın birinci bölümü olan giriş bölümünde konu, konunun amacı ve 

önemi, ayrıca konu işlenirken izlenen yöntem açıklanacak ve konu ile ilgili 

çalışmalar sunulacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde temel olarak zekâ kavramı, çoklu zekâ 

teorisi ve bu teorinin ilkeleri anlatılacak, daha sonra çeşitli zekâ türleri üzerinde 

durulacak ve öğretmenlerin öğrencilerin zekâ türlerini nasıl belirleyebileceği 

konusunda bilgiler verilecek, ayrıca bazı formlar ve envanterler örnek olarak 

gösterilecektir. Çoklu zekâ kuramının genelde öğretimde ve özelde İngilizce 

öğretiminde kullanılması da bu bölümde yer alacaktır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümü uygulama ve analiz bölümüdür. Örnek birer 4. 

ve 5. sınıf seçilerek İngilizce dersinde çoklu zekâ kuramı uygulama biçimi ve 

bunların değerlendirmesi yer alacaktır. Çoklu zekâ kuramına uygun birer ders 

planı hazırlanacak, öğrencilere anketler uygulanıp değerlendirilecek ve bunların 

sonuçları değerlendirilerek yorumlanacaktır. Ders işleme aşamasında kullanılan 

etkinlikler ve öğrencilerin tepkileri üzerinde durulacaktır.  

 Dördüncü bölümde ise 4. ve 5. sınıflarda İngilizce dersinde 

kullanılabilecek çoklu zekâ kuramı etkinliklerine yer verilecektir. 

Beşinci bölüm olan sonuç bölümünde çalışmanın bir özeti yapılarak çoklu 

zekâ kuramının ilköğretim birinci kademede İngilizce öğretimi için önemi 

vurgulanacak ve bazı tavsiyeler sunulacaktır. 

 

1.2 AMAÇ VE ÖNEM 

Bu çalışmanın amaçlarından biri çoklu zekâ kuramını ve kuramın öne 

sürdüğü farklı zekâ türlerini tanıtmak ve bu doğrultuda anketler yoluyla 

öğrencilerin zekâ türlerinin nasıl tespit edileceğini göstermektir. Bu sayede 

öğretmenler öğrencilerin sahip olduğu zekâ türlerini öğrenebilir ve çoklu zekâ 

teorisini İngilizce öğretiminde kullanabilirler.  

Çalışma, ayrıca, çoklu zekâ alanları belirlenen birer ilköğretim 4. ve 5. 

sınıflarında gerçekleştirilecek uygulamalarla İngilizce dersinin ilköğretim birinci 

kademe öğrencileri için çoklu zekâ kuramı sayesinde daha zevkli ve kolay hale 

gelip gelmediğini; öğrencilerin daha başarılı olup olmadığını ortaya çıkarmayı 

amaçlar. Çoklu zekâ etkinliklerinin uygulandığı ilköğretim dördüncü ve beşinci 
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sınıflarıyla, bu etkinliklerin uygulanmadığı sınıflar arasındaki yabancı dil başarı 

düzeyleri farkını değerlendirmek de araştırmanın diğer bir amacıdır.   

Araştırmada yanıt aranan temel soru, çoklu zekâ alanı etkinliklerinin 

İngilizce dersinin işlenişine ve genel başarı düzeyine katkısının ne derece 

olduğudur. 

Çalışmanın son amacı, ilköğretim birinci kademede İngilizce dersinde 

kullanılabilecek çoklu zekâ etkinliklerini sunmaktır. Bu aktiviteler öğrencilerin 

ders içinde diğer öğrencilerin sahip olduğu zekâ türleriyle etkileşime girmelerini, 

bu da onların motivasyonunu arttırarak öğrenmeyi kolaylaştırmayı ve devamında 

da başarılı olmalarını sağlayabilir.  

Bu çalışmadan çıkan sonuçların, zihinsel yeteneklerin temelindeki çoklu 

zekâ türlerinden doğan bireysel farklılıkların, özellikle ilköğretim birinci 

kademedeki yaş grubuna ait olan çocuklarda, yabancı dil öğrenimi başarısını nasıl 

etkilediği sorusuna ışık tutması hedeflenmektedir.  
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1.3 YÖNTEM 

 Öncelikle konu hakkında teorik bilgi edinmek amacıyla kaynak araştırması 

yapılmıştır. Zekâ kavramı ve Çoklu Zekâ Kuramı detaylı bir şekilde araştırıldıktan 

sonra araştırmanın amacına uygun olarak İzmir İsabey İlköğretim Okulu’nda, 

ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinden toplam seksen öğrenci 

seçilmiştir. 4-A sınıfından yirmi öğrenci, 4-B sınıfından yirmi öğrenci, 5-A 

sınıfından yirmi öğrenci ve son olarak 5-B sınıfından yirmi öğrenci seçilmiştir. 4-

B ve 5-B sınıflarıyla çoklu zekâ kuramına uygun ders işlenmiş, çoklu zekâ 

etkinlikleri uygulanmıştır; yani 4-B ve 5-B sınıfları araştırmanın deney 

gruplarıdır. 4-A ve 5-A sınıflarında ise çoklu zekâ etkinlikleri uygulanmamış, 

geleneksel öğretim yöntemlerine dayalı ders işlenmiştir; bu iki sınıf da 

araştırmanın kontrol gruplarıdır. Araştırmaya katılan öğrenciler arasında yaş farkı 

bulunmamaktadır. Çoklu zekâ etkinliklerinin uygulandığı 4-B sınıfındaki yirmi 

öğrencinin onu kız onu erkektir; 5-B sınıfındaki yirmi öğrencinin ise on ikisi kız 

sekizi erkektir. Dördüncü sınıftaki öğrenciler bu eğitim-öğretim yılının başından 

beri, beşinci sınıf öğrencileri ise 2006-2007 eğitim-öğretim yılının başından beri 

İngilizce öğrenmektedirler. Her bir sınıf için ünite on iki ders saati (dört hafta) 

sürmüştür. 

Araştırmanın birinci aşamasında, 4-B ve 5-B sınıfındaki öğrencilerin zekâ 

alanlarının tespiti için “Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” (Ek-1) uygulanmıştır. 

Envanter sonuçları değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelere ve de seçilen 

konulara uygun olarak çoklu zekâ etkinlikleri belirlenmiştir. Dördüncü sınıflar 

için “animals (hayvanlar)”, beşinci sınıflar içinse “have got / has got (sahiplik)” 

konuları seçilmiştir. 
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Araştırmanın ikinci aşamasında, dördüncü ve beşinci sınıflar için birer 

başarı testi hazırlanmıştır. Güvenirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, dördüncü 

sınıflar için hazırlanan başarı testi beşinci sınıf öğrencilerine, beşinci sınıflar için 

hazırlanan başarı testi de altıncı sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Daha sonra bu 

başarı testleri ön test olarak kendileri için hazırlanmış sınıflara uygulanmıştır. 

Dördüncü sınıflar için hazırlanan başarı testi 4-A ve 4-B sınıflarına, beşinci 

sınıflar için hazırlanan başarı testi de 5-A ve 5-B sınıflarına uygulanmıştır. Daha 

sonra, ön-test sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın sonraki aşamasında, öğrencilerin zekâ alanlarına uygun 

olarak belirlenen çoklu zekâ etkinlikleri 4-B ve 5-B sınıfı öğrencileriyle, yani 

deney grupları ile birlikte uygulanmıştır. Kontrol gruplarına ise aynı konular 

geleneksel öğretim yöntemleriyle anlatılmıştır. Uygulamanın sonucunda, başarı 

testleri bu defa hem kontrol gruplarına hem de deney gruplarına son test olarak 

uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin analizleri t-testi 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

1.4 KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili yurtdışında ve yurtiçinde yapılan 

araştırmalardan bir kısmı bu bölümde ele alınmaya çalışılmıştır.  

 Campbell (1990), ilkokul 3. sınıf öğrencileri üzerinde yürüttüğü 

araştırmasında, sınıfta her bir zekâ ile ilgili öğrenme merkezleri oluşturmuştur. 

Öğretim yılı boyunca (1989-1990) öğrenci davranışları, tutumları ve geleneksel 

öğretimde pek yeri olmayan beceriler incelenmiştir. Veriler, günlük kayıtlar, yıl 

içinde on sekiz kez uygulanan sınıf anketi ve dokuz kez uygulanan öğrenme 
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merkezleri değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır. Bu veriler haftalık gözlemlerle 

birleştirilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bütün 

becerilerinde ve tutumlarında olumlu bir gelişme gözlenmiştir. Buna ek olarak; 

Campbell bir yıl süren Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğretimin en az öğrenciler 

kadar öğretmenleri de etkilediğini belirtmektedir. 

 Hoerr (1994) Çoklu Zekâ Kuramının öğrencilerin sahip olduğu yetenekleri 

daha net açığa çıkardığı inancıyla 1989’dan beri City of St. Luis The New City 

adındaki okul öncesi ve ilkokul eğitiminde kuramın uygulanma sürecini 

aktarmıştır. Bu okuldaki eğitim, öğrencilerin bütün beceri ve kabiliyetlerinin 

onları geleceğe hazırlamak için düşünülmesi gerekliliğini vurgulamıştır. 

 Hoerr (2000) Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili on dört yıllık araştırmalarının 

sonucunda Gardner’ın haklı olduğu, öğrencilerin öğrenebilecekleri birden fazla 

yol bulunduğu sonucuna varmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu kuramın 

uygulanmasından çok faydalandığını ancak velilerin de mutlaka bu sürece katılıp 

eğitilmeleri gerektiğini savunmuştur. Hoerr  bazı konuların Çoklu Zekâ ile 

işlemenin çok zor olduğunu ve uygulamayı yaparken standart testlerin ve 

müfredatın gerektirdiklerini yerine getirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. 

Ford (2000) “ Yedinci Sınıf Öğrencileri Üzerinde Çoklu Zekâ Teknikleri 

ve Birleşirilmiş Tematik Öğretimin Uygulanmasının Etkileri” adlı tez çalışması 

yapmıştır. Araştırmacı çalışmanın amacını, yedinci sınıf öğrencilerinin 

başarılarını arttırmada birleştirilmiş tematik öğretim (TI) ve Çoklu Zekâ Kuramı 

tekniklerinin birleştirilmesinin yararlılığını test etmek, olarak belirtmiştir. 

Araştırma, yedinci sınıf öğrencileri kullanılarak matematik, İngilizce ve sosyal 

bilimler derslerinde uygulanmıştır. Bir grubu geleneksel olarak öğretim yapan, 
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diğeri birleştirilmiş Çok Boyutlu Zekâ ve birleştirilmiş Tematik öğretim yapan 

olmak üzere ikiye bölünmüştür. Çok Boyutlu Zekâ ile Birleştirilmiş Tematik 

öğretim ile ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere beş öğretmen hizmet içi eğitim 

programına katılmışlardır. Daha sonra matematik, İngilizce ve sosyal bilimlerde, 

Çok Boyutlu Zekâ ve Birleştirilmiş Tematik Öğretimi uyguladılar. Deney 

grubunda 29 haftalık Çok Boyutlu Zekâ ile Birleştirilmiş Tematik Öğretim ile 

birlikte ön test ve son test olarak Temel Beceriler Iowa Test’i (The Iowa Test of 

Basic Skills) kullanılmıştır. 

Araştırmacı, öğretim yöntemlerine ilişkin anlamlı farklar bulunduğunu 

belirtmiştir. Geleneksel gruptaki öğrenciler ‘Okuduğunu Anlamada’ Çok Boyutlu 

Zekâ ile Birleştirilmiş Tematik Öğretim yapan deney grubundan daha yüksek ön 

test son test kazanımları elde etmişlerdir. Ancak, toplam dil puanında, Çok 

Boyutlu Zekâ ile Birleştirilmiş Tematik Öğretim ile ders işleyen deney grubu, 

geleneksel yöntemle ders işleyen kontrol grubundan daha yüksek ön-test son-test 

kazanımları elde etmişlerdir. 

Sneider (2001) “Çoklu Zekâ Kuramı ve Yabancı Dil Öğretimi” adlı 

doktora çalışmasında, yabancı dilin öğretiminde birbiriyle rekabet eden çok çeşitli 

kuramlar ve yöntemler geliştirildiğini ve yeni kuramların dil öğrenenlerde birey 

olarak, öğrenenlerin ihtiyaçları ve ilgileri üzerine odaklaşarak, iletişimsel yeterlik 

geliştirmeye yöneldiğini belirtmektedir. Sneider, yabancı dil ders kitaplarının, 

örneğin ilk yıl kolej ders kitaplarının çok çeşitli aktiviteler sunduğunu, öğrenci 

merkezli öğretime doğru kaymaya cevap verdiğini vurgulamıştır. Ayrıca Çoklu 

Zekâ Kuramı’nın son zamanlarda ortaya çıkan, birey olarak öğrencilerin farklı 

konularda neden farklı yeteneklere sahip olduklarını araştıran bir kuram olduğunu 
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vurgulamıştır. Kolej birinci sınıf Almanca ders kitaplarından yaygın olarak 

kullanılan on tanesi, ne tür aktiviteler içerdiği ve farklı aktivitelerin ne ölçüde 

öğrencilerin Çoklu Zekâlarını desteklediğini belirlemek için analiz edilmiştir. 

Araştırma sonuçları, kitaplarda öğrencilere materyali sunmada, sınırlı 

aktivite çeşidi kullanıldığını göstermiştir. Araştırmacı tarafından Çoklu Zekâ 

Kuramının sınıf ortamında kullanılması esnasında her bir bireyde bütün zekâların, 

yabancı dil öğretimini nitelemede bir paradigma olarak kullanılması ile ilgili bir 

öneri sunmuştur. 

Türkiye’de Çoklu Zekâ Kuramı üzerine yapılan araştırmalardan biri 

Başbay’ ın (2000) Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak hazırladığı 

bir çalışmadır. Başbay yaptığı bu çalışmada ilköğretim ilk kademe programının 

Çoklu Zekâ Kuramının özelliklerini yansıtıp yansıtmadığını araştırmıştır. Bu 

doğrultuda öncelikle Sınıf Öğretmenliği programında yer alan derslerin 

dağılımları Çoklu Zekâ Kuramının özellikleri ölçüt alınarak incelenmiştir. Ayrıca 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim İlk Kademe Programı ve İlköğretimin genel 

amaçları incelenmiştir. 

 Araştırmacı bu incelemelerden sonra ders gözlemleri yapmıştır. Bu 

aşamada ayrıca ders öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de 

kullanılmıştır. Hazırlanan gözlem formu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Özel Tevfik İlköğretim Okulu’nda belirlenen 

ders gözlemlerinde kullanılmıştır. Ayrıca, halen Çoklu Zekâ Kuramın 

kullanmakta olan Özel Erken Başarı Koleji’nde de öğretim etkinlikleri 

gözlemlenmiş ve aynı gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formunda Çoklu Zekâ 

Kuramını oluşturan farklı zekâ boyutlarına yönelik etkinliklere yer verilmiş ve bu 
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etkinlikler dörtlü derecelendirme ölçeğine tabi tutularak, etkinliğe öğretim 

sürecinde ne sıklıkla yer verildiğine dair 0-3 aralığında derecelendirilmiştir. 

 Çalışmanın sonucunda Sınıf  Öğretmenliği programı kapsamında yer alan 

derslerin ağırlıklı olarak sözel ve mantıksal-matematiksel zekâ üzerinde 

yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca, Özel Erken Başarı Koleji’nde gözlenen 

etkinliklerin, Özel Tevfik İlköğretim Okulu’nda gözlenen etkinliklere oranla 

Çoklu Zekâ Kuramını daha belirgin biçimde yansıttığı saptanmıştır. 

 Taşezen, çalışmasında problem cümlesini “Çoklu Zekâ Kuramına göre 

hazırlanan öğretim etkinliklerinin erişiye, kavram öğrenmeye ve tutuma etkisi var 

mıdır?” (2005: VII) olarak belirtir. Araştırma 2003-2004 öğretim yılında Özel Ata 

İlköğretim Okulu’nda 6. sınıfta okuyan toplam elli öğrenci üzerinde 

uygulanmıştır. Elektrik ünitesi 6/C sınıfına geleneksel yöntemle, 6/B sınıfına ise  

Çoklu Zekâ Kuramına uygun olarak hazırlanan ders etkinlikleri yardımıyla 

anlatılmıştır. 

 Araştırma ön-test, son-test, hatırlatma testi modeli uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Veriler nicel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiş ve 

sonuçta Çoklu Zekâ Kuramına uygun olarak ders yapılan sınıfın başarısının daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

 Dedeoğlu Gazi Üniversitesi’nde2006 yılında yaptığı çalışmada amacını 

Çoklu Zekâ Kuramını tanıtmak ve bu kuramın devlet okullarında, özellikle 

endüstri meslek liselerindeki İngilizce derslerinde uygulanabilirliğini göstermek 

olarak belirtmiştir.  
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 Araştırmacı öncelikle zekâ ve Çoklu Zekâ Teorisi hakkında açıklamalar 

yapmış, daha sonra uygulama bölümüne geçmiştir. Güvercinlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden elli öğrenciye Çoklu Zekâ Envanteri uygulanmış, zekâ profilleri 

belirlendikten sonra çoklu zekâ etkinlikleri uygulanmıştır. Bir hafta sonra da bu 

etkinlikler hakkında görüşlerini belirtmeleri için başka bir anket uygulanmıştır. 

 Çalışmanın sonucunda, öğrenciler ders kitabını sıkıcı bulduklarını, çoklu 

zekâ etkinlikleri ile daha eğlenceli şekilde öğrenip daha kolay hatırladıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, araştırmacı endüstri meslek liselerinde İngilizce 

müfredatın farklı hazırlanması ve öğrencilerin daha fazla motive edilmesi 

gerektiğini savunmuştur. 

 Pekderin (2006) tarafından yapılan çalışmada Çoklu Zekâ Kuramına dayalı 

etkinliklerin sözcük öğretiminde kullanılmasının öğrencilerin sözcükleri 

öğrenmeleri ve hafızada tutmaları üzerinde etkililiğini ortaya çıkarma 

amaçlanmıştır.  

 Araştırma, Manisa Saruhanbey İlköğretim Okulu’ndan seçilen otuzar 

kişilik 4-A ve 4-B sınıfları üzerinde uygulanmıştır. 4-A’ nın kontrol, 4-B’ nin 

deney grubu olduğu araştırmada sınıflara otuz sözcüğün öğretilmesi 

hedeflenmiştir. Çalışmada ön-test, son-test araştırma deseni kullanılmıştır. 

Çalışma sonunda elde edilen veriler deney grubunun daha başarılı olduğunu yani 

çoklu zekâya dayalı etkinliklerin sözcük  öğreniminde olumlu etkisini ortaya 

çıkarmıştır. 

 Şen (2006), “Çoklu Zekâ Kuramına Göre Yapılan İngilizce Derslerinin 

Öğrencilerin Güdülenmesi, Benlik Saygısı, Özgüveni Ve Çoklu Zekâları 
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Üzerindeki Etkisi” isimli çalışmasında Çoklu Zekâ Kuramına uygun bir şekilde 

İngilizce derslerini yapmış ve güdülenme ve benlik saygısı gibi duyuşsal 

özelliklerin ve zekâ profillerinin Çoklu Zekâ programından nasıl etkilendiklerini 

incelemiştir. 

 Araştırma Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünde 

uygulanmıştır. Resimli Teele Çoklu Zekâ Envanteri ve Alternatif Öğrenme 

Programı Envanteri, uygulamadan önce ve sonra otuz dört öğrenciye verilmiş ve 

ön-test son-test puan farkları t-testi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

özellikle içsel ve dışsal güdülenme, öz yeterlilik, öğrenmede süreklilik ve ısrar, 

benlik saygısı alanlarında Çoklu Zekâ Kuramı’nın öğrenciler üzerinde etkili 

olduğu ve anlamlı farkların oluşmasına yol açtığı görülmüştür. 

 Çoklu zekâ ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkarılabilecek genel sonuç; 

Çoklu Zekânın öğrencilerin güdülenmesi, kendi yeteneklerini algılamaları, 

birbirlerine bakış açıları ve başarıları üzerinde etkili olduğudur. 

 Bu çalışmada da yine Çoklu Zekânın öğrenci başarısı üzerindeki olumlu 

etkisi üzerinde durulmuş, ancak özellikle vurgulanan bu başarının ilköğretim 

birinci kademedeki öğrencilerin İngilizce dersindeki başarıları olmuştur. Çoklu 

zekânın sadece sözcük öğrenimine, sözcüklerin akılda kalıcılığına katkısı değil 

aynı zamanda dil öğreniminde çok önemli yer tutan dinleme, konuşma, yazma ve 

okuma becerilerine olan katkısına da bu çalışma da yer verilmiştir. Deney grupları 

cümleler yazarak, şarkılar dinleyip, söyleyerek dersleri işlemişlerdir. Ayrıca, 

ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik, öğretmenlere yardımcı 

olabilecek farklı çoklu zekâ etkinlikleri de çalışmada yer almaktadır.  
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BÖLÜM 2 

2.0 GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde zekâ kavramı üzerinde durulmaktadır. 

Zekânın tanımları, zekânın ortaya çıkışı, zekâyla ilgili anlayışlar zekâ kavramı 

başlığı altında açıklanmıştır. Çoklu  zekâ teorisi, bu teorinin ilkeleri, sekiz tip zekâ 

türü ayrıca çoklu zekâ türünün belirlenmesinde kullanılan gözlem, görüşme v.b. 

test dışı bazı teknikler de  bu bölümde yer almaktadır. Çoklu zekâ teorisinin 

eğitime nasıl uyarlandığı, çoklu zekâ teorisine dayalı öğretim anlayışı ve buna 

bağlı olarak da çoklu zekâ teorisinin İngilizce öğretiminde kullanılması üzerinde 

durulmuştur. Palmberg’ in yabancı dil öğretmenleri için hazırladığı çoklu zekâ 

kuramına uygun etkinlik planı da bu bölümde yer almaktadır. 

 

2.1 ZEKÂ KAVRAMI 

Zekâ kavramına dair bugüne dek bir çok tanım yapılmıştır. Kozanoğlu’ na 

(2006: 1) göre; zekâ, bireyin öğrenme sürecindeki anlama, kavrama, 

ilişkilendirme, sınıflandırma, birleştirme ve değerlendirme gibi düşünsel 

etkinliklerini yönlendiren ‘bilişsel’ yeterliklerin ve ‘duyuşsal’ niteliklerin belli bir 

ölçeklendirmeye göre adlandırılma biçimidir. Dil öğrenimi de benzer düşünsel 

işlemleri gerektiren bir öğrenme süreci olduğuna göre zekâ ile dil öğrenimi 

arasında bir ilişki olması doğaldır. Sorun, zekâ etmeninin yabancı dil öğrenimini 

nasıl ve ne düzeyde etkilediğidir. 

Zekâ, birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda 

kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları: 
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Sözel Anlayış: Sözcükleri tanıma ve anlama, 

Sözel Akıcılık: Sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak 

bulabilme, 

Sayısal Yetenek: Aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme, 

Alansal ve Uzay İlişkileri: İki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme, 

Bellek: İşitsel ve görsel olarak belleme gücü, 

Algısal Hız: Karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil 

ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,  

Mantıksal Düşünme: Muhakeme yürütebilme; olarak sayılabilir. 

Bir kişinin zekâ seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler 

başardığı veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği veya ne 

kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur (Kozanoğlu, 2006: 1).  

Cambridge International Dictionary of English (1995: 739) zekâ 

kavramını, “yargıları anlama, öğrenme, yargılarda bulunma ya da mantığa 

dayanan düşünceler oluşturma yetisi” olarak tanımlamaktadır. Binet ve Simon’ a 

göre zekâyı oluşturan üç temel etkinlik “iyi yargılama, kavrama ve mantık 

yürütme” güçleridir. Terman zekâyı “soyut düşünmeyi yürütecek yetenek” olarak 

nitelemektedir. Freeman ise Terman’ın tanımını genişletir ve zekâyı “bireyin 

kendini tüm çevresine uyarlama kapasitesi, öğrenme ve soyut düşünmeyi yürütme 

yeteneği” olarak açıklar. Wechsler zekâyı “bireyin amaçlı biçimde hareket etme, 

mantıklı düşünme ve çevresiyle etkin biçimde baş etme yeteneği” olarak 

görmektedir. Humphreys ise zekâyı bilişsel açıdan ele alarak, “bilgiyi ve 

kavramsal becerileri kazanma, bellekte depolama, geri çağırma, birleştirme, 
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karşılaştırma ve yeni bağlamlarda kullanma süreçlerinin sonucu” olarak 

tanımlamaktadır (Doğan, 2004: 4-13). 

Görüldüğü üzere her ne kadar zekânın farklı tanımları olsa da, zekâya 

ilişkin kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel 

olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zekâ, 

bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir 

sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan 

etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. 

“Zekâ” teriminin ortaya çıkışı Aristoteles’e kadar uzanır. Zekâ sözcüğünün 

bilimsel alanyazında kullanılan Latince “intelligence” (inter-legentia) sözcüğünü, 

Aristoteles’ in “dia-noesis” teriminin neredeyse birebir çevirisi olarak ilk kullanan 

Cicero olmuştur. Aristoteles’ ten kaynaklanan skolastik felsefede bu terim 

dinamik ve orektik (yani duygulanımsal) süreçlere karşıt olarak, zihinsel 

özelliklerin anlıksal (yani entellektüel) ya da bilişsel (yani ayırt edici ve 

güdümleyici) özellikleri biçiminde iki katlı bir sınıflama olarak yer almıştır. 

Kullanılması ise bir tercihi ima etmiştir. (Spatar, 1995: 6). On dokuzuncu yüzyılda 

bu konu ile ilgili çalışmalar hızlanmış, pek çok görüş ortaya çıkmış, farklı 

sınıflamalar yapılmıştır. (Bümen, 2002: 1) Zekânın beyin işlevleri, bilişsel işlevler 

ve düşünme süreçleriyle ilişkilendirilmesi de bu yüzyıla uzanır. Bu dönem, 

ruhbilim çalışmalarının beyin bilimden ayrı biçimde zihinsel işlemleri bellek, 

öğrenme ve dikkat gibi yetileri kapsayan daha geniş bir çerçevede incelemeye 

yöneldikleri dönemdir.  

Zekâyı ilk kez Galton (1822-1911) ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışmada 

temel duyuların duyarlılığı incelenmiş; zekâ, bilgileri yapısallaştırma ve kullanma 
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olarak ele alınmıştır. Galton’un başlattığı bu geleneği, psikolog McKeen Cattel 

ABD’ye taşımış, Thorndike ile birlikte zekâ testleri ve zekâ ölçümü için gereken 

temel kurumsal çalışmayı gerçekleştirmiştir (Bümen, 2002: 1). 

Spearman’a (1927) göre, bütün zihinsel etkinliklerde rol oynayan genel bir 

zekâ bulunmaktadır. Spearman, bunun bir zekâ testindeki tüm alt etkinlikler 

tarafından ölçülebileceğini öne sürmüş ve bu genel faktöre “g” faktörü adını 

vermiştir. Belirli bir zihinsel etkinliğin gösterilebilmesi için ise genel – zihinsel 

yeteneğin yanında özel bir zihin gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş; buna da 

“s” faktörü, yani “özel faktör” adını vermiştir. Thorndike, Spearman’ın “g” 

faktörünü reddetmiş ve zekânın birbirinden ayrı faktörlerden meydana geldiğini 

ileri sürmüştür. Buna göre; faktörler birbirinden bağımsızdır, genel bir zekâ 

yoktur; zekâ değil, zekâlar vardır. Zihinsel bir problemin çözümünde kelime 

anlamı, aritmetik akıl yürütme, kavrama ve ilişkileri görsel algılama gibi birden 

fazla faktör rol oynar. Thorndike zekâyı “soyut zekâ, sosyal zekâ ve mekanik 

zekâ” olarak üçe ayırmış ve zekânın “düzey, genişlik ve hız” olmak üzere üç 

boyutundan söz etmiştir. Soyut zekâ, sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama 

ve kullanma yeteneği; sosyal zekâ, insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler 

kurabilme yeteneği; mekanik zekâ ise çeşitli araç-gereç ve makineleri anlama ve 

kullanma yeteneğidir (Selçuk, 2003 :4).  

1900’lerin başında Fransız psikolog Alfred Binet 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 
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gelmiştir. Welscher 1939 yılında yetişkinler için WAIS adında bir zekâ ölçeği 

geliştirmiş, daha sonra 1949’da çocuklar için WISCE adında başka bir ölçek daha 

düzenlemiştir. Çocuklar için geliştirdiği bu ölçeği 6–16 yaş grubuna bireysel 

olarak uygulanmak üzere 1974 yılında yeniden düzenlemiş, yetişkinler için 

hazırladığı WAIS ölçeğini de son kez 1980 yılında geliştirmiştir. Bu ölçeklerin 

hepsinin temelinde Binet’in ölçeği vardır. Bu testler öğrenme ile ilgilidir fakat 

zekânın kuramsal bir tanımı yapılmamıştır. Guilford, zekâyı ilk kez kuramsal 

düzeyde inceleyen psikologdur. Guilford’un geliştirdiği zekâ testi, insanın bilişsel 

sisteminin yapısal bütünlüğü olduğu be süreçlerle ilgili işlemlerin bireyden bireye 

değişebileceği görüşüne dayanır. Örneğin; yapısal olarak herkes kısa süreli 

belleğe sahiptir ancak herkesin karar verme hızı farklıdır. Bireyin yapısal 

özelliğinin ölçümü ve işlem gücü, zekâ kapasitesini tanımlar. SI (Structure of 

Intellect) adı verilen bu modele göre zekânın içerik, ürün ve işlem olmak üzere üç 

boyutu vardır ve her boyut birçok farklı süreçten oluşur. Guildford bu çok faktörlü 

kuramında günümüzdeki sosyal ve özedönük zekâların temelini oluşturacak 

görüşleri ortaya koymuştur (Bümen, 2002: 2). 

Piaget geleneksel zekâ anlayışına karşı çıkarak zekânın, zekâ testinden 

alınan puan olmadığını belirtmiştir. Piaget’e göre zekâ, “çevreye uyum sağlama 

gücü” dür. Piaget çocukların bilişsel gelişimleri üzerine araştırmalar yapmış ve 

bebeklikten itibaren çocukların dünyanın etkin birer parçaları olduklarını, iç 

dünyalarının ise yetişkinliklerinden farklı olduğu görüşünü ileri sürmüştür. 

Bireylerin değişik yaşlarda özümleme ve uyumsama yoluyla çevreye uyum 

sağladıkları görüşündedir. Bilişsel gelişimin kalıtımsal etkenler yanında çocuğun 

çevreyle iletişimi sonucunda oluştuğunu belirtmektedir. Piaget zekâyı anlamak 
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için bilginin nasıl edinildiğini ve işlendiğini incelemek gerektiğini savunmaktadır 

(Selçuk, 2003: 5). 

Sternberg’e göre zekâ, bireyin zihinsel olarak kendi kendini yönetme 

kapasitesidir. Zekânın birbiriyle etkileşen “bileşimsel alan, bağlamsal alan ve 

deneyimsel alan” olarak adlandırdığı üç farklı alana ait bileşenler tarafından 

oluştuğunu belirtmektedir (Selçuk, 2003: 5). Sternberg, geliştirdiği bu üçlü zekâ 

modelinde, problem çözme sürecinde yürütücü biliş-üstbiliş ya da yönlendirici 

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 

entelektüel bir hiyerarşi içinde düzenlediğini de belirtmektedir (Bümen, 2002: 3). 

Selçuk (2003: 7), zekâ tanımlamalarının “içerik, yapı ve süreç” boyutlarına göre 

üç grupta toplanabileceğinden ve Sternberg’in bu üçlü zekâ modelinin de “süreç” 

boyutunda yer aldığından bahsetmektedir. 

Bümen’ e göre 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 

bu zekâ testine doğru cevaplar veren bir kişi çevresindekilerle iletişim problemi 

yaşıyor olabilir ya da çok başarılı bir ressam bu testten düşük puan alabilir. 

Kısacası, bu test zeki ya da yetenekli kişileri belirleyebilir ancak beceriler bu teste 

sığmayacak kadar karmaşıktır. Bu yüzden de bu test insan performansı hakkında 

çok sınırlı bir bilgi verebilir (Bümen, 2002: 4). 
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Son yirmi yıldır psikoloji ve eğitim dünyasında, insan zekâsının IQ 

testleriyle ölçülebileceği görüşünün temellerini sarsan bir teori gündemdedir: 

Çoklu Zekâ Teorisi. 

 

2.2 ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİ 

Bir önceki konuda belirtildiği gibi, zekâyla ilgili geleneksel yaklaşımın 

tekil bir özellik göstermesi ve insan performansı hakkında sınırlı bilgi vermesi 

çeşitli güçlükler yaratmış ve dünya üzeride gösterilen beceri ve performansları 

yansıtan bir zekâ kuramına ihtiyaç duyulmuştur. Bu zekâ kuramı da, Harvard 

Üniversitesi Bilim ve Eğitim Lisansüstü Okulu ve Boston Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nöroloji profesörü olan Howard Gardner tarafından “0 Projesi” 

kapsamında geliştirilmiştir. 1 

Bu proje, ilkokulun ilk yılları ve okul öncesi eğitim için program 

geliştirme ve değerlendirmeye farklı yaklaşımlar önermektedir. Projenin sayıltısı ‘ 

her çocuk bir veya birkaç alanda gelişim için potansiyele sahiptir’ (Gardner, 1993: 

89). 

Gardner yaptığı çalışmada şu üç ana soru üzerinde durmuştur: 

1. Çocuk genel güçleri gibi özel bir alandaki güce de sahip midir? 

2. Farklı  etkinliklerdeki performanslar arasında herhangi bir ilişki var 

mıdır? 

                                                
1 0 Projesi (Project Zero) : Harvard Üniversitesi Bilim ve Eğitim Lisansüstü Okulu’ nda 
yaklaşık 35 yıldır çocuklar, yetişkinler ve organizasyonlarda öğrenim süresini araştıran bir 
gruptur. Günümüzde 0 Projesi, bağımsız öğrencilerden oluşan bir toplumun yaratılmasına 
yardımcı olmak, disiplinler arası geliştirmek ve yardımcı düşünceyi yaygınlaştırmak gibi 
konular üzerinde yoğunlaşmıştır. 
(http://www.pzweb.harvard.edu./History/History.htm/ , 19 Temmuz 2007) 
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3. Bir çocuğun bir alanda sahip olduğu güç, diğer alanlardaki 

performansını kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı mıdır? (Gardner, 1993: 

94)  

Gardner (2004: xiii-xv), zekâyla ilgili araştırmaları kendine göre şu şekilde 

adlandırarak sıralamıştır: Kaba kuramlar, standart psikometrik yaklaşım, 

çoğullaştırma ve hiyerarşi yaratma. 

• Kaba kuramlar: İnsanlık tarihinin genelinde, zekânın hiçbir bilimsel 

tanımı olmamıştır. Ama insanlar genelde zekâ kavramı üzerine 

konuşur ve başkalrını az ya da çok “parlak”, “aptal”, “akıllı” ya da 

“zeki” olarak niteler. 

• Standart Psikometrik Yaklaşım: Bundan yaklaşık bir yüzyıl önce, 

psikologlar zekâyı teknik olarak tanımlamak için ilk girişimlerde 

bulundular ve bunu ölçebilecek testler geliştirdiler. 

• Çoğullaştırma ve Hiyerarşi Yaratma: Zekâ üzerine çalışan 

Spearman ya da Terman gibi ilk kuşak psikologlar, zekâyı 

kavramlaştırma ya da sorun çözmeye yönelik genel, tekil bir kapasite 

olarak ele alma eğilimindeydi. Sonraki yıllarda Thurnerstone ve 

Guilford gibi psikologlar zekâyı oluşturan bir dizi öğe olduğunu öne 

sürdü. Raymond Cattell ve Raymond Vernon gibi bazı 

akademisyenler, genel, sözel ya da sayısal zekânın daha özel zekâ 

öğelerinden önde geldiğini ileri sürerek hiyerarşik bir ilişki tanımlar. 

Thurnstone gibi başka akademisyenlerse, farklı zekâlar arasında 

hiyerarşik bir ilişki kurmaya karşı çıkarak, zekânın her unsurunun 
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heterarşik bir yapının eşit bir parçası olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini savunur. İşte bu üç aşamanın ardından Gardner, Zihin 

Çerçeveleri adlı kitabını yayınlar. Bunu izleyen on yılda da iki yeni 

eğilim üzerinde çalışır: Bağlamsallaştırma ve dağılım. 

• Bağlamsallaştırma: Çoğu bilim adamı, insanın içinde yaşadığı 

kültürden bağımsız belli bir “zekâ”ya sahip olabileceğini 

varsaymaktansa, zekâyı belli bazı nitelikler ve potansiyelle, bir kültürel 

ortama özgü fırsatlar ve sınırlamalar arasındaki etkileşim olarak 

tanımlar. Robert Sternberg’in etkili kuramına göre, zekânın bir 

bölümünü insanın etrafında değişen koşullara duyarlılığı oluşturur. 

• Dağılım: Dağılım düşüncesi, bağlamsallaştırmayı yansıtsa da, bu 

görüş insanın daha geniş kapsamlı bir kültür ya da bağlamla 

ilişkisinden çok, içinde bulunduğu ortamdaki nesnelerle ilişkisine 

odaklanır. Dağılımcı bakış açısı, insan zekâsının kafatasının içinde 

bulunuyormuş gibi kendini çevreleyen nesneler ve bireylerden de 

birçok şey kazandığını savunur.  

Gardner geleneksel zekâ anlayışını inceledikten sonra, 70’li ve 80’li 

yıllarda bireylerin bilişsel kapasitelerini araştırmaya başlamış daha sonra da 0 

Projesi kapsamında normal ve üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar 

yaparak bilişsel yeteneklerin gelişimini izlemiştir. Bu çalışmalar sırasında 

psikometrik bakış açısıyla açıklanamayan farklı bir şeyler gözlediğini fark etmiş 

ve bunu şöyle ifade etmiştir (Gardner, 2004: x) : “Çocuklar ve beyin hasarlı 

yetişkinlerle yaptığım günlük çalışmalar beni insan doğası ile ilgili bedensel bir 

olguyla derinden etkiledi: insanlar çok geniş, çok sayıda kapasitelerle dolu. Bir 
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bireyin bir alandaki üstünlüğü, bir başka alandaki gücüyle karşılaştırılabilecek ve 

tahmin edilebilecek kadar basit değil!” 

Gardner amacını, zekâyı sadece kalem-kağıt testlerinin sonuçlarıyla sınırlı 

olmaktan çıkarıp, insan beyni hakkında bildiklerimizi ve çeşitli kültürlerin 

varlığını tanıyan bir duyarlılığı da içerecek bir biçimde kavramlaştırmak olarak 

belirtmektedir (2004: ix). Gardner, insan zekâsının IQ testleriyle objektif bir 

şekilde ölçülebileceği düşüncesine katılmamakta; aksine zekânın tek bir faktörle 

açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içerdiğini düşünmektedir. 

Gardner’a göre zekâ testinde elde edilen sonuç, insanın okul konularını 

halledebilme becerisini gösterir, ancak daha sonraki hayatındaki başarısına dair 

pek az şey söyler bu yüzden de zekâ, kısa sorulara verilen kısa cevaplardan daha 

fazlası olmalıdır (2004: 3-4). Zihin Çerçeveleri adlı kitabında, Gardner (2004: xi) 

bu görüşünü şu şekilde belirtir: “Bence, insan zekâsı alanına yeterince girmek 

istiyorsak, genelde kabul ettiğimizden daha geniş kapsamlı ve evrensel bir 

yetkinlik kavrayışını da çerçeveye dahil etmek zorundayız. Ayrıca bu 

yetkinliklerin çoğunun, bir mantık ve dil becerisine dayanan standart sözel 

araçlarla ölçülemeyeceği görüşüne de açık olmamız gerekir.” 

Gardner, 1983 yılında yayımlanan Zihin Çerçeveleri adlı kitabında yedi 

ayrı kapasite öne sürmüştür. Bu zekâlar her bireyde doğuştan var olmakta ancak 

farklı kültürlerde farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin; dil zekâsı tüm 

toplumlarda doğuştan getirilen evrensel bir kapasitedir ama bir kültürde yazma, 

diğerinde konuşma olarak ön plana çıkabilir. Gardner (2004: xi), geliştirdiği 

kurama göre bu durumu Zihin Çerçeveleri adlı kitabında şöyle tanımlar: “Zekâ, 
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bir veya birden fazla kültürel çerçeve içinde değerlendirilen bir sorun çözme veya 

ürün yaratma becerisidir.”  

Zekâya ilişkin geleneksel bakış açısıyla yeni bakış açısı 

karşılaştırıldığında, eski bakış açısında insan düşüncesinin belli çerçevelere 

sıkıştırıldığı, yenisinde ise hayat boyu öğrenmenin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Saban (2005: 4), bu farklılığı şu şekilde tablolaştırmıştır: 

 

ZEKÂYA İLİŞKİN ESKİ 

ANLAYIŞ 
ZEKÂYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ 

1. Zekâ doğuştan kazanılır, sabittir ve 

bu nedenle de asla değiştirilemez. 

 

 
 

2. Zekâ, niceliksel olarak ölçülebilir ve 

tek bir sayıya indirgenebilir. 

 

 

 

3. Zekâ, tekildir. 

 

4. Zekâ, gerçek hayattan soyutlanarak 

(belli zekâ testleri ile) ölçülür.  

 

5. Zekâ, öğrencileri belli seviyelere 

göre sınıflandırmak ve onların 

gelecekteki başarılarını tahmin etmek 

için kullanılır. 

1. Bir bireyin genetiksel olarak 

kalıtımla birlikte getirdiği zekâ 

kapasitesi iyileştirilebilir, 

geliştirilebilir, değiştirilebilir. 

 

2. Zekâ, herhangi bir performansta, 

üründe veya problem çözme sürecinde 

sergilendiğinden sayısal olarak 

hesaplanamaz. 

 

3. Zekâ, çoğuldur ve çeşitli yollarla 

sergilenebilir. 

 

4. Zekâ, gerçek hayat durumlarından 

veya koşullarından soyutlanamaz. 

 
5. Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları 

gizil güçlerini veya doğal 

potansiyellerini anlamak ve onların 

başarmak için uygulayabilecekleri 

farklı yolları keşfetmek için kullanılır. 

 
Tablo 1: Zekâya ilişkin eski ve yeni anlayış  
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Tabloda belirtildiği üzere, eski anlayışta zekâya ilişkin görüş tekil ve 

bütüncül bir yapı arz etmekte ve testlerde sorulan sorular gerçek yaşam 

problemleri temel alınarak hazırlanmamaktadır. Oysa yeni anlayışta göre, 

bireylerin günlük yaşamdaki faaliyetleri bir teste sığamayacak kadar geniş ve 

karmaşıktır. Ayrıca bireylerin kapasiteleri günlük yaşamda sık sık karşımıza çıkan 

problem durumlarıyla belirlenebilir. Bu kapasiteler çok karmaşık olduğundan 

sayılarla ifade etmede güçlük yaşanabilir, bu nedenle de ancak bir zekâ profili 

elde edilebilir. Bu profil bir sayıdan ibaret olmaz; betimleyici bir yorumla 

anlaşılabilir. Eski anlayışa göre, zekâ doğuştan getirilen ve sabit yapı gösteren bir 

özellik olmasına karşın, yeni anlayışta doğuştan getirilen bir takım özelliklere ek 

olarak, zekâ içinde bulunduğumuz kültürün de bir ürünüdür. Ayrıca kültürel 

çerçevede sürekli değişir ve gelişebilir. Zekâ, bireyleri sınıflandırmak amacıyla 

değil, onları tanımak amacıyla belirlenir. Böylece kendilerini tanıyıp, baskın olan 

ve olmayan zekâlarını fark ettikçe gelecekleri ile ilgili daha uygun adımlar 

atabilirler. 

Gardner (2004: x), zekâyla ilgili eski anlayışla ilgili düşüncelerini Zihnin 

Çerçeveleri adlı kitabında şöyle anlatır: “Zihnin Çerçeveleri’ ni yazdığım 

sıralarda, insanların zekâyla ilgili iki varsayıma ne derece bağlı olduklarını tam 

anlamıyla kestirebilmiş değildim. Bunlardan ilki, her insanın az ya da çok belli bir 

düzeyde, tekil ve genel bir kapasiteye sahip olduğu; ikincisiyse, bu kapasitenin 

standartlaştırılmış sözel bir takım araçlarla, örneğin kısa cevaplar, kalem-kağıt 

kullanılan sınavlarla ölçülebileceği varsayımıydı.” 

 Buradan da anlaşıldığı üzere, Howard Gardner zekâ kavramına yeni bir 

bakış açısı getirmiş ve zekânın tek bir boyutta değil, çok farklı boyutlarda 
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değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.  Bu doğrultuda Gardner, “Çoklu 

Zekâ Teorisi” ile zekâ konusuna daha açı kazandırarak insanların farklı şekillerde 

sahip oldukları yetenekleri, potansiyelleri ve kabiliyetleri “zekâ alanları” olarak 

adlandırmıştır. Gardner, özellikle sosyal, bedensel, görsel ve müzikal gibi alanları 

sadece yetenek veya beceri olarak ele almayıp da, neden zekâ alanı olarak 

kavramlaştırdığını Weinreich- Haste ile yaptığı bir görüşmede şu şekilde 

açıklamıştır: 

 
“İnsanlar birbirlerini tanımlarken genellikle “O mükemmel bir müzik 

yeteneğine sahip olmasına rağmen çok fazla zeki değildir” gibi ifadeler 

kullanırlar; çünkü uzun yıllar “zekilik” sadece sözel ve sayısal 

becerilerle sınırlandırılmış ve özdeşleştirilmiştir. Eğer ben de 

insanlarda yedi (veya sekiz) yetenek vardır deseydim, birçok kimsenin 

de hali hazırda sahip olduğu zekâ anlayışına farklı bir bakış açısı 

kazandırmamış olacaktım. Diğer yandan bütün bu olanları “farklı 

zekâlar” (yani zihnin farklı çerçeveleri) olarak tanımlamakla daha 

önceden sadece tekil olarak algılanan fakat gerçekte çoğul olan zekâ 

olgusuna yeni bir yorum ve bakış açısı getirerek insanların dikkatlerini 

bu yöne çekmeyi başardım.” (Saban, 2005: 4) 

 
Gardner’ ın buradaki belirlemesi ülkemizde de süregelen bir anlayıştır. 

Eğitim sistemimiz zekâyı sözel-dilsel ve mantıksal-matematiksel olarak ele 

almıştır. Bu görüş doğrultusunda öğrencilere onların yalnızca sözel ve mantıksal 

zekâlarını geliştirmeye yönelik ezber bilgiler aktaran bir eğitim verilmiş ve 

sonucunda da öğrenim hayatı boyunca başarılı sayılan birçok öğrenci mezuniyet 

sonrası gerek iş hayatında gerek gerçek hayatta ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. 

Zekâyı çoğul bir yapıda ele alarak eğitim dünyasında çok ses getiren 

Gardner, bu zekâ türlerini nasıl keşfetmiş ve hangi ölçütler göre belirlemiştir? Bu 

soruyu yanıtlamak için öncelikle Gardner’a göre zekânın hangi özelliklere uyması 
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gerektiğine bakmak gerekmektedir. Çoklu Zekâ Teorisi daha önce de değinildiği 

gibi Howard Gardner’ın 2000 yılına kadar başkanlığını üstlendiği Harvard 

Üniversitesi’nin “0 Projesi” olarak adlandırılan bilişsel araştırma projesi ve 

Boston Üniversitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 

kapsamlı çalışmalarda normal ve üstün zekâlı çocuklarda bilişsel potansiyellerinin 

gelişimi ve beyindeki hasarlardan kaynaklana zekâ bozuklukları araştırılmıştır. Bu 

araştırmalar sonucu zekâ olarak adlandırılacak özelliklerin aşağıdaki ölçütlere 

uyması gerektiği vurgulanmaktadır: 

• Biyolojik Kaynak: Vücut hareketleri başkalarıyla iletişim, hayal 

kurma, ritim ve sesin kullanımı gibi belirli bilme ve problem çözme 

yollarına biyolojik/psikolojik eğilimi. 

• Evrensel Olma: Eğitimsel ve sosyo-ekonomik şartlar ne olursa olsun 

her bir belirli bilme ve problem çözme yolu tüm kültürlerde 

görülmektedir. Bununla birlikte bir zekânın kökleri insanoğlunun ilk 

dönemlerine dayanmaktadır. 

• Bir Becerinin Kültürel Anlamda Değer Bulması: Her bir belirli 

bilme yolu insan kültürü tarafından desteklenmekte, 

kuvvetlendirilmekte ve nesilden nesile miras olarak aktarılmaktadır. 

Örneğin, dil gelişimi bir kültürde yazı yazmakken, bir diğerinde 

hiyeroglif, bir başkasında söz söyleme sanatıdır. Bununla birlikte her 

bir kültürde formal (biçimsel) dil kullanımı bireyin eğitim ve 

sosyalleşme sürecinin önemli bir parçası olarak algılanmaktadır. 
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• Tanımlanabilir Nörolojik Temel: Her bir zekâ için beyinde 

tanımlanabilen, içeriden veya dışarıdan gelen bilgilerle tetiklenebilen 

ve etkileştirilebilen bir çekirdek işlem ya da işlemler kümesi 

bulunmaktadır. Örneğin, beynin ses perdelerine ve tona ilişkin 

algılamasındaki duyarlılığında müziksel/ritmik zekânın bir nörolojik 

çekirdeği görülebilmektedir. Bir zekâ, deneysel psikoloji ve geleneksel 

IQ değerlendirme yöntemleriyle test edilebilmektedir. 

• Sembolik Yollarla Sunulabilme Özelliği: Her bir zekâ sembollerle ya 

da harf, resim, müzik ve numara sembolleri gibi kültür kaynaklı anlam 

sistemleriyle kodlanabilir. Zekânın aktarılmasının ve öğretilmesinin 

özünde bu özellik yatmaktadır (Lazear, 1991: xvii-xviii) . 

Özet olarak; zekâların, üstün zekâlı gruplarda saptanmasından, beynin 

belirli bölgelerindeki zekâların saptanmasına kadar olan tüm durumlar yukarıda 

değinilen ölçütlere göre değerlendirilmelidir. Gardner, bu ölçütlerle zekâ 

çerçevesine bir sınır getirmiştir. Ancak bu sınırlar sadece yedi zekâ türünden 

başka olmadığı anlamına gelmez. Nitekim Gardner “Doğa Zekâsı”nı da 

eklemiştir. Hatta şu sıralarda “Varoluşçu Zekâ”nın da bu listeye katılacağı 

söylenmektedir.  

Zekâyı tanım olarak sınırlamanın yanı sıra kişinin kendi zekâ gelişim 

sürecine de böyle bir sınır koymaması gerekmektedir. Çünkü zekâlar sürekli bir 

gelişim dinamizmine sahiptir. Kişinin herhangi bir zekâsının baskın olması onun 

diğer açılarda zeki olmadığını göstermez. Bu bağlamda Armstrong, bir kişinin 

belli bir zekâ alanında gelişip gelişmemesinin başlıca dört etkene ve bu dört 
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etkenin birbirleriyle olan etkileşimlerine bağlı olduğunu vurgular ve bunları şöyle 

açıklar (Saban, 2004: 19) : 

• Biyolojik Nitelik: Bir bireyin genetiksel ve kalıtımsal olarak taşıdığı 

izler ile bu bireyin beyninde doğumdan önce, doğum sırasında veya 

doğum sonra meydana gelen tahripleri bu niteliği oluşturur. Örneğin, 

bir anne adayının gebelik esnasında sağlığa zararlı olan içki, sigara 

veya çeşitli uyuşturucu maddeleri kullanması anne karnındaki çocuğun 

beynini zedeler. 

• Kişisel Hayat Hikâyesi: Bir bireyin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve 

çevresindeki insanlarla etkileşimi sonucu zekâ çeşitleri olumlu ya da 

olumsuz bir biçimde şekillenmektedir. Bu şekillenme süreci kişisel 

hayat hikâyesi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, eğer bir bireyin 

ebeveyni piyano, viyola veya benzer bir enstrümanı alamayacak kadar 

yoksul ise, bu bireyin müziksel-ritmik zekâsının gelişimi de yarım 

kalabilir. Köyde yaşayan bir insan doğayla iç içe olması nedeniyle 

şehirde yaşayan bir insana göre doğa zekâsını geliştirmek için daha 

fazla fırsata sahiptir. 

• Tarihsel Ve Kültürel Özgeçmiş: Bireyin zekâ gelişiminin 

şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen diğer etken de bireyin içinde 

yaşadığı kültür ve dönemdir. Örneğin, eğer bir birey öğretim programı 

dışındaki sosyal etkinliklerin maddi ve manevi olarak desteklendiği bir 

dönemde tiyatroculuğa karşı doğal bir ilgi duyduysa, muhtemelen bu 

bireyin sosyal ve bedensel zekâ alanlarının gelişimi aynı fırsatı 

bulamayan başka bir bireye göre daha iyi olacaktır.  
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• Kristalleştirici Veya Felce Uğratıcı Deneyimler: Bir bireyin çoklu 

zekâ alanlarının gelişiminde “kristalleştirici deneyimler” ve “felce 

uğratıcı deneyimler” olmak üzere iki anahtar süreçten söz etmek 

mümkündür. Kişinin yeteneklerinin ve potansiyellerinin gelişiminde 

“dönüm noktaları” sayılabilecek deneyimler, “kristalleştirici 

deneyimler” olarak adlandırılır. Bu deneyimler, daha çok bireyin 

çocukluk döneminde gerçekleşir. Üstün zekâlı olarak bilinen ve kabul 

edilen dünyadaki birçok kişinin hayat hikâyesi incelendiğinde birtakım 

basit deneyimlerin onların çalışmalarını veya performanslarını ne 

kadar çok etkilediği görülecektir. Öte yandan, felce uğratıcı 

deneyimler ise kristalleştirici deneyimlerin aksine, bireyde var olan 

zekâ potansiyellerini söndüren, körelten deneyimlerdir. Felce uğratıcı 

deneyimler, genellikle bir bireyin belirli bir zekâ alanının sağlıklı 

gelişmesini engelleyen utanma, aşağılanma, suçluluk duygusu, korku 

ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur.  

 

2.2.1 Çoklu Zekâ Teorisinin İlkeleri 

Sekiz farklı zekâ türünün olduğunu ve bu zekâların her insanda var 

olabileceğini öne süren bu teorinin ilkeleri şöyle sıralanabilir (Gündeşli, 2006: 

16–17): 

1. İnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptirler.  

2. Her insan aktif olarak kullandığı zekâları ile özel bir karışıma sahiptir.  

3. Her insanın kendine özgü bir zekâ profili vardır. 



 30 

4. Zekâların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir. 

5. Bütün zekâlar dinamiktir. 

6. İnsandaki zekâlar tanımlanabilir ve geliştirilebilir. 

7. Her insan kendi zekâsını geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir. 

8. Her bir zekânın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. 

9. Her bir zekâ hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir 

sisteme sahiptir. 

10. Bir zekânın kullanımı esnasında diğer zekâlardan da faydalanılabilir.  

11. Kişisel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekâların gelişimi üzerinde 

etkiye sahiptir. 

12. Bütün zekâlar, insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel 

kaynaklardır. 

13. İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zekâ 

teorisini desteklemektedir. 

14. Şu anda bilinen zekâ türlerinden daha farklı zekâlar da olabilir. 

 

 Yukarıda belirtilen Çoklu Zekâ Teorisi ilkelerinin birlikte kullanımına 

örnek aşağıda verilmiştir: 

Yaşamda tek bir zekâ bölümü içeren hiçbir aktivite yoktur. Yaptığımız çok 

basit işlerde bile farklı zekâ bölümlerini kullanırız. Bir futbolcu hem Görsel- 

Uzamsal zekâsını hem de Bedenel- Kinestetik zekâsını etkili bir şekilde 

kullanabilir. Bu zekâlara ek olarak Sosyal Zekâyı da güçlü olarak kullandığında 
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çok başarılı bir teknik direktör olabilir. Bu duruma en iyi örnek olarak da Fatih 

Terim gösterilebilir (Yavuz, 2003: 17).  

Hiçbir insan “Benim sözel zekâm yüksek, diğerleri değil.” gibi ifadelerle 

kendine sınır koymamalıdır. Tüm zekâların yaşam boyu gelişme fırsatı vardır. 

İnsanlar, güçlü olan zekâ bölümlerini daha yoğun kullanırlar, fakat diğer zekâların 

gelişimi için de çaba harcadıklarında yaşamlarına renklilikler katabilirler. 

Çoklu zekâ teorisinin dayandığı temeller Armstrong (1994: 114-117) 

tarafından şu şekilde maddelenerek açıklanmıştır: 

1. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. Çoklu zekâ teorisi, 

insanda yalnızca tek bir zekânın geçerliliğini belirlemek yerine, her insanın bütün 

zekâ alanlarında yeteneğinin olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak, her 

insanda söz konusu olan bu zekâ alanları değişik düzeylerde bulunabilmektedir.  

2. Her insan, çeşitli zekâ alanlarından her birini yeterli düzeyde 

geliştirebilir. Çoklu zekâ teorisi, yeterli ve uygun destek, imkân ve eğitim 

sağlandığında, gerçekte her bireyin zekâ alanlarının hepsini oldukça yüksek bir 

düzeyde geliştirebilme kabiliyetine sahip olduğunu ileri sürmektedir.  

3. Çeşitli zekâ alanları, genellikle, bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar. 

Genellikle, gerçek hayatta hiçbir zekâ alanı tek başına var olmaz. Çeşitli zekâ 

alanları birbirleri ile sürekli olarak etkileşim içindedirler. Örneğin, bir yemeği 

pişirecek bir kişinin önce tarifi okuması ve anlaması (sözel-dil zekâ alanı), yemek 

tarifini oluşturan elementleri tasniflemesi ve yemeğe karışım oranlarını 

hesaplayabilmesi (mantıksal-matematiksel zekâ alanı) ve yemeğin kendi damak 

zevkine uygunluğu (kişisel zekâ alanı) yanında, ailedeki bütün fertlerin 
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memnuniyetini de sağlayabilmesi (kişiler arası zekâ alanı) gerekir. Yine, benzer 

bir şekilde, basketbol oynamakta olan bir kişinin koşmak, topu başkasına atmak 

ve topu yakalamak gibi özellikleri içeren bedensel-kinestetik zekâya sahip 

olmasının yanında, bu kişinin kendisini oyun sahasına adapte edebilmesi için 

görsel-uzaysal zekâya ve oyunda ortaya çıkabilecek muhtemel anlaşmazlıkların 

çözümü için kişiler arası zekâya sahip olması gerekmektedir.  

4. Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Bir 

kişinin belli bir zekâ alanında zeki sayılabilmesi için eğitimcilerce benimsenmiş 

standart sayılabilecek birtakım nitelikler söz konusu değildir. Örneğin; sözel-dil 

zekâsına sahip bir kişi okumayı çok iyi beceremeyebilir fakat çok geniş bir kelime 

haznesine veya çok iyi hikâye yazma ve anlatma kabiliyetlerine sahip olabilir. 

 

2.3 ZEKÂ TÜRLERİ 

 Bu bölümde, Çoklu Zekâ Kuramına göre her insanda var olabilecek sekiz 

tip zekânın üzerinde durulacaktır. 2 

 

2.3.1 Sözel-Dilsel Zekâ 

Bu zekâ türü genelde dille ilgilidir. Gardner’a göre “dil jestler ya da 

yazıyla aktarılsa da, kilit önem taşıyan yanı bir ses sistemi ve insan kulağına 

yönelik bir mesaj olmasıdır”. Dilde işitsel ve sessel unsurların çok önemli 

olduğuna inanması Gardner’ı dilin mükemmel kullanıcısı olan şaire odaklamış ve 

onu dilin özerk bir zekâ olduğunu savunmaya itmiştir. Gardner’ın bu beceriyi 

işitsel-sözel zekâ olarak özellikle adlandırmamasının iki sebebi vardır: öncelikle 

                                                
2 Zekâ türlerinin tanımlanmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: (Bulut, 2003), (Gardner, 1993) 
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sağır bireylerin doğal dili edinebilecekleri gerçeği, dil zekâsının basitçe işitsel 

zekânın bir biçimi olmadığının kanıtıdır. İkincisi, işitsel-sessel sisteme bağlı aynı 

derecede uzun bir tarihe sahip, özerklik açısından aynı derecede ikna edici başka 

bir zekâ alanı olan müzikal zekânın varlığıdır (Gardner, 2004: 136–137). 

Sözel-dilsel zekâ türü genel anlamda kelimeleri hem sözlü hem de yazılı 

olarak etkin bir biçimde kullanma becerisi olarak da adlandırılabilir. Kelimelerle 

düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, simgesel 

düşünme, kavram oluşturma, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, dilbilgisi, mecazi 

anlatım, benzetme ve yazma gibi karmaşık olayları içeren bu zekâ türü insanlar 

arasında en yaygın olanıdır. Şairler, yazarlar, hatipler, hukukçular ve siyasetçiler 

genelde bu zekâ türünün baskın olduğu kişilerdir. 

Gardner bu zekâ alanına örnek verirken şairlerden yola çıkmıştır. Şair bir 

dize oluşturmak için çabalarken, dil zekâsı iş başındadır. Ünlü şair. T.S.Eliot, 

şairin mantığının, farklı bir yerde bulunsa da, bilim adamının mantığı kadar katı 

olduğunu yazmıştır ve imgelemenin düzenlenmesinin, “bir argümanın 

geliştirilmesi kadar ciddi bir beyin çalışması gerektirdiğine” dikkat çekmiştir. 

Gardner’a göre dilsel yetkinlik, “insan türü arasında en yaygın ve en demokratik 

biçimde paylaşılmış görünen bir entelektüel yetkinlik, zekâ”dır. Müzisyen ya da 

görsel sanatlarla ilgilenen sanatçı ortalama insana uzak, hatta gizemli görünen 

yetenekler sergilerken, şair bütün bireylerin sahip göründüğü becerileri çok üst bir 

seviyeye taşımış gibidir. Bu yüzden de şair, dilsel zekâ alanına adım atarken 

güvenilecek bir kılavuz olarak görülebilir. Şair olmayanlar için dilin dört önemli 

kullanımı şöyle sıralanabilir: Öncelikle, başkalarını bir eyleme ikna etmek için dili 

kullanabilme becerisi. Bu, siyasi liderler ve hukukçuların üst düzeyde geliştirdiği, 
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aynı zamanda bir parça pasta isteyen üç yaşındaki bir çocuğun da geliştirmeye 

başladığı bir beceridir. İkincisi dilin şifre potansiyelidir. Bu; bir aracı, alışveriş 

listesinden, oyun kurallarına, yol tarifinden, yeni bir makinenin kullanımına kadar 

bir bilgiyi hatırlamak için kullanma becerisidir. Dilin üçüncü bir kullanımı ise, 

açıklamada üstlendiği roldür. Öğretme ve öğrenme, büyük ölçüde dille 

gerçekleşir. Son olarak, dil kendi eylemlerini açıklama potansiyeline sahiptir. Bu 

becerinin örneklerini “X mi demek istedin Y mi?” diyen, konuştuğu kişiyi dilin 

ilk kullanımı üzerine düşünmeye sevk eden küçük çocukta görülebilir (Gardner, 

2004: 104–108). 

Sözel-dilsel zekâ türüne sahip öğrenciler öğrenmede daha çok kitaplara, 

teyplere, yazma araç ve gereçlerine, görüşme ve tartışma etkinliklerine, konuşma 

ve dinleme araç ve gereçlerine gereksinim duyar ve kelimelerle oynayarak, 

yazarak, okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak, ikna etme etkinliklerinde 

bulunarak daha iyi öğrenirler. Birçok öğretmenin fazlasıyla başvurduğu, anlatım 

yöntemi, hikâyeleştirme, beyin fırtınası, ses kayıt cihazları, günlük tutma ve 

yapılan çalışmaların yaygınlaşması, sözel-dilsel zekânın gelişiminde 

uygulanabilecek öğretim teknikleri ve materyalleri arasında en çok dikkat 

çekenlerdir (Saban, 2005: 8). 

Geleneksel eğitim anlayışının sözel-dilsel ve matematiksel-mantıksal 

zekâya dayandığı ve ülkemizdeki eğitimin de bu doğrultuda ezberci bir şekilde 

gerçekleştiği düşünüldüğünde, çocuklarda sözel-dilsel zekânın geliştiği sanılabilir; 

fakat bunun tersi olduğu da ileri sürülmektedir. Sistem gereği çocuklar kendilerini 

çoktan seçmeli sınavlara göre hazırladıkları için anlam, anlatma, dinleme, okuma 
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ve yazma gibi sözel-dilsel zekânın gerektirdiği becerilerde yetersiz kalmaktadırlar 

(Selçuk, 2004: 44). 

Gardner’a göre sözel-dilsel zekânın dört ana elemanı vardır: Ses bilgisi, 

söz dizimi, anlam bilgisi ve edimbilim  (Gardner’dan aktaran Selçuk, 2004: 44). 

Ses Bilgisi (fonoloji): Kelimeleri oluşturan sesleri tanımlayabilmektir. 

Söz Dizimi (sentaks): Dilin yapısını, dilbilgisi kurallarını ve kelimelerin sıralama 

biçimlerini içerir. 

Anlam Bilgisi (semantik): Cümlelerin yapıtaşları olan kelimelerin anlamlarını 

tanıyabilmek ve bu anlamlar çerçevesinde insanlarla etkileşime girmekle ilgilidir. 

Edimbilim (pragmatik): doğrudan dilin yapısıyla, kelime dizimiyle değil de 

bireyin dili bir amaca yönelik olarak nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. 

Sözel-dilsel zekâ türüyle ilgili nitelemeler şu şekildedir: 

• Resimlerden çok yazılar dikkatimi çeker. 

• Kitap okumayı severim. 

• Dinleyerek daha iyi öğrenirim. 

• Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanırım. 

• Yazı yazmaktan hoşlanırım. 

Öğrenme yolu: Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, 

mizahı kullanarak, ikna ederek öğrenme. 

Çalışma alanları: Edebiyat, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset gibi alanlar. 
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2.3.2 Mantıksal-Matematiksel Zekâ 

            Soyut kavramları anlama, problemleri mantık ve akıl yürüterek çözme, 

grafik, şema ve şekillerle çalışmaktan hoşlanma, karmaşık ilişkileri çözebilme 

becerisidir. Sayıları etkin bir şekilde kullanma, mantık yürütme zekâsı olarak 

adlandırılan bu zekâ türü bilimsel düşünme, nesnel gözlem yapma, verilerden 

sonuç çıkarma, yargıya varma, hipotez kurma gibi yetenekleri içerir. Bu zekâ 

türünü etkin bir şekilde kullanan öğrenciler en iyi, nesneleri belli sınıflara 

ayırarak, olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini 

niceliksel olarak sayısallaştırıp hesaplayarak ve olaylar arsındaki bir takım soyut 

ilişkiler üzerinde yorumlar getirerek öğrenirler, sorular sorarak çözüme 

ulaşmaktan hoşlanırlar. 

Piaget mantıksal-matematiksel zekânın gelişimini şöyle açıklar: Dört ya da 

beş yaşlarındaki bir çocuk, bir nesneye işaret ettikten sonra sayısını söylediğinde 

ve bunu dizideki her “sayısal” la yaptığında, dizideki nesnelerin sayısını 

öğrenebilmektedir. Dokunduğu ilk nesne 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3’tür ve böylece 

devam eder gider. Altı ya da yedi yaşlarındaki çocuk, iki diziyle karşılaştığında 

her birindeki nesneleri sayar, toplamları karşılaştırır ve hangisinin daha fazla 

olduğuna karar verir. Artık hacimsel büyüklüğü nicelikle karıştırmaz ya da işaret 

ettiği nesnenin kaçıncı olduğunu söylerken sayıyı şaşırmaz. Çocuk günlük hayatın 

işleriyle uğraşırken de bu matematiksel işlemlerle uğraşması gerekecektir. 

Örneğin; marketten alışveriş yaparken, arkadaşlarıyla takas yaparken, yemek 

tariflerini uygularken, top, kâğıt ya da bilgisayar oyunu oynarken. Çocuk bazı 

eylemleri maddi dünyayla fiziksel temas halinde de gerçekleştirebilir. Yani çocuk 

bir yandan sayarken, bir yandan şekerlere dokunabilir. Tabi bu eylemler zihinsel 
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olarak da, insanın kafasının içinde de yapılabilir. Ve bir süre sonra bu eylemler 

içselleşir. Çocuğun nesneye dokunması gerekmez, gerekli kıyaslamaları, 

eklemeleri, çıkarmaları “kafasından” yapabilir hale gelir ve her zaman olduğu gibi 

doğru cevaba ulaşır. Çocuk iki farklı saymanın aynı sonucu verip 

vermeyeceğinden artık kuşkulanmaz. Bu işlemlere mantıksal gereklilik katmaya 

başlar. Ergenliğin ilk dönemlerinde çocuk formel zihinsel işlemleri yapabilecek 

düzeyde olur. Çocuk bir zamanlar her sepete misket ekleyebiliyor ve toplamın 

aynı kaldığını ilan edebiliyordu, şimdiyse cebirsel bir denklemde denklemin her 

iki tarafına toplamın değişmeyeceğini bilerek aynı rakamı ekleyebilir. Burada 

özetle aktarılan gelişim çizgisi bütün bir gelişim psikolojisi külliyatı içinde en iyi 

işlenmiş büyüme ifadesidir (Gardner, 2004: 182–186). 

Russell’ a göre, mantık ve matematiğin tarihleri farklı olmuştur, ama 

modern zamanlarda daha bir yakınlaşmışlardır: “Sonuçta ikisinin arasına bir sınır 

çizmek imkânsız hale geldi, aslında ikisi bir. Çocukla yetişkinlik gibi. Mantık 

matematiğin gençliği, matematik de mantığın yetişkinliği.” (Gardner, 2004: 189). 

Bilim adamları, matematikçiler, bilgisayar programcıları, muhasebeciler, 

avukatlar ve bankacılar bu zekânın baskın şekilde gözlemlenebileceği kişilerdir. 

Adler’e göre bu zekâ türünün baskın olduğu matematikçilerin güçleri nadiren 

disiplinlerinin sınırlarını aşar. Matematikçiler finans ya da hukukta pek başarılı 

değildir. Matematikçinin özelliği soyutla uğraşma aşkıdır. Matematikçi son derece 

titiz ve şüpheci olmalıdır. Evrensel olarak kabul gören ilk ilkelerden kaynaklanan 

birtakım adımlarda dahil, somut bir biçimde kanıtlanmadığı sürece hiçbir olgu, 

gerçek olarak kabul etmez (Gardner, 2004: 192–193). 



 38 

Mantıksal-matematiksel zekâ türüne yönelik olarak öğrencilerden 

derecelendirmeleri istenen nitelemeler şöyledir: 

• Matematik sorularını aklımdan kolayca çözebilirim. 

• En çok matematik dersinden hoşlanırım. 

• Deneylerden ve yeni denemeler yapmaktan hoşlanırım. 

• Aletlerin, makinelerin nasıl çalıştığını merak ederim. 

• Mantık bulmacalarından hoşlanırım. 

Selçuk’a göre mantıksal-matematiksel zekâ denince akla fen bilgisi ve 

matematik dersleri gelse de, günümüzde öğrencilerde eleştirel düşünme 

becerilerinin geliştirilmesi gerektiği için bu zekâ alanı sosyal bilimler üzerinde de 

etkilidir. Bu yüzden de bu zekâ türünün işlevlini problem çözmek olarak 

daraltmak yanlıştır. Bu zekâ türü insan ilişkilerindeki çatışmaların çözülmesi, 

psikolojik sorunlarla baş etme, seçimlerini doğru yapma, eleştirel düşünme gibi 

konularda da etkilidir (2004: 49). 

Öğrenme yolu: Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, 

ilişkileri ve bağlantıları kurgulatarak öğrenme. 

Çalışma alanları: Muhasebe-Satın alma, Matematik ve Mühendislik Bilimleri, 

İstatistik, Bilgisayar, Ekonomi ve Fen Bilimleri alanlarında başarıyla 

çalışabilirler. 
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2.3.3 Görsel-Uzamsal Zekâ 

Görsel-uzamsal zekânın temelini, görme duygusu ve buna bağlı olarak 

şekiller tasarlama ve zihinde resimler oluşturma yeteneği oluşturmaktadır. 

Gardner (2004: 246) , bu zekâ türünü şöyle tanımlar:  

“Uzamsal zekânın özü görsel dünyayı doğru biçimde algılamak, 

başlangıçtaki algı üzerinde değişim ve dönüşümler yapabilmek, görsel 

deneyimi fiziksel uyarıcının yokluğunda dahi yeniden üretebilmektir. 

Şekiller çizmeniz ya da size sunulan şekilleri değiştirmeniz istenebilir. 

Çok açıktır ki, bu beceriler birbirine pek benzemez. Örneğin; insanın 

görsel algısı doğru olabilir, ama artık ortada olmayan bir dünyayı 

çizmeye, tahayyül etmeye ya da değiştirmeye yeteneği yoktur. (…) biraz 

önce değindiğimiz bu alanlardan birkaçına sahip olan biri, uzamsal 

zekâyı gerektiren alanlarda başarılı olacaktır.”  

 

 Uzamsal zekâyı zekânın yedi farklı unsurundan biri olarak gören 

psikometrist L.L.Thurnstone’dur. Thurnstone uzamsal zekâyı üç unsura ayırır: 

Farklı açılardan göründüğünde bir nesneyi tanıyabilmek, bir konfigürasyonun 

parçalarının yer değişimini tahayyül edebilmek; gözlemcinin bedensel duruşunun 

problemin temel bir parçasını oluşturduğu durumlarda uzamsal ilişkileri hayal 

edebilmek (Gardner, 2004: 248–249). 

Gardner görsel-uzamsal zekâ alanının ana elemanı olarak aşağıdaki üç 

beceriyi ileri sürer: 

• Nesneleri doğru bir şekilde algılamak 

• Bir nesneyi uzayda hareket ediyor gibi hayal ederek ya da başka 

birinin perspektifinden resimleyerek yönlendirmek 
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• Birinin algılarını, iki ya da üç boyutlu somut örnekler halinde transfer 

etmek (Gardner’dan aktaran Selçuk, 2004: 53)  

Bu zekânın özünü kavramanın en iyi yollarından biri, araştırmacıların bu 

zekâyı sınamak için geliştirdiği testleri uygulamaktır. Örneğin, şekil 1’de 

yapılması gereken, sunulan seçeneklerden hangisinin ana şeklin eşi olduğunu 

bulmak. 

 

Şekil 1: Dört seçenekten hangisinin, ana şeklin eşi olduğunu bulma (Gardner, 2004: 251) 

 

Uzamsal beceriyi sınamaya yönelik problemler sözel biçimde de 

yöneltilebilir. Örneğin; kare bir kâğıt alın, ortasından ikiye katlayın, sonra iki kez 

daha ortasından ikiye katlayın. Son katlamanızdan sonra ortaya kaç kare çıkar? 

Açıkça zihinden bir imge yaratmaya davet eden problemler üzerinde durulabilir. 

Önce bir at düşünün. Sizce hangi nokta daha yüksektedir, atın kuyruğunun tepesi 

mi, yoksa başının en alt kısmı mı? (Gardner, 2004: 243). 

Üç boyutlu düşünebilme yeteneği de diyebileceğimiz bu zekâ alanı, en saf 

haliyle hayal dünyasının derinliklerine dalan kendilerini görünmezmiş gibi kabul 
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ederek hareket eden ve kendilerini gizemli zamanlara ve yerlere doğru yolculuk 

ediyormuş gibi kabul eden çocuklarda gözlemlenebilir. Bu zekâ türünü, düşünce 

ve duygularımızı ifade etmek için resimler çizdiğimizde, varmak istediğimiz bir 

yere ulaşmada elimizdeki haritayı başarıyla kullandığımızda, satranç gibi farklı 

derinlik ve açılardan görmeyi gerektiren oyunları oynadığımızda, bir başkasının 

beden dilini yorumladığımızda kullanırız. Gardner’a göre farklı alanlar arasında 

benzerlikler kurmaya yatkın olmanın kaynağında da uzamsal zekâ vardır. 

Darwin’in “hayat ağacı” metaforu, Freud’un bilinçaltını bir buzdağının su 

altındaki kısmına benzetmesi, John Dalton’un atomu küçük bir güneş sistemiyle 

bir tutması, kilit bazı kavramların yerleşmesine katkıda bulunan üretken hayal 

gücünün meyveleridir. Bu tür imgeler düşünmeye yardımcı olarak görülseler de, 

bazı düşünürler daha ileri giderek görsel ve uzamsal imgelemi düşünmenin temel 

kaynağı olarak yorumlar (Gardner, 2004: 250-251). 

Görsel-uzamsal zekânın önemi bazı uğraşlarda özellikle ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin; heykeltıraşlık. Uzamsal zekâyı geliştirmeden bu alanda 

başarılı olmak çok zordur. Uzamsal düşünme, görsel sanatlar açısından kilit önem 

taşımaktadır. Resim ve heykel, görsel ve uzamsal dünyaya duyarlılık kadar, 

bunları bir sanat eserinde yeniden yaratabilme becerisini de gerektirir. Görsel-

uzamsal zekânın bilime de katkısı olduğu bilinmektedir. Genelde el yazmalarının 

yaygınlaşması, bilimin öğretilmesinde ve bilimsel düşüncenin teşvik edilmesinde 

önemli bir rol oynamıştır. Uzamsal zekânın merkezi önemini göstermek için tek 

bir alan seçilecekse, bu alan satranç olabilir. Hamleleri ve sonuçlarını tahmin etme 

becerisi, güçlü bir imgelemle yakından ilgilidir. Satranç ustalarının da genelde 

güçlü bir görsel hafızaları ya da görsel imgelemleri vardır. 
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Görsel-uzamsal zekâsı baskın olan insanlar yer, zaman, renk, çizgi, biçim 

ve desen gibi olgulara ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlı 

oldukları için en iyi biçimde varlıkları, olayları veya olguları görselleştirerek ya 

da resimlerle, çizgilerle ve renklerle çalışarak öğrenirler. Ressamlar, mimarlar, 

dekoratörler, fotoğrafçılar bu zekâ yönü baskın olan insanlardandır. Bu bağlamda, 

öğrencilerin görsel-uzamsal zekâlarını en etkin kılan öğretim teknikleri şöyle 

örneklendirilebilir: hayal gücüyle görselleştirme, sınıf panoları oluşturma, grup 

halinde fotoğraf veya video projeleri geliştirme, renklendirme, resimlerle 

benzetme, zihin haritaları ve grafiksel simgeler (Campbell, 1994: 46). 

Bu zekâ türüyle ilgili olarak öğrencilere sunulan ölçek listesinde yer alan 

nitelemeler aşağıdaki gibidir: 

• Resim yapmayı ve boyamayı severim. 

• Yap-boz, Lego gibi oyunlardan hoşlanırım. 

• Resimli hikâye kitapları çok hoşuma gider. 

• Film seyretmek ve fotoğraflara bakmak çok hoşuma gider. 

• Bulmaca çözmekten hoşlanırım. 

Öğrenme yolu: İmgeleri düzenleyerek, zihinsel resimler oluşturarak, 

çizerek, desen oluşturarak, hayal ederek öğrenme. 

Çalışma alanları: Ressam, Artist, Fotoğrafçı, Mühendis, Kameraman, 

Mimar, Heykeltıraş, Tasarımcı, Dekoratör, İzci, Rehber gibi meslek alanlarında 

başarıyla çalışabilirler. 
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2.3.4. Müziksel-Ritmik Zekâ 

Müziğin en önemli yapıtaşları melodi ve ritimdir: Yani belli bir işitsel 

frekansta toplanan ve belli bir sisteme göre gruplaştırılan sesler. Melodi ve ritim 

kadar önemli bir başka unsursa ses rengidir, yani bir sesin nitelikleri. Birçok 

uzman müziğin etkisini çekirdek unsurlarla ilgilendirmeyi tercih etmiştir. Roger 

Sessions müzikle ilgili şöyle demiştir: “Müzik, sesin zaman içinde kontrollü 

hareketidir. Bunu isteyen, bundan hoşlanan, hatta bunu seven bireyler tarafından 

yapılır.” (Gardner, 2004: 147) 

Müzikal yetenek erken dönemde şöyle gelişir: Bebeklik döneminde, 

normal çocuklar mırıldandıkları gibi şarkı da söyleyebilir; tek tek sesler 

çıkarabilir, hatta başkalarının çaldığı ya da söylediği tonları, tesadüfî 

denemeyecek bir doğrultuda tekrarlayabilirler. Hayatlarının ikinci yılının 

ortalarında çocuklar ilk kez, kendi kendilerine çeşitli küçük ölçekleri araştıran ses 

dizileri; ikililer, üçüncü minörler, beşinci minörler çıkarmaya başlarlar ve çok 

geçmeden de çevrelerinde duydukları tanıdık şarkılara benzer küçük şemalar 

oluşturmaya başlarlar (Ali Baba’nın bir çiftliği var, çiftliğinde horozları var gibi). 

Şarkı söylemeyi öğrenen küçük çocuklarda, dilde olduğundan çok daha fazla 

çarpıcı bireysel farklılık gözlenir. Bazıları bir şarkıdan büyük kesitleri iki ya da üç 

yaşındayken birbirine eşleyebilir, daha büyük bir kesim bu yaşlarda bir sesin en 

kaba düzeyini çıkarabilir ve beş altı yaşlarına gelene kadar doğru melodik 

konturlar çıkarmayı öğrenemez. Sıra dışı bir müzik becerisi olan çocuklar dışında, 

çocuklarda okul yılları başladıktan sonra büyük bir müzikal gelişim gözlenmez. 

Bir gelişim psikologu ve müzisyen olan Bamberger, müzikal düşüncenin kolaysa 

dilsel ya da mantıksal-matematiksel düşünmeyle kaynaştırılamayacak kadar kendi 
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kuralları ve sınırlamalarıyla işlediğinin altını çizmiştir. Örneğin; küçük bir çocuk 

belli bir zilin çıkardığı sesi karıştırabilir ve birçok zilin aynı sesi çıkardığını 

sanabilir ya da hareket eden bir zilin ses çıkaracağını fark etmeyebilir. Ama öte 

yandan çocuk bir şarkının iki yorumunun tümüyle birbirinin benzemediğini 

bilebilir. Bu tür örnekler, “aynı” kavramının müzikte, matematik alanınkinden 

farklı bir anlama sahip olduğunu gösterir (Gardner, 2004: 152–155).  

Müziksel-ritmik zekâ, adından da anlaşılacağı gibi müzikteki ritmi, 

perdeleri ve tonları tanıma ve kullanma, çevreden insanlardan ve müzik 

aletlerinden gelen seslere karşı duyarlı olma becerilerini içerir. Diğer bir deyişle, 

bu zekâ alanı bireyin müziksel olarak düşünmesi ve belli bir olayın oluş biçimini, 

gidişatını veya düzenini müziksel olarak algılaması, yorumlaması ve iletişimde 

bulunması olarak tanımlanabilir. Müziksel-ritmik zekâ insan zihninde ilk gelişen 

zekâ türüdür. Tüm zekâ türleri içerisinde beyinde bilinç etkileme gücü en fazla 

olanı müziksel-ritmik zekâdır (Lazear, 1991: xiii). 

Gardner’a göre müzikal başarı sadece doğuştan bir becerinin yansıması 

değil, kültürel teşvikler ve eğitime de açık bir olgudur. Öte yandan, insanın 

başarısını epeyce genetik arka plana borçlu olduğu bir alan varsa, müzik başı 

çeker. İnsan mükemmel tasarlanmış bir öğretim programına devam ederek, 

müzikle dolu bir evde yetişerek ya da elim bir sakatlığa rağmen müzikal bir 

yetenek gösterebilir. Bu performansların gerisinde pekâlâ kalıtsal bir yeteneğin 

varlığında söz edilebilir, ancak başka unsurlar da söz konusudur. Müzikle ilgili en 

küçük bir teşvik bile aydınlatıcı bir deneyime dönüşür. Örneğin; yirminci yüzyılın 

ünlü piyanisti Arthur Rubinstein kendi deyişiyle “müzik lütfundan bir parça bile 

nasibini almamış” bir aileden gelmesine rağmen küçük çocukken bütün sesleri 
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sevdiğini söyler, konuşmaya yanaşmaz fakat şarkı söyler. Üç yaşında ailesi ders 

alması için piyano satın alırlar fakat Rubinstein ders almadan kendi kendine 

öğrenir. Ailesi onu, on dokuzuncu yüzyılın ünlü viyolonisti Joseph Joachim’e 

götürürler, o da bir gün Arthur’un büyük bir müzisyen olacağını çünkü sıra dışı 

bir yeteneğe sahip olduğu öngörüsünde bulunur (Gardner, 2004: 139-159). 

Müzik de dil gibi ayrı bir entelektüel beceridir ve dünyadaki fiziksel 

nesnelere dayanmaz. Dil becerisinde olduğu gibi, müzikal beceri de basitçe sözel-

işitsel kanalın araştırılması ile açığa çıkarılabilir. Aslında gelişimin en erken 

dönemlerinde kazanılan bu iki entelektüel becerinin, fiziksel nesnelerle temas 

olmadan gelişmesi, her ikisinin de sözel işitsel sisteme bağlı olması tesadüf 

değildir.  

Birçok müzisyen müzik ve beden dili arasındaki yakın bağlara dikkat 

çekmiş, Stravinsky de müziğin en uygun biçimde hazmedilebilmesi için görülmesi 

gerektiğine inanmıştır ve bu yüzden baleye meyilli olmuştur. Küçük çocuklar, 

müzik ve beden hareketlerini doğallıkla birleştirirler; belki de bunun nedeni onlara 

göre fiziksel hareket yapmadan şarkı söylemenin mümkün olmamasıdır. Müziğin 

evrimine ilişkin anlatılar, müziği dansla ilişkilendirir ve müziği öğretmede en iyi 

metodun ses, eller ve bedeni birleştirmekten geçtiğini gösterir.  

Müzik ve uzamsal zekâ arasında da bir bağ vardır. Psikolog Lauren Harris, 

bestecilerin bir bestenin karmaşık yapısını oturtup değerlendirip yenilemek için 

gerekli, güçlü bir uzamsal beceriye sahip olduğunu ileri sürmüştür. 

 Müzikle yaygın olarak ilişkilendirilen diğer bir zekâ alanı da matematiksel 

zekâdır. Müzikal çalışmanın ritimlerini değerlendirebilmek için insanın belli bir 
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temel sayısal yetkinliğe sahip olması gerekiyor. Performanslar, bazen son derece 

karmaşık olabilen tekrarlara ve oranlara duyarlılığı gerektiriyor. Bu son derece 

temel bir matematik düzeyidir. İş müzikal yapıların değerlendirilmesine, nasıl 

tekrarlanabildiklerine ya da karşılıklı çalınabildiklerine geldiğinde çok daha 

yüksek düzeyde bir matematik zekâsıyla karşılaşırız. Bir matematikçinin var oluş 

sebebi olan biçimsel izlekler, bir müzisyenin yardımcısıdır, ancak kendi 

becerilerinin, sürekli peşinden koştuğu ifade amacının temel unsurları değildir. 

 Gardner’a göre “beyinde müziği ortaya çıkaran kilit işleyişlerin başka 

zekâların beyindeki kilit işleyişiyle çok yakından bir ilgisi yoktur ve bu yüzden 

müzik özerk bir zekâ olarak görülmeyi hak etmektedir.” (2004: 172-178). 

Kendilerinde müziksel-ritmik zekâ türü baskın olan öğrenciler daha çok 

ritim, melodi ve müzik aracılığıyla daha iyi öğrenirler ve bu doğrultuda müziği 

öğretimine dahil etmeye başlama aşamasında öğretmen yardımcı olabilecek 

stratejiler şöyle sıralanabilir: ritimler, melodiler, şarkılar, müziksel koleksiyonlar, 

hafıza müziği, müziksel ton, duygusal müzik (Saban, 2005: 115). Besteciler, 

kompozitörler, şarkıcılar bu zekâ türünün yoğun olarak görüldüğü insanlardır. 

Bu zekâ türüyle ilgili nitelemeler şu şekildedir: 

• Müzik dinlemeyi çok severim. 

• Güzel şarkı söylerim. 

• Bir müzik aleti çalarım ya da çalmayı çok isterim. 

• Müzik dersini çok severim. 

• Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlarım.  
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Öğrenme yolu: Melodi ve ritim yaratarak, empati kurarak, seslere duyarlı 

olarak, enstrüman kullanarak, müziğin yapısını kavrayarak öğrenme.  

Çalışma alanları: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Orkestra şefi, Müzik 

eleştirmeni gibi meslek alanlarında başarıyla çalışabilirler. 

 

2.3.5. Bedensel-Kinestetik Zekâ 

 Bedensel-kinestetik zekâ, bedenin son derce farklı biçimlerde hem ifade 

etmek hem de bir amaca ulaşmak için hünerle kullanabilmesidir. Bedensel 

zekânın özü, bedensel hareketlerin kontrolü ve nesneleri resmedebilme 

becerisidir. Başka zekâlarda olduğu gibi, bu iki zekânın birbirinden ayrı olarak var 

olması mümkündür. Ancak genel olarak bedenin işlevsel ya da ifade amacıyla 

kullanılması hüneri, nesnelerin yönlendirilmesi becerisiyle el ele gider. Kinestezi, 

dengeli bir şekilde hareket edebilme ve diğer varlıkların hareketlerini de doğrudan 

kavrayabilmekle ilgilidir. Bedensel-kinestetik zekâya sahip bir aktör, bir sporcu 

ya da bir dansçı düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu ustalıkla kullanır; 

ya da bir heykeltıraş ellerini kullanarak yeni şeyler ortaya çıkarır.  

Bedensel zekânın kullanımı Batı’da klasik çağda zirvesine ulaşmıştır. 

Yunanlılar sanatsal ve atletik faaliyetlerle insan bedeninin güzelliğini gözler 

önüne sermişler; oranlı, hareketleri, dengesi ve gücüyle zarafeti taşıyan bir beden 

geliştirmeye çalışmışlardır. Bir anlamda, beden ve ruh arasında bir uyum 

aramışlar; zihinlerini eğiterek bedeni uygun bir biçimde kullanmaya çalışmışlar; 

zihnin ifade gücüne yanıt verebilmesi için de bedeni eğitmişlerdir (Gardner, 2004: 

297). 
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Bedensel kullanım çeşitli farklılıklar gösterir. Beden, koşmak ya da 

düşmek gibi belli bir eylemi ifade etmek için kullanılabilir. Futbol ya da boks gibi 

sporlarda, bütün beden kullanılır. Küçük bir nesneyi başparmak ve işaret parmağı 

kullanarak kaldırmak insanların yüksek düzeyde bir beceriyle gerçekleştirdiği bir 

iştir. İyi bir piyanist iki eliyle farklı hareketler yapabilir, iki eliyle farklı ritimler 

tutabilir. Daktilo kullanma ya da atıcılıkta uygun değişikliği ya da saldırıyı 

gerçekleştirirken, bir parmak saniyenin milyonda biri kadar bir süre, göz ise 

birkaç derece hareket eder. Bedenin tüm kullanımları içinde, en önemlisi danstır. 

Dans; amaçlı, bilinçli olarak ritmik ve izleyicinin gözünde estetik değeri olan, 

kültürel olarak şekillendirilmiş sözsüz bedensel hareketler dizisidir. Atlet de 

bedensel zekâyı yansıtan çok önemli bir roldür. Bedenin tüm gösteri sanatlarında, 

ama özellikle tiyatroda kullanımı çok önemlidir. Çünkü aktör, dikkatle gözlem 

yapıp sahneleri bütün ayrıntılarıyla yeniden yaratır. Uzamsal becerilerle birleşmiş 

nitelikli bedensel zekâ, nesneler ve araçların kullanımında çok güçlü bir biçimde 

kendini gösterir. Bu yüzden de mucitlerde de bedensel zekânın gelişmiş olduğu 

açıktır. Buradan hareketle de bedensel zekânın nesnelerle ilgili zekâlar üçlüsünün 

son parçası olduğu söylenebilir: nesnelerin sayısal diziler halinde 

şemalaştırılmasından ortaya çıkan mantıksal-matematiksel zekâ, bireyin içinde 

bulunduğu ortamdaki nesneleri değiştirebilme ve uzamdaki nesneler dünyası 

içinde yolunu bulabilme becerisinde kendini gösteren uzamsal zekâ ve insanın iç 

dünyasında kendi bedenini tecrübe etmesiyle sınırlı, dış dünyada eylemlerin 

nesneler üzerinde etkisine yoğunlaşan bedensel zekâ (Gardner, 2004: 299-339). 

Bedensel-kinestetik zekânın eğitimdeki önemi, özellikle uzun zamandır 

eğitimin çok önemli bir parçası haline gelen “yaparak öğrenme” ilkesi 
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düşünüldüğünde ön plana çıkmaktadır. Bu ilke doğrultusunda, bu zekâ alanına 

yönelik etkinlikler göz ardı edilmemelidir. Bu zekâ türü baskın olan öğrenciler 

hareket etme ihtiyacı içinde oldukları için, geleneksel eğitim sistemimdeki 

işitselliğin egemen olduğu sınıflarda zorluk çekeceklerdir. Ayrıca fiziksel 

etkinlikler, beden eğitimi dersi ile sınırlı olmamalı; el becerilerine ve fiziksel 

katılımlara dayalı öğrenme aktiviteleri diğer derslerde de kullanılmalıdır. Bunun 

için öğretmenler şu teknikleri kullanabilir: sınıf tiyatrosu, saha gezisi, el 

becerisine dayalı etkinlikler, dramatizasyon. 

Bedensel-kinestetik zekâ türüyle ilgili nitelemeler şu şekildedir: 

• Koşmayı, atlamayı, güreş yapmayı severim. 

• Beden eğitimi ve iş eğitimi derslerini çok severim. 

• Oyuncaklarımı, eşyalarımı ayırıp tekrar birleştirmekten hoşlanırım. 

• Dikiş dikmek, örü örmek, tahta oymak gibi el işleriyle uğraşmak 

benim için çok zevklidir. 

• Boş vakitlerimi dışarıda geçirmek isterim. 

Öğrenme yolu: Zihinle bedeni birleştirerek, mimiklerle, vücudu 

geliştirerek, dokunarak, dans ederek, üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme. 

Çalışma alanları: Spor, Dans, Heykeltıraş, Teknik direktör, Koreografi, 

Oyunculuk, Cerrahlık, Pandomimcilik, Sanatçılık gibi alanlarda başarıyla 

çalışabilirler. 
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2.3.6.  Sosyal Zekâ (Kişiler Arası Zekâ) 

             Kişiler arası zekâ; bir insanın bir öğretmen, bir terapist veya bir 

pazarlamacı gibi çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını 

anlama ve karşılama becerisidir. Kişiler arası zekâ genel anlamda bir grup 

içerisinde başarıyla rol alabilmeyle birlikte buradaki diğer bireylerin ruh hallerini, 

huylarını, yönelimlerini anlayarak kişiler arasındaki farklılıkları kavrayabilme 

becerisi üzerine kurulmuştur. Örneğin, basit bir düzeyde bu zekâ türü çocuğun 

etrafındaki kişilerin ruh hallerini algılaması ve bunlara duyarlı olması becerisini 

içerir. Bu zekânın daha ileri boyutlarındaki yansıması ise kişinin kendisini 

başkalarının yerine koyarak onların açısından hayata ve olaylara bakabilmesidir. 

Bu zekâ türü baskın olanların en belirgin özellikleri liderlik, arkadaşlık ve 

sempatik olabilme becerileridir. Bu kişiler diğer insanları tanımaktan, birlikte 

çalışmak ve öğrenmekten, onlara bir şeyler öğretmekten çok hoşlanırlar. Liderlik 

yapmak, insanları ikna edebilmek, geniş bir arkadaş grubuna sahip olmak, 

dinlemesini ve konuşmasını sevmek gibi özellikler bu zekâ türüne sahip olan 

insanlarda bulunur. Dünyadaki büyük liderler, ses sanatçıları, dini liderler, 

öğretmenler, yöneticiler, işletmenler, danışmanlar, psikologlar ve rehberlik 

uzmanları bu zekâ türünün baskın olduğu kimselerdendir. 

 Gardner, bu zekâ türündeki “kilit beceri”yi şöyle tarif eder: “…diğer 

insanları fark edip aralarında ayrımlara gidebilmek, özellikle de ruh hallerini, 

onları motive eden unsurları ve niyetlerini sezebilmektir.” (2004: 344)  

Öğrencilerin bir gruba ait olma ve başka insanlarla etkileşim halinde olma 

gereksinimlerini karşılamalarında öğretmenlere yardımcı olacak şu öğretim 

stratejilerini saymaktadır: Öğrencilerin becerileri doğrultusunda roller alarak grup 
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halinde proje çalışmaları gerçekleştirmeleri, karmaşık bir konu üzerinde tartışma 

etkinlikleri, öğrencilerin kendi aralarında söyleşi gerçekleştirmeleri, işbirlikçi 

öğrenme (Campbell, 1994: 50). 

Kişilerarası zekâ türüne yönelik olarak öğrencilerden derecelendirmeleri 

istenen nitelemeler şöyledir: 

• Arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmeyi çok severim. 

• Arkadaşlarım beni çok severler. 

• Arkadaşlarıma masal, fıkra gibi şeyler anlatmaktan hoşlanırım. 

• Arkadaşlarımı sık sık ararım. 

• Arkadaşlarıma derslerinde yardımcı olmaktan ve onları çalıştırmaktan 

hoşlanırım. 

Öğrenme yolu: Sinerji oluşturarak, sempati kurarak, işbirliği yaparak, 

kaynaşarak, iletişim kurarak öğrenme 

Çalışma alanları: Öğretmenlik, Yönetim, İşletme, Danışmanlık, 

Psikologluk, Rehberlik ve Politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler. 

2.3.7 İçsel Zekâ   

İçsel zekâ, insanın duygularını, duygusal tepkilerinin çeşitliliğini, düşünme 

sürecini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile 

çevresinde uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. İçsel zekâ sayesinde 

insanlar içerisinde bulundukları olaylardan sıyrılıp, dışarıdan bakan birisinin 

gözüyle kendilerini gözlemleyebilmekte, kendi bilinçlerinin farkına 
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varabilmektedirler. Diğer bir deyişle, bu zekâ kişinin kendini tanıması, kim 

olduğunu, neyi nasıl yapmak istediğini veya çeşitli durumlarda nasıl davranması 

gerektiğini bilmesi ve bu doğrultuda doğru kararlar almasıdır. Gardner, Zihin 

Çerçeveleri adlı kitabında içsel zekâya dair şunları ifade etmiştir: 

“En ilkel biçimiyle içsel zekâ, hoşnutluğu acıdan ayırabilme ve bu 

ayrım temelinde bir duruma yaklaşma ya da ondan uzaklaşma 

becerisinden bir parça daha fazlasına tekabül eder. En gelişmiş 

düzeyinde ise, insanın karmaşık ve son derece farklı duyguları fark 

edip sembolleştirilmesini sağlar. İçe bakış yöntemiyle duyguları 

kaleme alan romancılarda, kendi duygusal hayatına dair derin bir 

bilgiye sahip olan bir hastada, içsel deneyim zenginliğinden yola 

çıkıp cemaat üyelerine tavsiyede bulunan bilge bir yaşlıda bu tür bir 

zekâya rastlarız.” (2004: 344) 

 İçsel zekâ, zekâ türleri içerisinde en özel olanıdır ve kendisini açığa 

vurmak için dil, müzik, sanat, dans, semboller ve kişiler arası iletişim gibi diğer 

zekâ biçimlerini kullanır (Gardner’dan aktaran Lazear, 1991: xiv).  

Selçuk (2004: 77), çocuklarda içsel zekânın gelişmesi için öğretmenlerin 

bazı ortamsal düzenlemeler yapması gerektiğini söylemiş ve bu düzenlemeleri 

kolaylaştırabilecek bir takım etkinlikleri şöyle sıralamışlardır: 

• Kişisel görüşlerin ifade edilmesine olanak sağlayacak açık uçlu sorular 

sormak 

• Öğrencilerin içsel değerlendirilmesi için derslerde zaman ayırmak 

• Kişisel düşünme ve bağımsız çalışma için sessiz zamana sahip olmak 

• Kütüphane gibi sessiz çalışma alanlarına sahip olmak 

• Konsantrasyon ve odaklaşma etkinlikleri yapmak 
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• Serbest çağrışım yapmak 

• Düşündükleri üzerinde düşündürmek 

• Duygusal olarak öğrendikleri şeylere katılımlarını sağlamak 

• Zaman yönetimi çalışmalarını yapmak 

Gardner, kişiler arası zekâyı ve içsel zekâyı “kişisel zekâ” olarak tek başlık 

altında ele almıştır ancak bunların birbirinden bağımsız olarak çok rahatça 

tartışılabileceğini de eklemiştir. Çünkü Gardner’a göre her birinin de ayrı bir 

çekim alanı vardır. İçsel zekâ, temelde bireyin kendi duygularını araştırıp 

öğrenmesiyle ilgilidir; kişiler arası zekâ ise dışarıya; yani başkalarının 

davranışlarına, duygularına ve motivasyonlarına yönelir. 

Öğrenme yolu: Yoğunlaşarak, duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, 

ruhsal gerçekliklerin farkına vararak, düşünmeyi düşünerek, benliğini geliştirerek, 

özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme.  

Çalışma alanları: Yazar, Psikoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Dini 

Lider, Sanatçı, İş adamı, Ressam, Heykeltıraş gibi meslek alanlarında başarıyla  

çalışabilirler. 

 

2.3.8 Doğacı Zekâ 

Gardner, 1999 yılında yayımlanan “Intelligence Reframed (Zekâ Yeniden 

Yapılandırıldı)” adlı kitabında sekizinci zekâ alanı olarak doğa zekâsından 

bahseder. Doğa zekâsı kişinin bitkileri, mineralleri, hayvanları, dağları, denizleri, 

dünyayı tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir. Bitkilere, hayvanlara, çevreye karşı 

ilgi ve bunları araştırma isteği bu zekâ türünün en belirgin özelliklerindendir. Bu 
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zekâ türünün baskın olduğu insanlar; çiçek ve hayvan beslenmekten, izcilik ve 

dağcılık yapmaktan, jeolojiden, astronomiden, doğa tarihi müzeleri ile ulusal 

parkları ve hayvanat bahçelerini gezmekten hoşlanırlar. 

Gardner doğayı sınıflandırma yetisini kendi başına bir zekâ türü olması 

gerektiğini çünkü beynin yapısının doğa zekâsının varlığını destekleyen bir delil 

niteliğinde olduğunu ileri sürmüştür. Beynin belli bölgelerinin “doğal” denen 

şeylerin adlandırılması ve tanınmasına ayrılmış olduğunu söylemiştir (Checkley, 

1997). 

Doğa zekâsı özellikle mantıksal-matematiksel ve içsel zekâyla 

bağlantılıdır (Selçuk, 2004: 68). Matematikte nesneleri, problemleri 

sınıflandırmak ile doğal olayları, hayvanları, bitkileri sınıflandırmak arasında 

benzerlik vardır. Her iki sınıflandırmada da mantıksal bir örgü söz konusudur. Öte 

yandan, içsel zekâsı baskın kişilerde görülen toplumsal uyarıcılardan uzak, yalnız 

ve bağımsız olma isteği, doğa zekâsı baskın bireylerde de görülebilmektedir. 

Bireyin kendi iç dünyasına dönme isteğiyle doğanın güzelliklerine dönme isteği 

çoğu zaman örtüşmektedir. Biyologlar, jeologlar, meteoroloji uzmanları, 

botanikçiler, çiçekçiler ve arkeologlarda bu zekâ türü baskındır. 

Eğitim kurumlarında öğretimin çok büyük bir bölümünün okul binası 

içerisinde gerçekleşmesi çocuklarda bu zekâ türünün gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Saban (2005: 124), bu olumsuz etkinin, öğrenmenin büyük bir 

bölümünün sınıf dışında doğal ortamda gerçekleşmesi ve doğal dünyanın sınıfa ve 

okul binasına daha çok taşınması yoluyla giderilebileceğini belirtmekte ve bu iki 

yaklaşım üzerine bina edilen öğretim stratejilerini şöyle sıralamaktadır: Doğa 

yürüyüşleri, alan gezileri, sınıftaki öğrenme penceresi, ekolojik çalışmalar, 
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sınıftaki bitkiler ve hayvanlar. Bu bağlamda öğrencilerde çevre bilinci de 

gelişmektedir.  

Doğacı zekâ türüyle ilgili nitelemeler şu şekildedir: 

• Hayvanlara karşı çok meraklıyımdır. 

• Evimde hayvan besler ya da beslemeyi çok isterim. 

• Bitki beslemeyi çok severim. 

• Hayvanlar ve bitkiler dünyasıyla ilgili belgeselleri ilgiyle izlerim. 

• Çevreyi kirletenlere çok kızarım. 

Öğrenme yolu: Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme 

yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına 

vararak öğrenme. 

Çalışma alanları: Zooloji, Botanik, Organik Kimya, Biyoloji, Jeoloji, 

Meteoroloji, Arkeoloji, Çiçekçilik, Tıp, Fotoğrafçılık, Dağcılık, İzcilik gibi 

alanlarda başarıyla çalışabilirler. 

 

2.4 ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BELİRLENMESİ  

Gardner, zekânın sayısal değerlerle sabitlenmesine karşıdır, çünkü ona 

göre zekâ ölçülemez. Gardner (1999: 99)’a göre zekâlar kendilerine özgü oluşum 

türleri oldukları için, bireysel bir zekâyı ya da bireyin zekâlarını herhangi bir 

güvenilirlik derecesinde değerlendirmek kesinlikle olanaksızdır. Psikolojide bir 

kişinin değerlendireceği şey sadece bazı görev türlerindeki performanstır. 

Örneğin, bir kişi bir ezgiyi kolayca öğrenebiliyor ya da bir armoni içerisinde bu 
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ezgiyi tanıyabiliyorsa hemen bu kişinin “müzik aşısından zeki” birisi olduğu 

yargısına varmak sakıncalıdır. Böyle bir durumda çıkarılabilecek tek sonuç, 

kişinin bu bir tek ölçüt açısından müzik zekâsı sergilediği varsayımıdır (Bulut, 

2003: 68).  

Çoklu zekâ teorisi, zekâ alanlarını belirlemek için test dışı bazı teknikler 

önermektedir. Bunlar; Gözlem, İşaretleme Listesi, Dereceleme Ölçekleri, Anekdot 

Kaydı, ‘Kimdir Bu?’ Tekniği ve Görüşme. 

a) Gözlem 

Çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemlerden ilki 

ve en etkili olanı öğretmenlerin etkinliklerde yaptığı kişisel gözlemlerdir. 

Gözlemleri gerçekleştirmenin bir yolu, öğrencilerin merkezdeki olumsuz 

davranışlarını gözlemektir. Örneğin, yüksek düzeyde sözel-dil zekâsına sahip olan 

bir öğrenci sürekli olarak yanındakilerle konuşurken, bedensel zekâsı iyi gelişmiş 

öğrenciler de sürekli olarak kıpırdanma, yerinde duramama eğiliminde 

olacaklardır. Armstrong (2000: 21)’a göre, öğrenciler, öğretmenlerine mecazi 

olarak şu mesajı vermeye çalışmaktadırlar (Saban, 2005: 36): “Ey öğretmen! Bu 

yol, benim en doğal öğrenme yolumdur. Eğer sen benim doğal öğrenme 

kanallarımı sınıfta kullanmamakta ısrar edersen, tahmin et ne olacak? Ben bütün 

bu yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim.”  

 Gözlemleri gerçekleştirmenin diğer bir yolu da öğrencilerin boş 

zamanlarını nasıl harcadıklarını ve kimsenin onlara ne yapmaları gerektiğini 

söylemediği durumlarda, onların hangi faaliyetlere katıldığını izlemektir. Hangi 

öğrencilerin hangi etkinlikleri daha çok tercih ettiği gözlenir. Bu durumda 
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öğretmen yüksek düzeyde sözel öğrencilerin daha çok kitaplara, sosyal 

öğrencilerin daha çok grup projelerine, görsel öğrencilerin daha çok resim 

yapmaya ve bedensel öğrencilerin de daha çok el becerisine dayalı etkinliklere 

doğru yönelmekte olduklarını fark edecektir. Burada öğretmenler açısından 

önemli bir husus, her öğretmenin sınıftaki her öğrenciye yönelik olarak 

gerçekleştirdiği bütün gözlemlerini bir not defterine kaydetmesidir. (Saban, 2005: 

37). Bu bağlamda öğretmenler, yaptıkları gözlemleri belirli bir yapıya ve 

organizasyona kavuşturmak için Öğrencilere Yönelik Çoklu Zekâ Alanları 

Gözlem Formu’ nu (Ek–5) kullanabilirler. . Bu gözlem formunu her öğrenci için 

tamamladıktan sonra Öğrencilere Yönelik Çoklu Zekâ Alanları Profili’ ni (Ek–3)  

de doldurarak her öğrencinin sahip olduğu zekâ profili hakkında bilgi sahibi 

olurlar.  Bu gözlem formu, sınıftaki öğrencileri çeşitli kategorilere ayırmak ya da 

onları seviyelere ayırmak için değil aksine öğrencilerin bireysel farklılıklarının 

farkına varmak ve bunlara göre onların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak amacına 

yönelik olarak kullanılır. 

b) İşaretleme Listesi ve Dereceleme Ölçekleri 

İşaretleme listesi ve dereceleme ölçekleri öğrenciler hakkında 

gerçekleştirilen gözlemlere dayalı olarak öğrenciler tarafından doldurulabileceği 

gibi öğrencinin kendisi tarafından da doldurulabilir. Bunlar kesinlikle birer zekâ 

testi değildir. Bunlar öğrencilerin hangi alana yatkın olduğu hakkında bilgi verir 

(Bulut, 2003: 70). 
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c) Anekdot Kaydı 

Anekdot, herhangi bir öğrencinin sınıf ortamında ya da değişik ortamlarda 

gerçekleştirdiği özgün bir davranışın ayrıntılı olarak betimlenmesidir. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken nokta, anekdotların olabildiğince nesnel bir 

şekilde tutulması gerektiğidir. Anekdot formları öğrencilerin istikrarlı olarak 

gösterdiği davranışların kaydında kullanılmalıdır. Bir öğrencinin ilk defa yaptığı, 

tekrarlanmayan bir davranışı üzerinde yoğunlaşıp, bu davranışın kaydını tutmak 

gereksizdir (Selçuk, 2004: 30). 

d) ‘Kimdir Bu?’ Tekniği 

‘Kimdir bu?’ tekniğini uygulamadan önce ne tür bilgi edinilmek 

istendiğine karar verilmelidir. Bu amaç doğrultusunda sorulacak sorular belirlenir. 

Örneğin; proje çalışmasında kimlerin hangi rolleri üstlenebileceğini saptamak için 

öğrencilere proje sorumlusu, yazman, araştırmacı gibi sınıflandırmalar verilir ve 

her bir öğrenciden bu sınıflara en uygun gördükleri isimleri yazmaları istenir. 

e) Görüşme 

Velilerle yapılan görüşmeler de, öğrencilerin çoklu zekâ alanları hakkında 

önemli bilgiler sunabilir. Çünkü ebeveynler tüm zekâ alanlarındaki olayları 

kapsayan geniş bir tecrübeler zincirinde çocuklarının nasıl büyüdüğünü veya 

geliştiğini gözlemleme fırsatına sahip olan uzmanlardır. Öğretmenler arası diyalog 

da öğrencilerin zekâ alanlarına ilişkin bilgi toplamak aşısından önemlidir. 

Örneğin; resim öğretmeni bir çocuğun görsel-uzamsal zekâ alanına ilişkin bilgi 

edinmede veya okuldaki rehber uzmanı bir öğrencinin içsel zekâ alanına ilişkin 

başvurulacak en uygun kişi olabilir. 



 59 

Bütün bunlara ek olarak aşağıda bahsedilecek yöntemler de öğrencilerdeki 

çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde kullanılabilir: 

Öğretmenler, bir fotoğraf makinesi kullanarak öğrencilerin ürünlerini 

(Örneğin, çizilen resimleri, boyama becerisi içeren etkinlikleri veya üç boyutlu 

yapıları) belgelemeyi düşünebilirler. Ayrıca; öğretmenler, öğrencilerin şarkı 

söyleme, hikaye anlatma ve şiir okuma gibi spesifik bir kapasiteyi sergilemeyi 

içeren deneyimlerini bir ses kasetine kaydederek bu belgeleri daha sonra 

kullanmak üzere öğrenci dosyasında saklayabilirler. Okul kayıtları öğrencilerin 

çoklu zekâ alanları hakkında önemli bilgiler sunabilir. Ayrıca öğrencilere sorular 

sorularak bazı cevaplar kendilerinde bulunabilir. Her öğretmen öğrencilerin 

gözüyle onların yüksek düzeyde gelişmiş zekâ alanlarının hangileri olduğunu 

ortaya çıkarmak için onlara çeşitli sorular yöneltebilir. Örneğin; içlerinde kaç 

kişinin iyi hikâye yazdığı, kaç kişini güzel resim çizdiği, kaç kişinin müzik aleti 

çaldığı ya da kaç kişinin evde hayvan beslediği gibi. 

 

2.5 ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİNİN EĞİTİME UYARLANMASI 

Çoklu zekâ teorisinin insan zekâsının ne olduğuna ilişkin olarak getirdiği 

pratiksel yaklaşım, birçok eğitimci için uzun yıllar boyunca gizemli gibi görünen 

“zekâ” kavramını daha somut hale getirmektedir. Gardner: “zekâyı bir bireyin 

problem çözme, kendi kültüründe(veya başka bir kültürde) değer bulan bir ürün 

ortaya koyabilme ve çözüm bekleyen yeni veya karmaşık durumları tespit 

edebilme kapasitesi olarak” tanımlamaktadır (2004: 83). Dikkat edilirse, bu tanım, 

süreklilik arz eden dinamik süreçler üzerine odaklaşır ve zekâyı statik bir yapıdan 

kurtarır. 
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Bu bölümde, çoklu zekâ teorisinin eğitim sürecine nasıl uyarlanabileceğini 

örneklerle tartışmaktır. 

 

2.5.1.Çoklu Zekâ Teorisine Dayalı Öğretim Anlayışı  

Çoklu zekâ teorisine göre, eğitimin amacı sadece öğrencilerin akademik 

başarılarını artırmak değil, aynı zamanda öğrencilerdeki çoklu zekâ 

potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları geliştirmektir. Dolayısıyla, öğretmenler, 

öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını sınıfta işleyecekleri konularla ilişkilendirerek 

her öğrencinin her zekâ alanında kendisine özgü bir yapıda gelişmesine fırsat 

tanımalıdır. 

Her öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarını çok ciddi 

olarak ele alması gerekmektedir. Bu nedenle, çoklu zekâ teorisi, bütün 

öğretmenlerin öğretmen merkezli bir öğretim anlayışından öğrenci-merkezli bir 

öğretim anlayışına dayanan bir değerler dizisi değişimini gerçekleştirmelerini 

öngörmektedir. 

Dikkat edilirse, geleneksel yapıdaki sınıf ortamlarında ders zamanın 

%70’e yakın bir bölümü “öğretmen konuşmaları” ile ve diğer %30’luk bölümün 

büyük bir çoğunluğu da öğrenciler açısından sıkıcı türden alıştırmalarla 

tüketilmektedir. Tipik bir geleneksel öğretmen, zamanının çoğunu sınıfın önünde 

öğrencilerine bir konu hakkında bilgi aktararak, konu ile ilgili önemli noktaları 

tahtaya yazarak, konu hakkında öğrenciler sorular yönelterek ve öğrencilerin konu 

ile ilgili ders kitabındaki alıştırmaları bitirmelerini bekleyerek harcayabilmektedir. 

Öte yandan, çoklu öğretim modelini benimseyen bir öğretmen öğrencilerin 

çoklu zekâ alanlarını yaratıcı bir şekilde harekete geçirerek onların farklı yollarla 
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öğrenmelerine fırsat tanımak için farklı zekâ alanları ile ilişkili öğretim 

metotlarını kendine özgü bir bütünlük içinde sınıftaki öğretim sürecine 

uyarlamaktadır (Gardner, 2004: 61- 62). 

Bu çerçevede ele alındığında, çoklu zekâ teorisinin öğretim alanına 

sağladığı en büyük katkı, birçok geleneksel eğitim sistemlerinde öğretmenlerin 

sahip oldukları öğretim stratejileri repertuarlarının sözel-dil zekâ alanının dışına 

çıkarak daha da genişletmeleri gerektiğini vurgulamasıdır. Örneğin; uzaysal zekâ 

alanını güçlü olan bir öğrenci, resimler, üç boyutlu materyaller, video oyunları 

veya grafik içeren bilgisayar programları ile yeni şeyler öğrenmeyi tercih edebilir 

(bkz. Tablo 2 ). 
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ZEKÂSI 
GÜÇLÜ 
OLAN 
BİREY 

NASIL DÜŞÜNÜR? 
 

NE YAPMAYI 
SEVER? NELERE İHTİYACI 

VARDIR? 

Sö
ze

l-
 D

ils
el

 Kavramlarla, 
kelimelerle 
 
 

Okumayı, yazmayı, hikâye 
anlatmayı, kelime oyunlarını 
oynamayı, dinlemeyi 

Kitaplara, ses kasetlerine, 
kağıtlara, kalemlere, 
konuşmaya 

M
an

tı
ks

al
- 

 M
at

em
at

ik
se

l 
 

Muhakeme ederek, 
sorgulayarak, 
sebep-sonuç ilişkisi 
kurarak 
 
 

Soru sormayı, hesaplamayı, 
mantıksal bilmeceleri 
çözmeyi, 
varsayımları sorgulamayı, 
tecrübe edinmeyi 

 

Üzerinde düşünecekleri 
veya bir deneyi 
gerçekleştirmek için 
kullanabilecekleri 
materyallere bilimsel müze 
gezilerine, bulmacalara, 
zihinsel oyunlara 

G
ör

se
l-

 
U

za
m

sa
l 

 

İmgelerle, resimlerle, 
şekillerle 
 

Resim çizmeyi, harita 
ve grafik oluşturmayı, 
tasarımlamayı, desen 
oluşturmayı 

Videolara, slâytlara, 
filmlere, sanat eserlerine, 
resimli eserlere, resimli 
kitaplara, sanatsal müze 
gezilerine 

B
ed

en
se

l-
 

K
in

es
te

ti
k 

 

Dokunarak, duyularla, 
hareket 
ederek 
 

Dans etmeyi, koşmayı, 
zıplamayı, dokunmayı, 
jest ve mimikler 
kullanmayı, hareket 
etmeyi, inşa etmeyi 

 

Rol oynamaya, drama 
ile ilgili çalışmalara, 
hareket etmeye, sportif 
etkinliklere, fiziksel beceri 
gerektiren oyunlara, el 
becerilerini kullanmaya 

M
üz

ik
se

l 
– 

R
it

m
ik

 
 

Ritimlerle, melodilerle, 
seslerle 
 
 

Şarkı söylemeyi, ıslık 
çalmayı, dinlemeyi, 
ayak ve elleriyle tempo 
tutmayı, mırıldanmayı 

Şarkı söylemeye, 
konserlere gitmeye, 
enstrümanlara, müzikle 
uğraşmaya 

So
sy

al
 

 

Başkalarının düşünce 
ve 
duygularını 
bağdaştırarak 
 

Liderlik etmeyi, 
organize etmeyi, 
ilişkilendirmeyi, 
uzlaştırmayı, kontrol 
etmeyi, sosyalleşmeyi 

Arkadaşlara, gruplara, 
sosyal etkinliklere, 
başkalarıyla iletişim ve 
etkileşime girmeye, 
danışmanlara, kulüplere 

İç
se

l 
 

Kendi ilgileri, 
ihtiyaçları ve 
amaçları ile ilişki 
kurarak 
 

Amaç belirlemeyi, 
hayal kurmayı, plan 
yapmayı, enine boyuna 
düşünüp tartmayı, 
uzlaştırmayı 

Gizli yerlere, yalnız 
kalmaya, bireysel 
projelere, seçeneklere, 
önemsenmeye 

 

D
oğ

ac
ı 

 

Ekolojik çevre doğa ve 
doğa 
formlarıyla 
 

Evcil hayvanlarla 
oynamayı, toprakla 
uğraşmayı, doğayı ve 
doğa olaylarını 
araştırmayı, hayvan 
beslemeyi, ekolojik 
çevreyi ve dünyayı 
önemsemeyi 

Doğaya ulaşma fırsatı, 
arkeolojik kazılara, 
doğa gezilerine, 
hayvanat bahçelerine, 
seralara, kamplara, 
toprakla uğraşmaya, 
bitki yetiştirmeye 

Tablo 2: Öğrenmenin sekiz yolu 
Kaynak: Saban, 2004: 64- 65 
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Çoklu zekâ teorisini uygulamaya koymak için standart sayılabilecek tek 

bir öğretim modelinden, tarzından veya yaklaşımından söz etmek mümkün 

değildir. Çoklu zekâ kuramının öğretim sürecindeki en büyük etkisi öğretmenlerin 

öğretim stratejileri geliştirmede yaratıcılıklarının artmasıdır. Çünkü öğretmen ve 

planlamacılar her bir zekâ ile ilgili etkinlikler düşünürken ister istemez yöntem ve 

teknik repertuarları gelişmekte, farklı ve orijinal teknikler ortaya çıkabilmektedir. 

Bu süreçte farklı zekâ türlerini sınıf etkinliklerinde kullanma söz konusu 

olduğundan farklı derslerde uzmanlaşmış öğretmenler arasında işbirliği de 

gelişmektedir. (Büyükalan, 2003:1–18). 

Öte yandan, çoklu zekâ teorisini uygulamaya koymak için standart 

sayılabilecek tek bir öğretim modelinden, tarzından veya yaklaşımından söz 

etmek mümkün değildir. Aksine, öğretmenlere bir dizi seçenek sunarak onları 

sınıflarında farklı öğretim modellerini bir arada uygulanmasına zorlamaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, çoklu zekâ teorisi, çok kapsamlı öğretim modelini ortaya 

koyarak öğretmenleri sınıfta daha fazla sayıda öğrencilere ulaşabilmek için 

kullandıkları öğretim yöntemlerini gözden geçirmeye zorlamakta ve öğretimde 

yöntem zenginliğine gitmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bu amaçla önce zekâların temel özellikleri belirlenmiş, belli bir zekâda 

gelişme gösteren bireylerin hangi tür öğrenme etkinliklerinden zevk alabileceği ya 

da hangi tür etkinliklerle daha kolay öğrenebileceği tartışılmıştır. Son yıllarda 

öğrenme-öğretme etkinlikleri üzerinde yapılan araştırmalarda da çoklu zekâ 

kuramının alanlarında yararlanılmaktadır. Bu amaçla tasarlanan etkinlik menüleri 

için örnekler aşağıda tabloda sunulmuştur (Demirel, 2000:163–197, Bümen, 2002: 

33–38): 
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Zekâ alanları Öğretimsel iş örnekleri 

Sö
ze

l-
 D

ils
el

 Verilen bilgileri betimleme, araştırma projeleri hazırlama ve rapor yazma, Şiir, 

masal, efsane, hikâye, kısa oyun veya makale yazma, günlük yazma, sözlük 

kullanma, kavramlar dizini kullanma, kelime bankası oluşturma, tartışma 

yaratma, röportaj yapma, slogan yaratma, bülten, kitapçık ya da sözlük yazma, 

konuyla ilgili sunu yapma konu ile bir hikâyeyi, romanı, şiiri ilişkilendirme. 

M
an

tı
ks

al
- 

M
at

em
at

ik
se

l 
 

Fikir üretmek için beyin fırtınası yaparak, üretilen fikirleri sıralama, matrisle ya 

da çizelgeler hazırlama, sınıflama yapma, seçenek ve adımların gösterildiği 

tablo geliştirme, problemi, harita ya da akış şeması haline getirme, problemin 

adımlarını şekil çizerek gösterme, anahtar kelimeleri belirleme, öğrenilenleri 

matematiksel bir formüle dönüştürme, konuyla ilgili bir strateji oyunu kurma, 

karşılaştırma yapma. şifre tasarlama. 

G
ör

se
l-

 U
za

m
sa

l 
 

Karikatür çizme, hikâye ya da notları renklerle kodlama, fikirleri tablo haline 

getirme, yap-boz hazırlama, hikâye panosu hazırlama, konuşulan ya da okunan 

şeyin resmini yapma, yazmayı seven bir arkadaşla resim kitabı hazırlama, 

hikâyenin resmini çizme, konuyla ilişkili ya da konuyu açıklayan resimler 

bulma, zihin haritası veya kavram haritası yapma, hikâyedeki olayları sıralayan 

zaman çizelgesi ya da grafikler çizme, harita, tablo ve şekil inceleme, video 

izleme, resimlerden yararlanarak tahminde bulunma, çevrede, kelime veya 

sayılara benzeyen şekiller bulma, slâyt hazırlama, fotoğraf albümü yapma, 

duvar resimleri tasarlama, poster hazırlama, reklâm ve ilan hazırlama. 

B
ed

en
s

el
- 

K
in

es
t

et
ik

 
 

Göstererek yaptırma, heykel yapma, kesip yapıştırma, dans etme, pandomim ya 

da taklit yapma, drama yapma, beden dilini kullanma, harfleri vücut ile 

gösterme, okunan bir şeyi canlandırma 

M
üz

ik
se

l 
– 

R
it

m
ik

 
 

Dinlenen müziğin yarattığı duyguları ifade etme, tekerlemeler söyleme, ritim 

yaratma, mırıldanma, yazarken ya da formülleri ritimlere yerleştirme, dil 

kuralları ve müzik kurallarını ilişkilendirme, şarkı söyleme, konuyu müzik 

eşliğinde sunma, müzik aleti yapma veya kullanma. 

So
sy

al
 

 

Öğrendiğini drama ile gösterme, başkalarıyla beyin fırtınası yapma, tartışma, 

görüşme yapma, başkalarının yaşantılarından ders alma, dinleme, grup 

çalışmalarına katılma, insanları betimleme, karakterlerin davranışlarını tahmin 

etme, aldığı notları arkadaşınınkiyle karşılaştırma, toplantı düzenleme, grupla 

birlikte ödev yapma, kitap kulübüne üye olma. 

İç
se

l 
 

Senaryo yazma, tek başına beyin fırtınası yapma, günlük tutma, araştırma, sınıf 

etkinliklerini ve öğrenilen bilgileri özetleyerek ne anlama geldiğini açıklama, 

kişisel sözlük geliştirme, gün veya dönem içinde kendini değerlendirme, kişisel 

bir “neden-sonuç” ya da “etki-tepki” şeması hazırlama, konuyla ilgili hisleri, 

düşünceleri yazma, herhangi bir konuda hedef ortaya koyma ve bu hedefi takip 

etme, konuyla ilgili bir makale yazma. 

D
oğ

ac
ı 

 

Yakın çevre ile öğrenilenler arasında ilişki kurma, taş, yaprak vb. biriktirme, 

öğrenilen yeni bilgilerle doğal nesneler arasında ilişki kurma, doğada zaman 

geçirme, doğal zenginliklere geziler düzenleme, deneyler hazırlama, harfleri 

hayvan ya da bitkilere benzetme(z=zebra), harflerin okunuşlarını hayvan 

seslerine benzetme, hava durumunu takip etme, belgesel izleme, doğa sesleri 

dinleme, bitki yetiştirme, konuyla ilgili doğa fotoğrafları bulma. 
Tablo 3: Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamaları İçin Etkinlik Önerileri 
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Yukarıda belirtilen etkinlikler sınıf ortamında uygulanırken dikkat 

edilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir: 

• Öğretmenler bütün zekâlara eşit derecede önem vermelidir. 

• Öğretmenler materyal sunumunda tüm zekâ alanlarını geliştirici ya da 

tüm zekâ alanlarını kullanmaya yönelik etkinlikler hazırlamalıdır. 

• Herkesin çoklu zekâ alanı ile doğduğunu ancak sınıfa farklı zekâ 

alanları ile geldikleri dikkate alınarak etkinlikler bu doğrultuda 

düzenlenmelidir (Başbay, 2000: 164- 172). 

Eğitim etkinliklerinde ortamın zenginleştirilmesi hem konunun daha kolay 

anlaşılmasını hem de öğrenenlerin öğretim etkinliklerinden keyif almalarını 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, öğretim ortamını farklı zekâ türlerine hizmet edecek 

etkinliklerle desteklemek öğrencilerin konuyu farklı boyutları ile görmeleri 

açısından büyük önem taşımaktadır. Ele alınan konunun farklı zekâ alanlarını 

içeren etkinliklerle öğretilmesi, farklı bireysel özelliklere ve farklı öğrenme 

sitillerine sahip olan bireylerin hemen hepsi tarafından anlaşılmasını sağlayacaktır 

(Başbay, 2000: 28–29). 

 
2.6 ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE  

      KULLANILMASI  

Çoklu zekâ teorisi öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı olması sebebiyle 

geleneksel eğitim yaklaşımlarından farklıdır ve eğitimcilerin dikkatini çekmiştir. 

Armstrong, eğitimcilerin bu teoriye bu kadar sıcak bakmalarını ve 

benimsemelerini çoklu zekâ kuramının şu dört ana özelliğine bağlamaktadır: 

1. Her birey sekiz zekânın tümüne de sahiptir. 
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2. Zekâlar geliştirilebilir. 

3. Kişide bulunan zekâlar karmaşık bir biçimde beraberce çalışırlar. 

4. Zeki olmanın birçok yolu vardır (Bulut, 2003: 71).  

Öğretmenleri çoklu zekâ teorisini anlamaya ve uygulamaya yönlendiren 

duygu daha fazla çocuğun başarılı olmasında etkin bir şekilde rol alma ve 

yardımcı olma duygusudur. Geleneksel sınıf ortamlarında başarılı olanlar ve 

olmayanlar gibi bir gruplandırma var. Ancak çoklu zekâ her öğrencinin her alanda 

zeki olmasa bile mutlaka değişik alanlarda zeki olduğu düşüncesi üzerinde durur. 

Dolayısıyla, her bir öğrenci kendini sunabilme ve başarılı olabilme potansiyeline 

sahiptir (Hoerr, 1996: 69). İşte bu sebeple, çoklu zekâ teorisini eğitim alanında 

uygulamak isteyen öğretmenler bu teorinin tek bir uygulama şekli olmadığını 

bilmeli, öğrenciler arasındaki bireysel ayrıcalıkları önemsemeli ve 

gerçekleştirecekleri eğitim sürecinde bu ayrıcalıkları mutlaka göz önünde 

bulundurmalıdırlar. 

 

Günümüze kadar yabancı dil öğretiminde çeşitli yöntemler ortaya 

çıkmıştır. Geleneksel dilbilgisi çeviri yöntemi uzun süre yabancı dil öğretiminde 

kullanılırken,  1930’larda konuşma dilinin öğretilmesine ağırlık verilmesi üzerine 

düz varım (direct) yöntemi, daha sonra kulak-dil (audio-lingual) yöntemi yaygın 

bir şekilde kullanılmaya, son yıllarda da iletişimci yönteme yer verilmeye 

başlanmıştır. Daha sonra 1982 Ekim ayında Türk ve Avrupalı uzmanlar tarafından 

benimsenen yöntemler şunlardır: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar-

Translation Method), Düzvarım Yöntemi (Direct Method), Kulak-Dil Alışkanlığı 

Yöntemi (Audio-Lingual Method), Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı (Cognitive-Code 
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Method), Doğal Yöntem (Natural Method), İletişimci Yaklaşım (Communicative 

Method), Seçmeli Yöntem (Eclectic Method). Yabancı dil öğretiminde kullanılan 

bu belli başlı yöntemlerin yanı sıra günümüzde özellikle ABD’ de yaygın olarak 

kullanılan kimi yöntemler de bulunmaktadır. Bunlar; Lozanov’un Telkin Yöntemi 

(Suggestopedia), Curran’ın Grupla Dil Öğretimi (Community Language 

Learning), Gattegno’nun Sessizlik Yöntemi (The Silent Way) ve Asher’in Tüm 

Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response)’dir (Demirel, 2006: 36-60). Bu 

yeni yaklaşımlar, yöntemler ve tekniklerde dikkat çeken konu, çoklu zekâ 

teorisinde olduğu gibi, öğrencilerin farklı gereksinimleri ve ilgilerinin eğitim 

sürecinin merkezini oluşturmasıdır. Örneğin; Sessizlik Yöntemi, öğrencinin içsel 

düşünme becerisinin geliştirilmesi üzerinde dururken (içsel zekâ), Tüm Fiziksel 

Tepki Yöntemi fiziksel hareketler aracılığıyla dil öğrenme konusu üzerinde 

durmaktadır (bedensel-kinestetik zekâ).  Telkin Yöntemi, dilin kavranmasında 

müziğin kullanılmasının (müziksel zekâ) önemi üzerinde durmaktadır. Grupla Dil 

Öğretimi ise dilin bütünlüğü ve gerçekliği (sözel-dilsel zekâ) üzerinde durmakla 

birlikte aynı zamanda etkin bir dil öğrenimi için bedensel-kinestetik zekânın, 

kişiler arası ve içsel zekâların uyum içerisinde bulunmaları gerektiği düşüncesini 

savunur (Po-Ying’den aktaran Bulut, 2003: 74). 

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzerine yabancı dil öğretimi yaklaşımları, 

yöntemleri ve teknikleri genel anlamda eğitim bilimlerinden bağımsız hareket 

etmemektedirler. Bu etkileşimin sonucu olarak çoklu zekâ teorisi yabancı dil 

öğretimi alanında giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklara yabancı dil 

öğretimi açısından bakınca bu teorinin önemi daha da belirginleşmektedir. Çünkü 

yetişkinlerde dil öğrenim gereksinimleri çoğu zaman bir noktada birleşmektedir. 
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Örneğin, iş İngilizcesi kursu gibi özel amaçlı bir dil kursunda öğrencilerin 

gereksinimleri açıkça ortadadır: İngilizce iş yazışmaları yapabilmek, telefon 

görüşmeleri yapabilmek, v.b. Ancak, çocuklarda ise böyle bir belirginlik söz 

konusu değildir. Özellikle çocukların bireysel faklılıkları ve uygulama boyutunun 

öğretmene, öğrenciye, sınıfa, okula, kültürel yapıya göre değişmesi, gereksinimler 

ve bireysel özellikler doğrultusunda şekillenmesi göz önüne alındığında çoklu 

zekâ teorisi çocuklara yabancı dil öğretiminde uygulanabilecek en uygun teoridir 

(Bulut, 2003: 74-75).  

Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde çoklu zekâ teorisinin dil 

öğretmenleri tarafından nasıl uygulanabileceğine yönelik bazı çalışmalar dikkat 

çekmektedir. Rolf Palmberg, bu çalışmalardan yola çıkarak çoklu zekâ teorisini 

anlamış ve yabancı dil öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramını derste nasıl 

kullanacaklarına dair sekiz adımlık bir etkinlik planı hazırlamıştır: 

� Adım 1: Kendi zekâ profilinizi belirleyin. Çünkü ders işleme 

şekliniz, etkinlikleri seçişiniz, yönelimleriniz güçlü olduğunuz 

yönlerinizin bir yansımasıdır. Bunun için hazırlanmış pek çok 

envanter bulabilirsiniz. Ama en ayrıntılı olanı Walter 

McKenzie’ninkidir. (Ek-2) 

� Adım 2: Öğrencilerinizin zekâ profillerini belirleyin. Bunun için 

yine envanter (Ek-1) ya da bölüm 2.4.’ te bahsedilen ‘gözlem’, 

‘işaretleme listesi’, ‘dereceleme ölçekleri’, ‘anekdot kaydı’ ‘kimdir 

bu?’ ve ‘görüşme’ yöntemlerini kullanabilirsiniz.  

� Adım 3: Dil öğretiminde kullanılabilecek etkinlik listesi hazırlayın 

ve bunları zekâ türlerine göre sınıflandırın. (Ek-4) 
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� Adım 4: Dil becerilerine uygun etkinlikler tablosu hazırlayın. Dört 

dil becerisinden birini seçin (örneğin, okuma) ve tablodan her bir 

zekâ türü için o seçtiğiniz beceriye uygun olan etkinlikleri çıkarın. 

Daha sonra bunu diğer beceriler ve zekâ türlerine de aynı şekilde 

uygulayın. 

� Adım 5: Yabancı dil alıştırma kitaplarından bazılarını inceleyin. 

Bunlardan aynı anda beş veya altı tane zekâ türünü içeren 

etkinlikleri bulmaya çalışın. 

� Adım 6: Yakın zamanda işlediğiniz bir dersi inceleyin. Farz edin ki 

aynı dersi bu defa sadece bedensel-kinestetik zekâsı baskın 

öğrencilerle işlemeniz gerekiyor, farklı olarak ne yapardınız? 

Neden? 

� Adım 7: Bir grup için bir konu başlığı seçin. Bu konuyu büyük bir 

kağıda yazın ve daire içine alın. Merkezdeki konu başlığının 

çevresine sekiz zekâ türünün adını yazıp, onları da bir çerçeve içine 

alın. Daha sonra bu konuyla ilgili olarak aklınıza gelen etkinlikleri, 

metinleri, alıştırmaları, şarkıları vb. kâğıda yazın ve daha sonra 

zekâ çerçevelerinin içerisine yerleştirin.  

� Adım 8: Ders planınızı hazırlayın. Aşağıdaki soruları cevapladıktan 

sonra planınızda yapılması gereken değişiklikler varsa yapın. 

(a) Öğrencilere okuma, dinleme, yazma ve konuşma fırsatları 

sundunuz mu? 

(b) Sayıları, hesaplamaları ve/veya eleştirel düşünme gerektiren 

etkinlikleri dahil ettiniz mi? 
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(c) Resim, grafik kullanmayı dahil ettiniz mi? 

(d) Hareket gerektiren etkinlikleri dahil ettiniz mi? 

(e) Müzik ve/veya ritimleri dahil ettiniz mi? 

(f) İkili çalışma ve/veya grup çalışmalarını dahil ettiniz mi? 

(g) Öğrencilere bireysel öğrenme için zaman ayırdınız mı? 

(h) Sınıflandırma ödevleri ve/veya dizme alıştırmalarını dahil 

ettiniz mi? 

(i) Öğrencilere dersin sonunda işlenen konunun temasını/ana 

fikrini/dilbilgisi noktalarını düşünme, gözden geçirme 

konusuna vakit ayırdınız mı? 

Palmberg’in basamaklar halinde sunduğu bu planda sonuç olarak 

öğretmenin kendisini ve öğrencilerini tanıması, öğrencilerinin beklentilerinin, 

gereksinimlerinin ve ilgi alanlarının farkında olması, ders içerisinde kullanacağı 

etkinlikleri bu beklentilere göre düzenlemesi için zekâ türlerine göre 

sınıflandırabilmesi ve bu doğrultuda öğrenci merkezli bir öğretim 

gerçekleştirilebilmesi konuları üzerinde durulmuştur.  
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BÖLÜM 3 

 

3.0 GİRİŞ 

 Bu bölümde araştırma boyunca verilerin nasıl toplandığı, toplanan 

verilerin analizi ve yorumlanması yer almaktadır. Öğrencilere uygulanan çoklu 

zekâ envanterinin değerlendirilmesi ve analizi; ayrıca başarı testlerinin güvenirliği 

ve sonuçlarının analizleri tablolar ve grafikler yardımıyla açıklanmıştır. Son 

olarak da deney gruplarıyla işlenen derslerin aşamalı etkinlik planları da bu 

bölümde yer almaktadır. 

 

3.1. VERİ TOPLAMA  

Bu araştırma, seçilen iki öğrenci grubunun öncelikle çoklu zekâ alanlarını 

belirleyerek bu alanlara uygun etkinlikler planlama, geliştirme ve uygulama; son 

olarak da öğrencilerle birlikte uygulanan etkinlikler sonucunda bu etkinliklerin 

yabancı dil öğrenimine, onların başarı düzeylerine etkisini anlama ve bunu çoklu 

zekâ etkinlikleri uygulanmayan diğer iki öğrenci grubunun başarı düzeyleriyle 

kıyaslama aşamalarını içeren bir inceleme niteliğindedir. Öğrenci gruplarının zekâ 

alanlarını belirlemede kullanılan sormacalar ölçeklendirilerek, puanlama 

tablolarına uygun biçimde değerlendirilmiştir. Zekâ alanlarına uygun etkinlikler 

belirlenmiş, bu etkinlikleri kapsayan aşamalı ders planları hazırlanmıştır. Dersler 

planlara uygun olarak işlendikten sonra, hazırlanan başarı testleri öğrencilere 

uygulanmış ve testlerin sonuçlar değerlendirilmiş ve öğrenci grupları kıyaslanarak 

karşılaştırmalı yorumlamalar yapılmıştır. 
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 Veri toplama aracı olarak kullanılan “Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” 

(Ek–1), küçük öğrencilere yönelik hazırlanan “Çoklu Zekâ Anketi” (Armstrong, 

1994) ve “Öğrencilere Yönelik Çoklu Zekâ Alanları Gözlem Formu” (Ek-5) 

(Saban, 2005) incelenerek hazırlanmıştır. “Çoklu Zekâ Alanları Envanteri” (Ek–1) 

başlığını taşıyan bu sormaca her zekâ alanı için onar önerme içeren toplam seksen 

önermeden oluşmaktadır. Öğrenciler, her önerme için zekâ alanlarını belirleme 

ölçeği olan beşli ölçekten; “0”, “1”, “2”, “3” veya “4” ü işaretlemek 

durumundadırlar. Bu beşli ölçeğe göre; “0” seçeneği o önermenin öğrenciye hiç 

uygun olmadığını, “1” seçeneği çok az uygun olduğunu, “2” seçeneği kısmen 

uygun olduğunu, “3” seçeneği oldukça uygun olduğunu, “4” seçeneği ise 

tamamen uygun olduğunu göstermektedir. Bu durumda, öğrencilerin kendilerini 

en iyi betimleyen durumu bu 5 derecenin arasından seçmeleri gerekmektedir. 

Öğrenciler envanterleri doldurduktan sonra envanterler “Öğrencilere Yönelik 

Çoklu Zekâ Alanları Profili” ne (Ek–3) göre değerlendirilir. Buna göre her bir 

zekâ alanından aldığı puanlar ayrı ayrı toplanır ve sekiz zekâ alanı için sekiz ayrı 

puan elde edilir. Elde edilen her puan öğrencinin o zekâ alanındaki gelişmişlik 

düzeyini gösterir. Buna göre eğer elde edilen puan  “0-7” arası ise o zekâ düzeyi 

gelişmemiş, “8-15” arası ise biraz gelişmiş, “16-23” arası ise orta düzey gelişmiş, 

“24-31” arası ise gelişmiş ve “32-40” arası ise çok gelişmiştir.  

 

3.2. VERİ ANALİZİ ve YORUMLANMASI 

Bu çalışmada öğrencilere öncelikle Çoklu Zekâ Teorisi’nin ne olduğu ve 

çalışmanın amacı kısaca anlatılmıştır. Daha sonra kendilerine “Çoklu Zekâ 

Alanları Envanteri” (Ek–1) verilmiş ve bu envanterde yer alan önermeleri 0’dan 
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4’e kadar derecelendirmeleri istenmiştir. Bunun kesinlikle bir zekâ testi olmadığı; 

amacın kendilerini matematiksel ya da müziksel açıdan zeki olarak tanımlamak 

olmadığı aksine bunun bireysel farklılıkları ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma 

olduğu özellikle belirtilmiştir. Öğrenciler envanterleri doldurduktan sonra bu 

envanterler “Öğrencilere Yönelik Çoklu Zekâ Alanları Profili” (Ek–3) ne göre 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 4-B ve 5-B sınıfı öğrencilerinde 

bulunan Çoklu Zekâ Türlerinin karşılaştırıldığı iki tablo ve her bir zekâ alanıyla 

ilgili olarak kaç öğrencinin ‘gelişmemiş, az gelişmiş, orta düzeyde gelişmiş, 

gelişmiş, çok gelişmiş’ olduklarını gösteren grafikler aşağıdaki gibidir: 

 
 
 

 
Zekâ Türleri 

Çok 
Gelişmiş 

 
Gelişmiş 

Orta 
Düzeyde 
Gelişmiş 

Biraz 
Gelişmiş 

 
Gelişmemiş 

Sözel-Dilsel 

 
9 11 - - - 

Mantıksal-

Matematiksel 
8 10 2 - - 

Görsel-

Uzamsal 
8 9 3 - - 

Müziksel-

Ritmik 
3 12 3 2 - 

Bedensel-

Kinestetik 
4 12 4 - - 

İçsel 

 
4 7 8 1 - 

Kişiler Arası 

 
6 11 3 - - 

Doğa 

 
2 11 7 - - 

Tablo 4: İsabey İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencilerinde bulunan çoklu zekâ türlerinin 
karşılaştırılması 
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Zekâ Türleri 

Çok 
Gelişmiş 

 
Gelişmiş 

Orta 
Düzeyde 
Gelişmiş 

Biraz 
Gelişmiş 

 
Gelişmemiş 

Sözel-Dilsel 
 

4 11 5 - - 

Mantıksal-
Matematiksel 

6 11 3 - - 

Görsel-
Uzamsal 

6 8 6 - - 

Müziksel-
Ritmik 

4 8 7 1 - 

Bedensel-
Kinestetik 

5 13 2 - - 

İçsel 
 

4 10 6 - - 

Kişiler Arası 
 

6 10 4 - - 

Doğa 
 

5 7 7 1 - 

Tablo 5: İsabey İlköğretim Okulu 5-B sınıfı öğrencilerinde bulunan çoklu zekâ türlerinin 
karşılaştırılması 
 
 

 
 

gruplar 
 

sözel 
 

mantıksal 
 

görsel 
 

müziksel 
 

doğa 
 

Kişiler 
arası 

 
bedensel 

 
 içsel 

 
Ortalama 

 

 
28,550 

 
28,25 

 
30,50 

 
25,20 

 
26,00 

 
24,60 

 
26,45 

 
24,35 

Tablo 6:  4-B sınıfı deney grubu öğrencilerinin çoklu  zekâ envanterlerinin değerlendirilmesi 
 

Çoklu zekâ envanterini değerlendirme sonuçlarına, ortalamalara bakarsak 

öğrencilerin en çok görsel ve sözel,dilsel zekâlarının fazla olduğunu görebiliriz. 

 
 

gruplar 
 

sözel 
 

mantıksal 
 

görsel 
 

müziksel 
 

doğa 
 

Kişiler 
arası 

 
bedensel 

 
 içsel 

 
Ortalama 

 

 
30,250 

 
23,15 

 
31,50 

 
26,20 

 
27,00 

 
23,70 

 
26,65 

 
27,35 

Tablo 7:  5-B sınıfı deney grubu öğrencilerinin çoklu  zekâ envanterlerinin değerlendirilmesi 
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Çoklu zekâ envanterini değerlendirme sonuçlarına, ortalamalara bakarsak 

öğrencilerin en çok görsel ve sözel-dilsel zekâlarının fazla olduğunu görebiliriz. 

3.2.1 Öğrencilerde Dereceleme Ölçekleri İle Belirlenen Zekâ Türlerinin 

Dağılımının İncelenmesi 

Önceden de belirtildiği üzere, araştırmada 4-B ve 5-B olmak üzere iki 

deney grubu bulunmaktadır. Yirmişer kişiden oluşan bu gruplar toplam kırk 

kişidir. Aşağıda, çoklu zekâ envanter sonuçları her bir zekâ alanı için önce 4-B ve 

5-B sınıfı adına ayrı ayrı grafiklerle daha sonra da iki sınıfın ortalaması için başka 

bir grafikle resmedilmiştir. 

 
a) Sözel-Dilsel Zekâ 
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Tablo 8: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Sözel-Dilsel Zekânın 

Dağılımı 
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Tablo 9: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Sözel-Dilsel Zekânın 
Dağılımı 
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Grafiklerde de görüldüğü gibi Sözel-Dilsel Zekâ’ nın öğrencilerdeki dağılımı 

genelde çok gelişmiş ve gelişmiş düzeyinde yoğunlaşmıştır. Bunda eğitim 

sistemimizin rolü çok büyüktür çünkü dersler özellikle sözel-dilsel ve mantıksal-

matematiksel zekâlara yönelik işlenmektedir. 

sözel

40,0035,0030,0025,0020,00

F
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b) Mantıksal-Matematiksel Zekâ 
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Tablo 10: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Mantıksal-
Matematiksel Zekânın Dağılımı 
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Tablo 11: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Mantıksal-
Matematiksel Zekânın Dağılımı 
  

Sözel-dilsel zekâ için ortaya çıkan tablo Mantıksal-matematiksel zekâ için 

de geçerlidir çünkü bu zekâ türü de geleneksel eğitim anlayışının merkezini 

oluşturmaktadır. 

mantiksal

40,0035,0030,0025,0020,00

F
r
e
q
u
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n
c
y
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 Mean =28,25
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N =20
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c) Görsel-Uzamsal Zekâ 
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Tablo 12: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Görsel-Uzamsal 
Zekânın Dağılımı 
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8
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Tablo 13: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Görsel-Uzamsal 
Zekânın Dağılımı 

 
Bu zekâ türünde öğrencilerin çoğunluğu çok gelişmiş ve gelişmiş 

düzeylerinde yer almaktadırlar. Bu yaş grubundaki çocukların hayal dünyalarının 

zenginliği düşünüldüğünde bu tablo çok da şaşırtıcı değildir. Bu zekâ türünü daha 

da geliştirmek için derslerde görsel unsurların kullanımına daha çok yer 

verilmelidir. Ayrıca bilgisayar, video, VCD/DVD player gibi teknolojik araçların 

derslerin birer parçası olması gerekmektedir.  
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görsel

40,0035,0030,0025,0020,00
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d) Müziksel-Ritmik Zekâ 
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Tablo 14 : İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Müziksel-Ritmik 
Zekânın Dağılımı 
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Tablo 15: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Müziksel-Ritmik 
Zekânın Dağılımı 
  

Müziksel-ritmik zekâ sadece müzik dinlemek değil aynı zamanda bir 

müzik aleti çalmak, şarkı söylemek gibi etkinlikleri de içermektedir. Bu yüzden 

grafiklerde de görüldüğü gibi bu zekâ türünde biraz gelişmiş düzeylerinde az da 

olsa öğrenci bulunduğunu görüyoruz. Fakat çocukların müziğe olan merakları 

sayesinde çok gelişmiş ve gelişmiş zekâ düzeylerinde de yoğunlaşma vardır. 

müziksel

35,0030,0025,0020,0015,00
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e) Bedensel-Kinestetik Zekâ 
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Tablo 16: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Bedensel-Kinestetik 
Zekânın Dağılımı 
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Tablo 17: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Bedensel-Kinestetik 
Zekânın Dağılımı 
 Her ne kadar bedensel-kinestetik denildiğinde akla ilk gelen beden eğitimi 

dersi olsa da aslında diğer derslerde de bu zekâ türüne yönelik etkinlikler 

yapılabilir. Çocukların oyuna olan merakları ve dolayısıyla da yaparak öğrenmeye 

meyilli oldukları düşünüldüğünde çok gelişmiş düzeyinde daha fazla öğrenci 

olması beklenirdi ama grafiklere bakıldığında durumun böyle olmadığı görülüyor. 
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Bu da öğrencilerin bedensel hareketleri, beden eğitimi dersi dışında başka bir 

derslerle çok fazla bağdaştıramamalarından kaynaklanmaktadır. 

bedensel

40,0035,0030,0025,0020,0015,00
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f) İçsel Zekâ 
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Tablo 18: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan İçsel Zekânın 
Dağılımı 
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Tablo 19: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan İçsel Zekânın 
Dağılımı 
 İçsel zekânın kişinin kendini tanıması, kim olduğunu, neyi nasıl yapmak 

istediğini veya çeşitli durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilmesi ve bu 

doğrultuda doğru kararlar alması olduğu düşünüldüğünde çok gelişmiş ve 

gelişmiş düzeyinde sayının yüksek olması çok sevindirici bir durumdur. Bu, 

öğrencilerin bağımsız hareket edebildiklerini, yaptıkları işlerin bilincinde 

olduklarını, öğrencinin de öğretimin merkezinde olduğunu ve bireysel 

farklılıkların göz ardı edilmediğini göstermektedir. 

içsel
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g) Kişiler arası Zekâ 
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Tablo 20: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Kişiler arası Zekânın 
Dağılımı 
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Tablo 21: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Kişiler arası Zekânın 
Dağılımı 
 Kişiler arası zekânın dağılımı grafiklerinde en dikkat çeken, bu zekâ 

türünde biraz gelişmiş ve gelişmemiş zekâ düzeylerinde hiç öğrencinin 

bulunmamasıdır. Eğitim sistemimizde her ne kadar bu zekâ türüyle etkinliklere 

çok fazla yer verilmese de çocukların kendilerinden kaynaklanan sosyalleşme 

duyguları sayesinde bu zekâ türü biraz gelişmiş ve gelişmemiş öğrenci sayısı çok 

azdır, hatta burada örnek olarak ele alınan bu iki sınıfta yoktur. 
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kisilerarasi
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h) Doğacı Zekâ 
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Tablo 22: İsabey İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Doğacı Zekânın 
Dağılımı 
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Tablo 23: İsabey İlköğretim Okulu 5-B Sınıfı Öğrencilerinde Bulunan Doğacı Zekânın 
Dağılımı 

 

Bu zekâ türünde biraz gelişmiş ve gelişmemişlik düzeyinde 4-B sınıfında 

hiç öğrenci bulunmamakta, 5-B sınıfında ise sadece bir öğrenci bulunmaktadır. Bu 

durum, öğrencilerin doğaya olan meraklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu da 

öğrencilerdeki merakı yansıttığına göre, bu zekâ türünün üzerine daha fazla 

gidilirse mutlaka öğrencilerde olumlu bir etki yaratacaktır. Belgesel 

programlarının okul ortamına tanışması bu açıdan faydalı olacaktır.  
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Aşağıda verilmiş olan tabloya baktığımızda 4. sınıf ve 5. sınıf 

öğrencilerinin çoklu zekâ envanterine vermiş oldukları cevapların sonucunda 

alınan puanların ortalamaları bulunmaktadır. Buradan da hangi zekâ türlerinin 

baskın olduğunu ortalama bölümünden (mean) görebiliriz. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
4. sınıf sözel zekâ 20 20,00 38,00 28,5500 5,12450 

4. sınıf mantıksal zekâ 20 20,00 38,00 28,2500 5,24028 

4. sınıf  görsel zekâ 20 20,00 38,00 30,5000 5,03148 

4. sınıf  müziksel zekâ 20 18,00 34,00 25,2000 4,61804 

4. sınıf  doğa zekâ 20 17,00 40,00 26,0000 6,73561 

4. sınıf  kişiler arası 
zekâ 

20 17,00 33,00 24,6000 5,37440 

4. sınıf  bedensel zekâ  20 17,00 36,00 26,4500 5,68909 

4. sınıf  içsel zekâ  20 18,00 36,00 24,3500 5,43163 

5. sınıf sözel zekâ  20 22,00 35,00 30,2500 3,22613 

5. sınıf mantıksal zekâ 20 17,00 32,00 23,1500 4,39228 

5. sınıf  görsel zekâ 20 23,00 38,00 31,5000 4,39497 

5. sınıf  müziksel zekâ 20 20,00 34,00 26,2000 4,20025 

5. sınıf  doğa zekâ 20 20,00 40,00 27,0000 5,86695 

5. sınıf  kişiler arası 
zekâ 

20 17,00 33,00 23,7000 4,92149 

5. sınıf  bedensel zekâ 20 17,00 36,00 26,6500 5,65010 

5. sınıf  içsel zekâ 20 20,00 36,00 27,3500 5,20400 

Valid N (listwise) 20         

Tablo 24: Çoklu zekâ envanteri sonuç ortalamaları 

 

Envanterin Güvenirliği: Yapılan çalışmanın güvenirlilik düzeyini ölçmek 

amacıyla Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve test sonucunda α=0,71 tespit 

edilmiştir. Bu da testin güvenilir olduğunu gösterir 

3.2.2 Dördüncü Sınıflar Analiz Sonuçları 

Envanter sonuçları değerlendirildikten sonra başarı testi (Ek–6) hem 

kontrol grubuna (4-A) hem de deney grubuna (4-B) ön test olarak uygulanmış, 

daha sonra deney grubuyla birlikte 3.3’ te anlatılan etkinliklerle, kontrol grubuyla 

ise klasik yöntemle dersler işlenmiş ve aynı başarı testi hem kontrol grubuna hem 
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de deney grubuna son test olarak uygulanmıştır. Başarı testinin güvenirlik 

çalışması ile kontrol ve deney gruplarının hem ayrı hem ayrı hem de 

karşılaştırmalı analizleri aşağıda sunulmuştur: 

 

3.2.2.1 Başarı Testinin Güvenirliği 

4. sınıflar için yapılmış olan çalışma 20 kişi deney ve 20 kontrol grubu 

olmak üzere 40 kişi üzerinde, iki ölçek(başarı testi-envanter) üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır.  

4. sınıf öğrencilerinin başarı testinin (Ek-6) güvenirliği, konuyu daha önce 

görmüş olan 5. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Bunun sonucunda;  testin 

güvenirliği 0, 71 olarak saptanmıştır. Bu değer testin oldukça güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

 
 
3.2.2.2 Başarı Testi Sonuçlarının Analizleri 

Araştırma kapsamındaki 20’şer kişiden oluşan deney ve kontrol grupları 

arasında sorulara verdikleri puan toplamlarına göre aralarında %95 güven 

düzeyinde anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için T-Testi uygulanmıştır. 

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kontrol 20 16,9 4,87637  
Ön test Deney 20 17 5,85797 

 
-0, 59 

 

 
38 

 

 
,954 

Tablo 25: Kontrol ve deney grupları ön test karşılaştırmaları 
 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol ve deney grupları arasında ön test 

sonuçlarının ortalamalarının 16,9 ve 17 olduğu görülebilir.  Buna göre α<sig 

olduğundan ön test kontrol grubu ve ön test deney grubu için öğrencilerin aldıkları 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  
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Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 
Ön test 20 16,9 4,87637  

Testler Son test 20 38,3 13,73854 
 

-6,565 
 

 
38 

 

 
,000 

Tablo 26: Kontrol grubu ön test - son test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol gruplarının ön test ve son test 

sonuçlarının ortalamalarının 16,9 ve 38,3 olduğu görülebilir. Buna göre α>sig 

olduğundan ön test ve son test sonuçları arasında öğrencilerin aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin 

başarısında bir artış söz konusudur. 

 
Değişken Testler N Ortalama SS t df sig 

Ön test 20 17,0 5,85797  
Testler Son test 20 54,1 18,335 

 
-8,620 

 

 
38 

 

 
,000 

Tablo 27: Deney grubu ön test - son test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde deney gruplarının ön test ve son test 

sonuçlarının ortalamalarının 17 ve 54,1 olduğu görülebilir. Buna göre α>sig 

olduğundan ön test ve son test sonuçları arasında öğrencilerin aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Öğrencilerin başarısında oldukça 

fazla bir artış söz konusudur. 

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kontrol 20 38,3 4,87637  
Son test Deney 20 54,1 18,335 

 
-3,230 

 

 
38 

 

 
,003 

Tablo 28: Kontrol ve deney grupları son test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol ve deney grupları arasında son 

test sonuçlarının ortalamalarının 38,3 ve 54,1 olduğu görülebilir.  Buna göre 

α>sig olduğundan son test kontrol grubu ve son test deney grubu için öğrencilerin 
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aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubu 

ortalamasına da bakarak, deney grubunun daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kız 10 56,4 19,7954  
Son test Erkek 10 51,8 17,54866 

 
-, 551 

 

 
38 

 

 
,589 

Tablo 29: Deney grubu öğrencilerinin son testlerinin cinsiyet olarak 
karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde deney grupları arasında son test 

sonuçlarının kız ve erkek öğrencilerin ortalamalarının 56,4 ve 51,8 olduğu 

görülebilir.  Buna göre α>sig olduğundan son test deney grubu kız ve erkek 

öğrencilerin aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  

 

3.2.3 Beşinci Sınıflar Analiz Sonuçları 

Envanter sonuçları değerlendirildikten sonra başarı testi (Ek–7) hem 

kontrol grubuna (5-A) hem de deney grubuna (5-B) ön test olarak uygulanmış, 

daha sonra deney grubuyla birlikte 3.3’ te anlatılan etkinliklerle, kontrol grubuyla 

ise klasik yöntemle dersler işlenmiş ve aynı başarı testi hem kontrol grubuna hem 

de deney grubuna son test olarak uygulanmıştır. Başarı testinin güvenirlik 

çalışması ile kontrol ve deney gruplarının hem ayrı hem ayrı hem de 

karşılaştırmalı analizleri aşağıda sunulmuştur: 

 
3.2.3.1 Başarı Testinin Güvenirliği 
 

5. sınıflar için yapılmış olan çalışma 20 kişi deney ve 20 kontrol grubu 

olmak üzere 40 kişi üzerinde, iki ölçek(başarı testi-envanter) üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır.  
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5. sınıf öğrencilerinin başarı testinin (Ek–7) güvenirliği, konuyu daha önce 

görmüş olan 6.  sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Bunun sonucunda testin 

güvenirliği 0, 69 olarak saptanmıştır. Bu değer testin oldukça güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

 

3.2.3.2 Başarı Testi Sonuçlarının Analizleri 

Araştırma kapsamındaki 20’şer kişiden oluşan deney ve kontrol grupları 

arasında sorulara verdikleri puan toplamlarına göre aralarında %95 güven 

düzeyinde anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için T-Testi uygulanmıştır. 

 
 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kontrol 20     19,8 6,517  
Ön test Deney 20 18,9 7,210 

 
,414 

 

 
38 

 

 
,681 

Tablo 30: Kontrol ve deney grupları ön test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol ve deney grupları arasında ön test 

sonuçlarının ortalamalarının 19,8 ve 18,9 olduğu görülebilir.  Buna göre α<sig 

olduğundan ön test kontrol grubu ve ön test deney grubu için öğrencilerin aldıkları 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Ön test 20 19,8 6,5179  
Testler Son test 20 46,85 20,09785 

 
-5,726 

 

 
38 

 

 
,000 

Tablo 31: Kontrol grubu ön test - son test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol gruplarının ön test ve son test 

sonuçlarının ortalamalarının 19,8 ve 46,85 olduğu görülebilir.  Buna göre α>sig 

olduğundan ön test ve son test sonuçları arasında öğrencilerin aldıkları puan 
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ortalamaları arasında anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin başarısında bir 

artış söz konusudur. 

Değişken Testler N Ortalama SS t df sig 
Ön test 20 18,9 7,210  

Testler Son test 20 56,7 19,366 
 

-6,795 
 

 
38 

 

 
,000 

Tablo 32: Deney grubu ön test - son test karşılaştırmaları 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde deney gruplarının ön test ve son test 

sonuçlarının ortalamalarının 18,9 ve 56,7 olduğu görülebilir.  Buna göre α>sig 

olduğundan ön test ve son test sonuçları arasında öğrencilerin aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Öğrencilerin başarısında bir 

oldukça fazla bir artış söz konusudur. 

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kontrol 20 46,85 20,09785  
Son test Deney 20 56,7 19,366 

 
-2,167 

 

 
38 

 

 
,037 

Tablo 33: Kontrol ve deney grupları son test karşılaştırmaları 
 
 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kontrol ve deney grupları arasında son 

test sonuçlarının ortalamalarının 46,85 ve 56,7 olduğu görülebilir.  Buna göre 

α>sig olduğundan son test kontrol grubu ve son test deney grubu için öğrencilerin 

aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kontrol grubu 

ortalamasına da bakarak, deney grubunun daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

 
Değişken Gruplar N Ortalama SS t df sig 

Kız 10 59,1 15,416  
Son test Erkek 10 59,7 18,037 

 
-, 080 

 

 
38 

 

 
,937 

Tablo 34: Deney grubu öğrencilerinin son testlerinin cinsiyet olarak 
karşılaştırmaları 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde deney grupları arasında son test 

sonuçlarının kız ve erkek öğrencilerin ortalamalarının 59,1 ve 59,7 olduğu 

görülebilir.  Buna göre α>sig olduğundan son test deney grubu kız ve erkek 

öğrencilerin aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  

 

3.3 DERS İŞLEME AŞAMASINDA KULLANILAN  

       ETKİNLİKLER 

Çoklu Zekâ Teorisi belirli bir çalışma biçimini yansıtan herhangi bir 

yöntem, yaklaşım veya teknik değildir. Bu bağlamda, Çoklu Zekâ Teorisi’ni 

eğitim alanında uygulamak isteyen öğretmenler, bu teorinin bir eğitim reçetesi 

olmadığını ve tek bir uygulama şekli bulunmadığını bilmeli, öğrenciler arasındaki 

bireysel ayrıcalıkları önemsemeli ve gerçekleştirecekleri eğitim sürecinde bu 

ayrıcalıkları mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar. Çoklu Zekâ Teorisi’ni 

uygularken dikkate alınması gereken bir diğer nokta da herhangi bir konuyu 

işlerken mutlaka farklı zekâ türleri ele alınmalıdır. Önemli olan konunun birkaç 

ayrı yol ve teknikle öğrenciye sunulmasıdır.  

Bu bölümde, 4. ve 5. sınıflar için hazırlanmış farklı zekâ türlerine hitap 

eden iki etkinlik planı yer almaktadır.   

 

3.3.1 4-B Sınıfı İngilizce Dersi Etkinlik Planı  

 Subject (Konu) : Animals (Hayvanlar) 

 Adım 1: Derse hayvanlarla ilgili bir şarkıyla başlanır. Şarkı dinletildikten 

sonra öğrencilerden dersin konusunu tahmin etmeleri istenir. 
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Doggies on the bus go “Woof, woof, woof” 
“Woof, woof, woof” 

“Woof, woof, woof” 
The doggies on the bus go “Woof, woof, woof” 

All day long. 
 

Kitties on the bus go “Meow, meow, meow” 
“Meow, meow, meow” 
“Meow, meow, meow” 

The kitties on the bus go “Meow, meow, meow” 
All day long. 

 
Rabbits on the bus go “Hop, hop, hop” 

“Hop, hop, hop” 
“Hop, hop, hop” 

The rabbits on the bus go “Hop, hop, hop” 
All day long. 

 
Birdies on the bus go “Chirp, chirp, chirp” 

“Chirp, chirp, chirp” 
“Chirp, chirp, chirp” 

The birdies on the bus go “Chirp, chirp, chirp” 
All day long. 

Fish on the bus go “Swim, swim, swim” 
“Swim, swim, swim” 
“Swim, swim, swim” 

The fish on the bus go “Swim, swim, swim” 
All day long. 

 

 Adım 2: Dersin amaçları öğrencilerle paylaşılır. Daha sonra İngilizce 

hayvan isimlerinden bildikleri olup olmadığı sorulur.  

 Adım 3: Belli başlı hayvan isimlerinin bulunduğu CD izletilir. Daha sonra 

soru-cevap yöntemiyle hangi isimlerin akılda kaldığı kontrol edilir. 

 Adım 4: Tahtaya hayvan isimleri yazılır. Öğrencilerden bunları kendi 

defterlerine yazmaları istenir. Kelimelerin okunuşları öğrencilerle birlikte tekrar 

edilir. 

 Adım 5: CD tekrar izletilir ve okunuşlar bir kez daha tekrar edilir. 
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Adım 6: Önceden hazırlanmış olan poster tahtaya yapıştırılır ve “What is 

this?” sorusuyla o hayvanın ne olduğu sorulur ve “It is a/an….” şeklinde cevap 

verilir. 

Adım 7: Öğrencilerle eksik harf oyunu oynanır, bunun için önceden 

hazırlanmış çalışma kâğıtlarından faydalanılır. Ayrıca tekil-çoğul ilişkisini ve 

sayıları da tekrar edebilecekleri çalışma kâğıtları da öğrencilere dağıtılır. 

Adım 8: Öğrenciler gruplara ayrılırlar ve öğrendikleri hayvanların 

resimlerini kullanarak her öğrenci bir hayvanat bahçesi oluşturur. 

 

3.3.2 5-B Sınıfı İngilizce Dersi Etkinlik Planı  

 Subject (Konu) : Have Got- Has Got 

Adım 1: İçinde “have got / has got” kalıbı sıkça kullanılan diyalogun 

bulunduğu CD izletilir, öğrencilere akıllarında nelerin kaldığı sorulur ve 

öğrencilerden dersin konusunu tahmin etmeleri istenir. 

Adım 2: Dersin amaçları öğrencilerle paylaşılır. Daha sonra konuyla ilgili 

herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıkları sorulur. 

 Adım 3:. Tahtaya “have got / has got” kalıbının ne anlama geldiği ve 

örnek cümleler yazılır. Öğrencilerden değişik cümleler kurmaları ve bunları kendi 

defterlerine yazmaları istenir.  

 Adım 4: Derse sahiplik bildiren “have got / has got” kalıbını içinde 

bulunduran iki şarkıyla devam edilir. Şarkılar dinletildikten sonra sözleri tahtaya 

yazılır ve öğrencilerin de şarkılara eşlik etmeleri istenir. 
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In My Room 
Sari Dajani, Wendy Wiseman 

 
In my room 

I've got my bed 
Every night that's where 

I lay my head 
 

And on my bed 
I can jump so high 
And I pretend that 

I'm flying across the sky 
 

Chorus: 
In my room 

I run the show, can't you see 
Cause in my room 

Everybody listens to me 
 

In my room 
I've got my teddy bear 

All my toys 
And my favorite chair 

 
And on the walls 

Of my room 
I've got some pictures 

Of the stars and the moon 
 

Listen! 
I've Got The Runny Nose Blues 

Wendy Wiseman and Sari Dajani 
 

Everybody's got the runny nose blues 
Everybody hurts from hat to shoes 

What am I supposed to do 
Now I caught the runny nose blues 

 
Everybody's sick today 

When all I wanted to do was play 
Everybody's got the flu 

Now I've got the runny nose blues 
 

Mommy`s got a runny nose 
Daddy hurts from head to toes 

My brother`s got a hundred and two 
And now I've got the runny nose blues 

Got to make some chicken soup 
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And feed it to my mother 
Got to find the aspirin 

And give it to my brother 
 

Everybody's got the runny nose blues 
Everybody hurts from hat to shoes 

What am I supposed to do 
`Cause now I've got the runny nose blues 

  

Adım 5: CD tekrar izletilir ve okunuşlar bir kez daha tekrar edilir. 

Adım 6: Öğrencilerle birlikte bölüm 4’te yer alan ilk etkinlik olan “Lovely 

Monsters” isimli etkinlik uygulanır. Her öğrencinin elinde bir resim vardır, 

öğretmen resimlerden birini tanımlar, tanımlamayı duyan ve tanımın elindeki 

resme uyduğunu anlayan öğrenciler ayağa kalkıp tahtaya koşar ve resimlerini blu-

tack ile tahtaya yapıştırırlar. 

Adım 7: Öğretmen içinde “have got / has got” sözcükleri sıkça geçen kısa 

bir paragrafı öğrencilere okur. Önlerinde herhangi bir şey olmayan öğrenciler 

öğretmenlerini dinlerler. Daha sonra, boşluk doldurma çalışması yapmak amacıyla 

öğrencilere bazı sözcüklerin boş bırakıldığı bir paragrafın yer aldığı çalışma 

kâğıtları fotokopiye çoğaltılarak dağıtılır. Öğrencilere önlerinde bulunan paragrafı 

bir kez dikkatli bir şekilde sessizce okumaları söylenir. Bu defa, öğretmen aynı 

paragrafı öğrencilere tekrar okur ve öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenir. 

Adım 8: Öğrencilerden bir proje yapmaları istenir. Bir önceki ders 

öğrencilerden ailelerine ait fotoğraflar, renkli bir karton, renkli kalemler ve 

yapıştırıcı istenmiştir. Malzemeleriyle gelen öğrencilere kartonlara fotoğrafları 

yapıştırmaları ve fotoğraflarda yer alan aile bireylerini, onların özelliklerini “have 

got / has got” kalıbı ile cümleler kurarak tanıtmaları istenir. 
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BÖLÜM 4 

4.0 GİRİŞ 

Bu bölümde ilköğretim birinci kademede İngilizce dersinde 

kullanılabilecek çoklu zekâ etkinlikleri yer almaktadır.3 

 

4.1 İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME İÇİN ÇOKLU ZEKÂ 

ETKİNLİKLERİ 

4.1.1. Lovely Monsters (Sevimli Canavarlar) 

“Have to” kalıbına yönelik olarak hazırlanmış bu etkinlik için blu-tack ve 

her resmin sınıf mevcudunu göre çoğaltılması gerekmektedir.  

 İşlemler: 

• Her öğrenciye bir kart verilir. (Şekil–2)  

• Öğrencilerden kartları birbirlerine göstermemeleri istenir. 

• Oyunda amaç aynı resme sahip olan eşini/eşlerini bulmaktır. 

• Bu amaca ulaşmak için öğretmen resimlerden birini tanımlar. Örneğin; 

“ The monster has got two arms. It has got ten legs. It has got a head and 

three ears. (Canavarın iki kolu var. Canavarın on bacağı var. Canavarın 

bir kafası ve üç kulağı var.)” 

• Tanımlamayı duyan ve tanımın elindeki resme uyduğunu anlayan 

öğrenciler ayağa kalkıp tahtaya koşar ve resimlerini blu-tackle tahtaya 

yapıştırırlar. Öğretmen resimleri göstererek şöyle söyler: 

“The monsters have got two arms. They have got ten legs. They have got a 

head and three ears. (Canavarların iki kolları var. Onların on bacakları 

var.Onların bir kafası ve üç kulakları var.) 

                                                
3 Etkinliklerin toplanmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: (Antineralla, 2003), (Başbay, 
2000) 
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4.1.2   A Strange Monster (Bir Garip Canavar) 

“Have to” kalıbına yönelik olarak hazırlanmış bu etkinlik için resmin sınıf 

mevcudunu göre çoğaltılması gerekmektedir. Ayrıca boya kalemleri de gereklidir.  

İşlemler: 

• Her öğrenciye bir adet resim verilir. (Şekil–3) 

• Oyunun amacı öğrencilere anlatılır. 

• Öncelikle, öğrenciler öğretmenlerini dinleyerek canavarın parçalarını 

çizerler. (1) 

• Daha sonra, öğrenciler öğretmenlerini tekrar dinlerler ve canavarın 

parçalarını boyarlar. (2) 

(1)  ‘This is Mr. Strange. He has got one big eye and four teeth. He 

has got two arms and four hands. He has got three legs. (Bu, 

Bay Strange. Büyük bir gözü ve dört dişi vardır. İki kolu ve dört 

eli vardır. Üç bacağı vardır.)’ 

(2)  ‘Mr. Strange has got blue hair. He has got a red body. He has 

got a yellow eye, green arms, orange hands and pink legs. Mr. 

Strange has got brown teeth. (Bay Strange’in mavi saçları var. 

Kırmızı bir vücudu var. Sarı bir gözü, yeşil kolları, turuncu 

elleri ve pembe bacakları vardır. Bay Strange’in kahverengi 

dişleri vardır.)’ 
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4.1.3  Find The Spy (Casusu Bul) 

 Bu etkinlik de “have got” kalıbı için hazırlanmıştır ve amaç casusu 

bulmaktır.  

 

 İşlemler: 

• Öğrenciler 5 ya da 7 kişilik gruplara ayrılır. 

• Her grup için bir resim dağıtılır. (Şekil–4) 

• Casusla ilgili ipuçları verilir. Örneğin; 

‘ He has got curly hair. (Kıvırcık saçları var.) 

  He has got a moustache. (Bıyığı var.) 

  He hasn’t got glasses. Who is he? (Gözlüğü yok. O kim?)  
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4.1.4. Who am I? (Ben Kimim?) 

Bu etkinlikte de amaç resimlerin arasından tarif edileni bularak “have got” 

kalıbını işlemektir. 

 

İşlemler: 

• Bireysel bir oyun olarak düşünülürse, her öğrenciye bir resim (Şekil–5) 

verilir. Ya da sınıf hep birlikte oyuna dahil edilmek istenirse, resim 

tepegözle yansıtılır. 

• Oyunda amaç, verilen tariflere uygun olan adamı bulmaktır. 

• Öğretmen, tarif eder. Örneğin; 

‘I have got a hat, a tie, a stick and beard. Who am I? (Bir şapkam, 

kravatım, bastonum ve sakalım var. Ben kimim?)’ 
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4.1.5. Faces (Yüzler) 

Bu etkinlikte ‘Present Simple (Geniş Zaman) – like / don’t like’ 

yapılarının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

İşlemler: 

• Sınıf 4 ya 6 kişilik gruplara ayrılır. 

• Her gruba resimler (Şekil 6a-6b-6c) verilir. 

• Oyunda amaç, her cümleden sonra doğru resmi kaldırmaktır. 

• Öğretmen aşağıdaki gibi cümleler söyler. 

‘Yummy, I like oranges.’ 

‘Yuk, I don’t like apples.’ 

 

 Alternatif: 

• Her gruba on gülen yüz ☺ , on üzgün yüz � verilir. 

• Öğretmen hem ‘I like….’ hem de ’I don’t like…’ içeren on tane cümle 

okur. 

• Her bir cümle için bir gülen yüz ☺ ya da bir üzgün yüz � koyarlar. 

• Sonunda, gruplara kaç tane gülen yüz ☺ , kaç tane üzgün yüz � 

kullandıkları sorulur. Örneğin yedi gülen yüz ☺ , üç üzgün yüz � gibi. 

• Doğru yapan grup kazanır. 
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4.1.6. The Apples in The Basket (Sepetteki Elmalar) 

Bu etkinlik ‘There are …’ konusuna yönelik olarak hazırlanmıştır. 

İşlemler: 

• Her öğrenci için bir adet labirent (Şekil–7) fotokopisi çekilir. 

• Ayrıca tahtaya yapıştırmak üzere bir adet sepet ve altı adet elma 

resminin fotokopisi çekilir. 

• Amaç labirenti takip edip, yoldaki elmaları saymaktır. Sepete çıkan 

yolda olmayan elmalar sayılmaz. 

• Uygun sorular sorularak öğrenciler yönlendirilir: 

‘How many apples are there in the basket? (Sepette kaç tane elma var?)’ 

• Doğru cevap ‘Altı’ olmalıdır. Öğrencilerle birlikte doru cevap tekrar 

edilir: 

‘There are six apples in the basket. (Sepette altı elma var)’ 

• Öğretmen doğru cevabı birkaç kez daha tekrar ettikten sonra 

öğrencileri tekrar yönlendirir: 

‘Let’s put the apples in the basket! (Haydi, elmaları sepete koyalım!)’ 

• Sepet resmi tahtaya yapıştırılır. Ve elmalar öğrencilerle birlikte sırayla 

sepetin içine cümleler tekrarlanarak yerleştirilir. 

‘There is an apple in the basket. (Sepette bir elma var.)’ 

‘There are two apples in the basket. (Sepette iki elma var.)’ 

‘There are three apples in the basket. (Sepette üç elma var.)’ 

‘There are four apples in the basket. (Sepette dört elma var.)’ 

‘There are five apples in the basket. (Sepette beş elma var.)’ 

‘There are six apples in the basket. (Sepette altı elma var.)’ 
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4.1.7. What is There on The Table? (Masanın Üstünde Ne Var?) 

‘There is …/There are…’ konusunu pekiştirmek için bu etkinlik örnek 

teşkil edebilir. Bu etkinlik için öğrencilerin isimlerini bildikleri eşyalar gereklidir.  

 

İşlemler: 

• Sınıf iki gruba ayrılır. 

• Masanın üstüne eşyalar adları söylenerek konur. 

• Öğrencilerden iki dakika süreyle bunlara bakmaları istenir. Daha sonra 

eşyaların üzeri bir örtüyle örtülür, böylece öğrenciler eşyaları 

göremezler. 

• Oyunun amacı öğrencilerin mümkün olduğunca çok eşyayı 

hatırlamalarıdır. 

• Öğrencileri yönlendirmek için öğretmen ‘What is there on the table? 

(Masanın üzerinde ne var?)’ diye sorar. 

• Daha fazla eşya hatırlayıp yazan grup oyunu kazanır. 

• Öğrencilerin aşağıdaki gibi cümleler kurmaları beklenmektedir: 

‘There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)’ 

‘There are three pencils on the table. (Masanın üstünde üç kalem 

var.)’ 
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4.1.8. Who is the Murderer? (Katil Kim?) 

 Present Continous Tense (Şimdiki Zaman) ile cümle kurma ya da kurulan 

cümleleri anlama amacı taşıyan bu etkinlikte öğrenciler insanların giydiklerini 

tarif ederler. 

 İşlemler: 

• Her öğrenciye resimlerden (Şekil–8) renkli birer kopya verilir. 

• Öğrencilere oyunun amacı anlatılır; verilen resimlerin arasından tarife 

göre katili bulmaları gerekmektedir. 

• Öğrencilere katili bulmaları için yeterli ipuçları verilir: 

‘He is wearing a green jacket and a blue tie. He is wearing green 

shoes, but he is not wearing a pair of brown trousers. Who is he? 

(yeşil bir ceket giyiyor ve mavi bir kravat takıyor. Yeşil ayakkabı 

giyiyor ama kahverengi pantolon giymiyor. Bu kim?)’ 

• Cevap 006. 

• Doğru cevap bulunduktan sonra farklı bir resmi tanımlar ve 

öğrencilerden doğru resmi bulmalarını ister. Sonra resmi öğrenciler 

tanımlar. 
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4.1.9. The Ballerina (Balerin) 

 Bu etkinlik de  Present Continous Tense (Şimdiki Zaman)’e yöneliktir. 

Birsinin ne giydiği, ne yaptığı hakkında cümleler kurulur. 

 

 İşlemler: 

• Asetatta yer alan renkli resim (Şekil–9) tepegözle yansıtılır. 

• Amaç öğretmenin tarif ettiği balerinin hangisi olduğunu bulmaktır. 

‘She is not wearing a pink ballerina dress. 

She is not sitting now. 

She is not wearing the shoes in the same colour with her dress. 

She is not standing in the corner or in the middle. 

Who is she?’ 
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4.1.10. Family Trees (Aile Ağaçları) 

 Aile bireyleri ile ilgili kelimelerin edinimini amaçlayarak sözel- dilsel 

zekâlarını geliştiren bu etkinlik aynı zamanda öğrencileri kendi aile yapıları 

hakkında düşünmeye sevk ederek içsel zekâlarının, yaptıklarını sınıfla paylaşarak 

da kişilerarası zekâlarının gelişmesine yardımcı olur. 

 

İşlemler: 

• Öğrencilerle aileleri hakkında konuşularak kullanacakları kelimeler 

üzerine bir beyin fırtınası yapılır. Daha sonra mother, father, sister, 

brother, aunt, uncle, cousin, grandma, grandpa, family v.b. kelimeler 

tahtaya yazılır. 

• Her öğrenciye bir adet aile ağacı (Şekil–10) fotokopisi verilir. 

• Aile ağaçlarını yaptıktan sonra aile ağaçlarını sınıfa anlatarak 

paylaşmaları istenir. 
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4.1.11. In a Word (Bir Kelimede) 

İçinde bazı kelimelerin sıkça tekrarlandığı bir hikâye, kâğıt şeritler, boya 

kalemleri, bir sepet/kutu ve bant gerekli olan bu etkinlikte öğrencilerin sözel-

dilsel zekâlarının yanı sıra dinleme becerilerinin de gelişmesi amaçlanmaktadır. 

İşlemler: 

• Etkinliğe hazırlık olarak önceden öğretmen, hikâyede geçen ve 

öğrencilerin bildikleri kelimeleri kâğıt şeritlere boya kalemleriyle 

yazar ve bunları kutuya koyar. 

• Kâğıt şeritlerden öğrencilere dağıtılır daha sonra öğretmen hikâyeyi 

birkaç defa yüksek sesle okur. 

• Öğrenciler sık tekrarlanan kelimeleri verilen kâğıtlara yazar. 

• Öğretmen her öğrenciye kutudan bir şerit çektirir. Öğrenci çektiği 

kelimenin kendi yazdığı kelimelerden biri olup olmadığını söyler sonra 

da kelimenin anlamını ve hikâyede nerede kullanıldığını bulmaya 

çalışır. 

• Öğrenci cevabı bulamazsa, doğru cevap sınıfla tartışılarak bulunur. 

Daha sonra öğrencinin çektiği kelime tahtaya yapıştırılır. Bu işleme 

kutudaki kelimeler bitinceye kadar devam edilir. 

• Hikâye tekrar okunur ve bu defa öğrenciler kendi yazdıkları kelimeleri 

duyduklarında kalkıp tahtadan o kelimeyi alırlar ve tahtadaki 

kelimelerin bitmesi amaçlanır. 
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4.1.12. Missing Letters (Eksik Harfler) 

 Alfabe bilgisini geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlik için renkli kalemler, 

kağıt şeritler ve boya kalemleri gereklidir. 

  

İşlemler: 

• Kâğıt şeritlerin bir bölümüne öğrencilerin isimleri eksiksiz yazılır. 

Örneğin; AHMET. 

• Kâğıt şeritlerin başka bir bölümüne de öğrencilerin isimleri bazı 

harfleri eksik olarak yazılır. Örneğin; A_M_T. 

• Kâğıt şeritlerin diğer bir bölümü de boş bırakılır. 

• İsimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar öğrencilerin kendilerine verilir. Sonra 

harfleri eksik olan şeritler verilir ve öğrenciden eksik olan harfleri 

bulup söylemeleri istenir. Son olarak boş şeritler verilir ve öğrenciler 

isimlerini yazıp harfleri tek tek söylerler. 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

A_M_T 
  _ER_A 

S_ _K_N 

M_R_E 
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 4.1.13. Spelling Maze (Yazım Labirenti) 

 Sözel-dil zekâsının gelişmesine yardımcı olan bu etkinlik aynı zamanda 

görsel-uzamsal ve kişilerarası zekâyı da geliştirir. Bu etkinlik için harf kartları ve 

öğrencilerin önceden öğrendikleri kelimelerin yazılı olduğu kâğıtlar ve bu 

kâğıtları koymak için de bir çanta gerekmektedir. 

 İşlemler: 

• Harf kartları masanın üzerine yayılır. 

• Öğrenciler iki gruba ayrılır. Birinci gruptan bir kişi çantadan bir 

kelime seçer ve okur. Aynı gruptan başka bir kişi okunuşa göre harfleri 

seçer ve masadan alıp tahtaya yapıştırır. Harfler doğru şekilde 

yapıştırıldıysa grup bir puan alır. 

• Kelimeler bitene kadar etkinlik devam eder. 

 

  

 

d 
 

y 

e b 

a 

book 

run 

desk 

k 

s 
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4.1.14. Easy Subtraction (Kolay Çıkarma)  

 Mantıksal-matematiksel zekânın ön plana çıktığı bu etkinlikte sözel-dilsel 

zekâ da geliştirilmektedir.  

 

 İşlemler: 

• Problemlerin bulunduğu çalışma kâğıdı (Şekil–11) çoğaltılarak 

öğrencilere dağıtılır. 

• Aşağıdaki anahtar sözcükler ve sözcük öbekleri tahtaya yazılır. 

‘The problem is …..’ 

‘minus’ 

‘equals to’ 

• Gönüllü bir öğrenci tahtaya çağrılır ve problemi tahtaya yazar. 

   18 
           - 17 
                   ______ 
              ? 

• Öğrenciden problemi ve çözümünü aşağıdaki gibi okuması istenir. 

‘The problem is eighteen minus seventeen. It equals to one.’ 

• Diğer problemler de aynı şekilde çözülerek etkinlik sonlandırılır. 

• Bu etkinlik, toplama, çarpma ve bölme gibi diğer matematiksel 

işlemler kullanılarak da uygulanabilir. 
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4.1.15. All Boxed Up (Hepsi Kutulanmış) 

Kelime edinimine yardımcı bu etkinlik görsel-uzamsal, sözel-dilsel ve 

mantıksal-matematiksel zekâların gelişimine yardımcıdır. Küçük kutular, 

kategorileri temsil eden resimler ve kelime kartları etkinliği uygulamak için 

gereklidir. 

 

İşlemler: 

• Kutulara kelime kartlarının sığabileceği delikler açılır. 

• Kutuların üzerine o kategoriyi temsil eden bir resim yapıştırılır. 

(örneğin; ev, sınıf, okul v.b.) 

• Her öğrenciye kelime kartları verilir. Öğrenci elindeki kelime kartının 

anlamını düşünerek hangi kategoriye aitse kartı o kutuya atar. 

• Bütün kartlar kutulara atıldıktan sonra, iki öğrenci çağırılır; biri sırayla 

kutuları açar diğeri de çıkan kelimeleri yüksek sesle okur. Öğretmen 

sınıfla birlikte kelimenin doğru kutudan çıkıp çıkmadığına karar verir 

ve kart tahtaya yapıştırır. Kelimeler bittikten sonra tahtada karşılarına 

anlamları yazılır, öğrenciler de bunları defterlerine yazarlar. 

• Alternatif etkinlik olarak şunlar yapılabilir: Öğrencilerden 

kelimelerden beş tanesini seçmeleri ve cümle içinde kullanmaları 

istenir. Ya da öğrencilerden küçük gruplar oluşturulur; her grup beş 

kelime kartı seçer ve bu kelimelerle kısa bir hikâye yazarlar.   
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4.1.16. Match me up(Beni Eşleştir) 

  Bu da bir önceki etkinliğe benzemektedir. Bu etkinlik için kelime ve resim 

kartları gerekmektedir. Resimler gazete ya da dergilerden bulunabilir. Resimlerin 

ortak bir alanı olmalıdır, örneğin; yiyecek, moda, spor gibi. 

 

  İşlemler: 

• Resim kartları ve resimlere ait kelime kartları karıştırılır. 

• Her öğrenciye bir kart verilir. Öğrenciler kartlarını birbirlerine 

göstermezler. 

• Öğrenciler ellerindeki kelime ya da resmin eşini ararlar. Örneğin; 

1. öğrenci sorar: “Do you have a picture or a word?(Bir resmin mi 

yoksa kelimen mi var?)”. 2. öğrenci cevap verir: “I have a word. 

(Bir kelimem var)”. 1. öğrenci sorar: “What is the word?(Kelime 

ne?)”. Ellerindeki kelimeyle resim eşleşirse arama biter. 

• Öğretmen etkinliğe başlamadan önce, etkinlikte kullanılacak bazı 

soruları öğrencilere tekrar eder:  

Do you have a picture or a word? 

What is the word? 

What is in the picture? 

What is it a picture of? 
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4.1.17. Family Gift Boxes (Aile Hediye Kutuları) 

  Bu etkinlik görsel-uzamsal zekâ, sözel-dilsel zekânın yanı sıra el 

becerilerini geliştirerek bedensel-kinestetik zekânın da gelişmesine yardımcı olur. 

   

  İşlemler: 

• Her öğrenciye bir kopya (Şekil–12) dağıtılır.   

• Öğrenciler bunu kendilerine göre boyayıp süslerler. 

• Öğrencilere kalıbın nasıl bir hediye kutusu haline getirileceği 

gösterilir. Kutunun üstü açık bırakılır. 

• Kutular oluşturulduktan sonra öğrenciler aşağıdaki gibi küçük birer 

not yazarlar. Bu, örnek olarak tahtaya yazılabilir. 

• Notlar yazıldıktan sonra kutulara yerleştirilir ve kutular kapatılır. 

Öğrenciler de kutuları alıcılarına verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear ________________  , 

This gift box is a thank you gift for you. I want 

to thank you for  ________  ,____________ and 

_____________  . 

 

Love, 
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4.1.18. Preference Clocks (Tercih Saatleri) 

  İşlemler: 

• Her öğrenciye bir kopya (Şekil–13) dağıtılır. 

• Tahtaya bazı sorular yazılır. 

  What time is your favourite time to … 

   get up? 

   go to bed? 

   have breakfast? 

   watch a movie? 

   study? 

• Her öğrenci önce bireysel olarak cevap verir, sonra da cevapları 

grupla paylaşır. 

• Bu sorular bittikten sonra gruplar kendi içinde şu soruları 

cevaplandırır: 

  What is the range of times your group prefer to… 

   get up? 

   go to bed? 

   have breakfast? 

   watch a movie? 

   study? 

 What is the earliest time at which someone prefers to eat  

 breakfast? The latest? 

• Gruplar cevaplarını sınıfla paylaşır. Bir öğrenci cevabı söylerken 

grubun başka bir üyesi de saatle bunu gösterir. (“Our group prefers 

to get up between 6:00 a.m. and 9:00 a.m.”). 
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4.1.19. Puppets (Kuklalar) 

  Görsel-uzamsal zekâ başta olmak üzere bedensel-kinestetik, kişilerarası ve 

sözel-dilsel zekâların gelişimine faydalı olan bu etkinlik için bir kese kâğıdı ya da 

küçük bir kutu, boya kalemler, makas, iplik ve yapıştırıcı gerekir. 

 

  İşlemler: 

• Her öğrenciye bir kopya (Şekil–14) verilir.  

• Örnek olması için bir kukla öğretmen tarafından yapılır. Parçalar 

boyandıktan sonra kesilir. Kese kâğıdına ipler saç olarak 

yapıştırılır, daha sonra kuklanın şapkası, kulakları, kolları ve 

ayakları yapıştırılır. Kese kâğıdının önüne yüz çizilir. Kuklaya isim 

verilir, ismi de yüzünün altına yazılır. 

• Aynı işlemleri takip ederek öğrenciler de kukla yaparlar. 

• Öğrenciler kuklaları tamamladıktan sonra, ellerini kese kağıdının 

içine yerleştirerek kuklalarını konuştururlar. 

 

Dialog 1 

A. What is your name? 

B. My name is  _________  . 

A.How are you? 

B. ________________ and you? 

A. ___________________ . 

Dialog 2 

A. Is this your shirt? 

B.  No,  ___________________  . 

A.What colour is your shirt? 

B. ____________________  . 

A. Do you like it? 

B. ____________________ . 
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4.1.20. Rooms in my House (Evimdeki Odalar) 

  Öğrenciye evin bölümlerini ve evin içindeki eşyaları öğretmeyi amaçlayan 

bu etkinlik için öğrenciler ikili gruplara ayrılır. Boya kalemleri, makas ve dosya 

gereklidir. 

  İşlemler: 

• Her öğrenciye Şekil 15a’dan bir kopya verilir. 

• Her gruba Şekil 15b ve Şekil 15c’den bir kopya verilir. 

• Çiftler Şekil 15a’daki her oda için bir renge karar verirler ve 

boyarlar. İki öğrencinin de Şekil 15a’sı aynı olur. 

• Daha sonra, öğrencilerden Şekil 15b ve Şekil 15c’deki kelimeleri 

ve resimleri kesmeleri istenir. A öğrencisi bütün kelimeleri, B 

öğrencisi de bütün resimleri alır. 

• Çiftler birbirlerinin ev planlarını, kelimelerini/resimlerini 

görmeyecek şekilde otururlar. 

• A öğrencisi bir kelime söyler, B öğrencisi de uygun resmi bulur. 

• A öğrencisi kelimeyi, B öğrencisi de resmi kendi bina planındaki 

odaya yerleştirir. Bu, bütün resimler ve kelimeler bitene kadar 

devam eder. 

• En sonunda çiftler planları aynı mı değil mi diye karşılaştırırlar. 

Eğer farklı cevap varsa, bunun neden olduğunu bulmaya çalışırlar. 
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ŞEKİL 2.   LOVELY MONSTERS 
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ŞEKİL 3.  A STRANGE MONSTER 
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ŞEKİL 4.  FIND THE SPY 
 
 
 
 

 
 



 121 

 ŞEKİL 5. WHO AM I? 
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ŞEKİL 6a.    FACES 
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ŞEKİL 6b.   FACES 
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ŞEKİL 6c.  FACES 
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ŞEKİL 7.   THE APPLES IN THE BASKET 
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ŞEKİL 8.  WHO IS THE MURDERER? 
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ŞEKİL 9.  THE BALLERINA  
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ŞEKİL 10.  FAMILY TREES 
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ŞEKİL 11.  EASY SUBTRACTION 
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ŞEKİL 12.  FAMILY GIFT BOXES 
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ŞEKİL 13.  PREFERENCE CLOCKS 
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ŞEKİL 14. PUPPETS 
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 ŞEKİL 15a.   ROOMS IN MY HOUSE  Floor Plan 
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ŞEKİL 15b.  ROOMS IN MY HOUSE   Words 
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ŞEKİL 15c.  ROOMS IN MY HOUSE   Pictures 
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BÖLÜM 5 

5.0 GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın sonuçlarına, yargılarına ve önerilere yer 

verilmektedir. 

 

5.1 SONUÇ 

 Küreselleşmenin sonucu olarak bir dönem kapalı kapılar ardında saklı 

kalan kültürel bilgiye ilişkin değerler arasında bir akışkanlık doğmuş ve bu 

alışkanlığın hızlanmasında İngilizce’ye büyük roller yüklenmiştir. Yüklenen bu 

roller sonucunda İngilizce, küresel iletişim dili haline gelmiştir. Bu bağlamda, 

doğal olarak insanlarda bu dile karşı ilgi artmış ve dolayısıyla bu dilin öğretimine 

yönelik yeni yaklaşımlar üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu 

çalışmaların yansımaları, 1997 yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçişle 

birlikte ilköğretim okullarında yabancı dile başlama yaşının daha erkene 

alınmasıyla başlanmıştır. Kuşkusuz bu yapılanma içerisinde en büyük rolü AB ve 

bu birliğin eğitim ve dil politikaları üstlenmektedir. Çok dillilik üzerine kurulmuş 

AB politikaları incelenince, bu hedefi yakalamada üzerinde en çok durulan 

konunun erken yaşta yabancı dil eğitimi olduğu göze çarpmaktadır. Ülkemizde de 

yabancı dil öğretimine başlama yaşının daha erken yaşlara alınmasının temelini 

oluşturan bu düşünce, çocuklara yabancı dil daha etkin bir şekilde nasıl öğretilir 

sorusunu gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, erken yaşta yabancı dil öğretimi 

sürecinde öğrencilerin karakteristik özellikleri ve becerileri öğretici tarafından göz 

önünde bulundurulmalıdır. Öğretici tarafından göz önünde bulundurulması 
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gereken diğer bir nokta da öğrencilerin baskın olan zekâ alanlarıdır. Çoklu Zekâ 

Kuramı işte bu noktada devreye girmektedir. Geleneksel eğitimin öğretmen odaklı 

yapısının öğrenci odaklı bir yapılanmaya dönüşmesi gerektiği düşüncesi bu 

kuramın temelidir ve bu da İngilizce öğretimi açısından, özellikle de ilköğretimin 

birinci kademesi gibi erken yaştaki öğrencilere İngilizce öğretimi açısından 

düşünüldüğünde büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan da çalışma ilköğretim 

birinci kademede İngilizce eğitimi verilen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri 

üzerine yapılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, araştırmanın konusu, amacı ve önemi, 

araştırma yapılırken izlenen yöntem hakkında genel bir bilgi verilirken konuyla 

ilgili önceden yapılmış olan ve çalışma esnasında yararlanılan diğer çalışmalar 

sunulmuştur. 

İkinci bölümde Çoklu Zekâ Kuramının ne olduğuna geçmeden önce zekâ 

kavramı detaylı olarak açıklanmış daha sonra da Çoklu Zekâ Teorisi ve teorinin 

ilkeleri üzerinde durulmuştur. Öğreticinin göz önünde bulundurması gereken zekâ 

alanları, öğrenme yolları, bu zekâ alanlarının nasıl belirleneceği de bu bölümde 

açıklanmıştır. Ayrıca, Çoklu Zekâ Teorisinin genelde eğitimde, özelde ise 

İngilizce eğitiminde kullanılmasının önemi ve nasıl kullanılacağı bir etkinlik planı 

yardımıyla sunulmuştur. 

Çoklu Zekâ Teorisi’ nin kuramsal boyutu ele alındıktan sonra, üçüncü 

bölüm olan uygulama bölümünde İzmir İsabey İlköğretim Okulu’ndaki iki adet 

dördüncü sınıf ve iki adet beşinci sınıf öğrencilerinden toplam seksen öğrenci 

seçilmiştir. Araştırmada, ön test, son test, kontrol gruplu deney deseni 

kullanılmıştır. Dördüncü sınıflarda yirmişer kişiden oluşan bir kontrol, bir deney 
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grubu; aynı şekilde beşinci sınıflarda da yirmişer kişiden oluşan bir kontrol, bir 

deney grubu bulunmaktadır. Kontrol gruplarında İngilizce dersleri geleneksel 

öğretim yöntemlerine dayalı olarak işlenirken, deney grubunda Çoklu Zekâ 

Kuramına dayanan öğrenme etkinlikleri kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında, 

öğrencilerin zekâ alanlarını belirlemek için deney grubundaki öğrencilere Çoklu 

Zekâ Envanteri uygulanmıştır. Dördüncü sınıflarda “Animals (Hayvanlar)” 

konusu testi, beşinci sınıflarda ise “Have got / Has got (sahiplik)” konusu testi 

kontrol ve deney gruplarına ön test olarak uygulanmıştır. Ön-test sonuçları 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Hem 4. sınıfların, hem de 5.sınıfların ön-test 

sonuçları çalışmanın başlangıcında kontrol ve deney grupları arasında  “Animals” 

ve “Have got / Has got”    konularındaki önbilgiler açısından bir fark olmadığını 

göstermiştir. Dördüncü ve beşinci sınıfların deney gruplarındaki öğrenciler 

gelişmiş zekâ alanlarına göre gruplandırılmış ve farklı çoklu zekâ etkinlikleri 

uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda dördüncü ve beşinci sınıflar deney ve kontrol 

gruplarına aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde 

edilen verilerin analizleri t-testi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar hem 

çoklu zekâ öğretim yaklaşımının uygulandığı deney gruplarındaki, hem de 

geleneksel öğretim yaklaşımının uygulandığı kontrol gruplarında bulunan 

öğrencilere ait ön test puan ortalaması ile son test puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, her iki 

deney grubunun son test puan ortalaması ile her iki kontrol grubunun son test 

puan ortalaması karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, bu iki deney grubunun 

son test puan ortalamasının, iki kontrol grubunun puan ortalamasından yüksek 

olduğunu göstermiştir. Bir başka ifadeyle, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğrenme 
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etkinlikleriyle hücre bölünmeleri konusunu öğrenen deney grubu öğrencileri, 

kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılıdır.  

Bu çalışma göstermiştir ki, Çoklu Zekâ Teorisi yeni kullanım alanları 

kazanmış ve daha da kazanacaktır. Kuşkusuz çağdaş gelişmeler doğrultusunda 

Çoklu Zekâ Teorisi İngilizce derslerini, özellikle erken yaşlarda İngilizce 

eğitimini önümüzdeki yıllarda daha da etkileyecektir. Bu bağlamda “Çoklu Zekâ 

Kuramının İlköğretim Birinci Kademede İngilizce Öğretimi İçin Kullanımı” adlı 

bu araştırma da bunun bir adımı olarak görülmelidir. 

 

5.2 ÖNERİLER 

5.2.1 Uygulama Sonuçlarına Yönelik Öneriler 

1) Eğitim-öğretim ortamlarında İngilizce dersine ait başarıyı arttırmak 

için öncelikle öğrencilerin İngilizce dersine karsı olumlu tutumlarının 

geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

2) İngilizce eğitiminde, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne 

alınarak hazırlanan ders içi etkinlikleri, öğrencilerin İngilizce dersine 

karsı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak yönde olmalıdır. 

3) İngilizce eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramı’na göre islenen dersler, 

öğrencilerin bireysel zekâ alanlarının farkına varmasına yardımcı 

olarak, yaratıcılılıklarını körelten ezbercilikten kurtulmalarını 

sağlayacaktır. 
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5.2.2 Öğretmenlere Yönelik Öneriler 

1) Öğrencilere gelişmiş zekâ alanları yardımıyla İngilizce’yi sevdirmek 

ve kavramları daha iyi algılamalarını sağlamak mümkündür. 

2) İngilizce öğretiminde çoklu zekâ teorisinden yararlanmak, öğretmenin 

ön hazırlık ve zahmetli çalışmalar yapmasını gerektirmesine karsın, 

öğrenci açısından çok verimlidir. 

3) Öğretmenler derslerde çoklu zekâ etkinlikleri kullanarak, konuları 

öğrencilerin uyum sağlayabilecekleri, keyif alarak öğrenebilecekleri 

hâle getirebilirler. 

4) Günlük hayatla çok yönlü ilişki halinde olan ve son derece eğlenceli 

hâle getirilebilen İngilizce dersinin sevilmeyen derslerin basında 

gelmesinde, derslerde kullanılan öğretim tekniklerinin rolü büyüktür. 

5) Öğretmenin, sınıf ortamında, seçme özgürlüğünün olması, bireysel 

farklılık ve yetenekleri desteklemesi, en doğru ve tek bir kullanım 

yerine farklı uygulamalara yer vermesi, konuları farklı boyutlarda ele 

alması gereklidir. 

 

5.2.3 Eğitim Sistemimize Yönelik Öneriler 

1) Eğitim sistemimizin, öğretmenlerine yüklediği rol “öğreten” yerine 

“öğrenmeye kılavuzluk eden” olmalıdır. 

2) Eğitim sistemimiz gerek alt yapı yetersizliği, gerekse de yurt genelinde 

kalabalık sınıfların çoğunlukta olmasından dolayı Çoklu Zekâ 

Kuramına dayalı bir eğitim-öğretime çok uygun değildir. 
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Ek- 1      ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI 
ENVANTERİ 
 

DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN ZEKÂ 
DAVRANIŞLARI 

           
RAKAMLAR  

SÖZEL/DİLSEL ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Resimlerden çok yazılar dikkatimi çeker.      
İsimler, yerler, tarihler konusunda belleğim iyidir.       
 Kitap okumayı severim.      
 Kelimeleri doğru şekilde telaffuz ederim.      
 Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanırım.      
Dinleyerek daha iyi öğrenirim.      
 Yaşıma göre kelime hazinem iyidir.       
 Yazı yazmaktan hoşlanırım.      
 Öğrendiğim yeni kelimeleri kullanmayı severim.      
 Sözel tartışmalarda başarılıyımdır.      

MANTIKSAL / MATEMATİKSEL ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Makinelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorarım.      
 Aritmetik problemleri kafadan hesaplarım.       
 Matematik ve fen derslerinden hoşlanırım.      
 Satranç ve benzeri strateji oyunları severim.      
 Mantık bulmacalarını, beyin jimnastiğini severim.      
 Bilgisayarda oyunlardan çok hoşlanırım.      
 Deneylerden, yeni denemeler yapmaktan hoşlanırım.      
 Arkadaşlarıma oranla daha soyut düşünebilirim.      
 Matematik oyunlarından hoşlanırım.      
Sebep - sonuç ilişkilerini kurmaktan zevk alırım.      

GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Renklere karşı çok duyarlıyımdır.      
Harita, tablo türü materyalleri daha kolay algılarım.      
Arkadaşlarıma oranla daha fazla hayal kurarım.      
Resim yapmayı ve boyamayı çok severim.      
Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoşlanırım.      
Daha önce gittiğim yerleri kolayca hatırlarım.      
Bulmaca çözmekten hoşlanırım.      
Rüyalarımı çok net ve ayrıntılarıyla hatırlarım.      
Resimli kitapları daha çok severim.      
Kitaplarıma, defterlerime, diğer materyalleri çizerim.      

MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlarım.      
Güzel şarkı söylerim.       
Müzik aleti çalar ya da çalmayı çok isterim.      
Müzik dersini çok severim.      
Ritmik konuşur ya da hareket ederim.      
Farkında olmadan mırıldanırım.      
Çalışırken elimle ya da ayağımla ritim tutarım.      
Çevredeki sesler çok dikkatimi çeker.      
Çalışırken müzik dinlemek çok hoşuma gider.      
Öğrendiğim şarkıları paylaşmayı severim.      
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DOĞA ZEKÂSI 0 1 2 3 4 

Hayvanlara karşı çok meraklıyımdır.      
Doğaya karşı duyarsız olanlara kızarım.       
Evde hayvan besler ya da beslemeyi çok severim.      
Bahçede toprakla, bitkilerle oynamayı çok severim.      
Bitki beslemeyi severim.      
Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıyımdır.      
Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyarım.      
Mevsimlerle ve iklim olaylarıyla çok ilgiliyimdir.      
Değişik meyve ve sebzelere karşı ilgiliyimdir.      
Doğa olaylarıyla çok ilgiliyimdir.      

KİŞİLERARASI ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Arkadaşlarımla oyun oynamaktan hoşlanırım.      
Çevremde bir lider olarak görülürüm.      
Problemi olan arkadaşlarıma öğütler veririm.      
Arkadaşlarım fikirlerime değer verir.       
Organizasyonların vazgeçilmez elamanıyımdır.      
Arkadaşlarıma bir şeyler anlatmaktan çok hoşlanırım.      
Arkadaşlarımı sık sık ararım.      
Arkadaşlarımın sorunlarına yardımcı olmaktan hoşlanırım.      
Çevremdekiler benimle arkadaşlık kurmak ister.      
İnsanlara selam verir, hatır sorarım.      

BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Koşmayı, atlamayı ve güreşmeyi çok severim.      
Oturduğum yerde duramam, kımıldanırım.       
Düşüncelerimi mimik-davranışlarla rahat ifade ederim.      
Bir şeyi okumak yerine yaparak öğrenmeyi severim.      

Merak ettiğim şeyleri elime alarak incelemek isterim.      
Boş vakitlerimi dışarıda geçirmek isterim.      
Arkadaşlarımla fiziksel oyunlar oynamayı severim.      
El becerilerim gelişmiştir.      
Sorunlarımı anlatırken vücut hareketlerini kullanırım.      
İnsanlara ve eşyalara dokunmaktan hoşlanırım.      

İÇSEL ZEKÂ 0 1 2 3 4 
Bağımsız olmayı severim.      
Güçlü ve zayıf yanlarımı bilirim.      
Yalnız çalışmayı daha çok severim.      
Yalnız oynamayı severim.      
Yaptığım işleri arkadaşlarımla paylaşmayı severim.      
Yaptığım işlerin bilincindeyimdir.      
Pek kimseye akıl danışmam.      
Kendime saygım yüksektir.      

Yoğun olarak uğraştığı bir ilgi alanı, hobim vardır.      
Yardım istemeden kendi başıma ürünleri ortaya koyarım.      

(Armstrong, 1994) , (Saban, 2005) 
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EK–2       

ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ENVANTERİ 

I- Açıklama 

Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına “1″ yazın. Eğer 

ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. 

Bölüm 1 

 

_____ Nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmaktan hoşlanırım. 

_____ Ekolojik konular benim için önemlidir. 

_____ Doğa yürüyüşü ve kamp yapma benim zevk aldığım etkinliklerdir. 

_____ Bahçede çalışmaktan hoşlanırım. 

_____ Doğal çevremizi korumanın önemli olduğunu düşünüyorum. 

_____ Nesneleri önem sırasına dizmek bana mantıklı geliyor. 

_____ Hayvanlar yaşamımda önemli bir yer tutar. 

_____ Evimde bir geri dönüşüm sistemi var. 

_____ Biyoloji, botanik ve zooloji çalışmaktan zevk alırım. 

_____ Açık havada, çok zaman geçiririm. 

_____ 1. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 2 

 

_____ Birbirine bağlantılı/benzer şeyler arasında kolay bağlantı kurarım. 
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_____ Gürültü ve sesler dikkatimi çeker. 

_____ Ritme göre hareket etmek bana kolay gelir. 

_____ Her zaman bir müzik aleti çalmakla ilgilenmişimdir. 

_____ Şiirin ahengi beni büyüler. 

_____ Aklımda tutmam gereken şeyleri kafiye yaparak hatırlarım. 

_____ TV veya radyo dinlerken zor konsantre olurum. 

_____ Pek çok müzik çeşidinden zevk alırım. 

_____ Müzikaller, tiyatro oyunlarından daha ilginçtir. 

_____ Şarkı sözlerini hatırlamak bana kolay gelir. 

_____ 2. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 3 

 

_____ Eşyalarımı temiz ve düzenli tutarım. 

_____ Adım adım yol gösteren açıklamalar çok iyi yardımcı olur. 

_____ Problemleri çözmek bana kolay gelir. 

_____ Organize olmayan insanlardan rahatsız olurum. 

_____ Kafadan çabuk hesap yaparım. 

_____ Mantık yürütülmesi gereken bulmacalar eğlencelidir. 

_____ Tüm sorunlarım cevaplanmadan verilen işe başlayamam. 

_____ Organize olmak/plan yapmak başarılı olmama yardımcı olur. 
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_____ Bilgisayar veritabanı veya muhasebe programları üzerinde çalışmayı tatmin 

edici buluyorum. 

_____ Her şeyin bir anlamı olmalı, aksi halde mutsuz olurum. 

_____ 3. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 4 

 

_____ Bir organizasyonda kendi rolümü bilmek benim için önemli. 

_____ Hayat hakkında tartışmaktan hoşlanırım. 

_____ Din benim için önemlidir. 

_____ Sanat eserlerini seyretmekten zevk alırım. 

_____ Rahatlama ve meditasyon egzersizleri beni mutlu eder. 

_____ Doğadaki nefes kesici güzellikteki yerleri ziyaret etmekten hoşlanırım. 

_____ Eski ve çağdaş filozofların eserlerini okumaktan zevk alırım. 

_____ Yeni şeyler öğrenmek onlarını değerini/önemini anladığımda daha kolay. 

_____ Evrende başka zeki yaratıklar olup olmadığını merak ederim. 

_____ Eski kültürler ve tarih üzerine çalışmak bana bakış açısı kazandırır. 

_____ 4. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 5 

 

_____ En iyi başkaları ile iletişim kurarak öğrenirim. 

_____ Ne kadar çok insan olursa o kadar eğlenceli olur. 
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_____ Çalışma grupları benim için çok verimlidir. 

_____ Bilgisayarda “chat yapmayı” severim. 

_____ Politikada yer almak önemlidir. 

_____ Televizyon ve radyo “talkshow”ları eğlencelidir. 

_____ Ben bir “takım oyuncusuyum.” 

_____ Yalnız çalışmaktan hoşlanıyorum. 

_____ Kulüpleri ve sosyal aktiviteleri eğlenceli buluyorum. 

_____ Sosyal konular ve amaçlara önem veririm. 

_____ 5. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 6 

_____ Ellerimle çalışmaktan zevk alırım. 

_____ Uzun süre hareketsiz oturmak bana zor gelir. 

_____ Açık havada yapılan spor ve oyunları severim. 

_____ İşaret dili gibi sözsüz iletişimin önemine inanırım. 

_____ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. 

_____ El sanatları zevkli bir hobidir. 

_____ Dansla ifade biçimi çok güzeldir. 

_____ Aletlerle çalışmayı severim. 

_____ Aktif bir yaşam biçimim var. 
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_____ Yaparak öğrenirim. 

_____ 6. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 7 

_____ Her çeşit materyali okumaktan zevk alırım. 

_____ Not almak hatırlamama ve anlamama yardımcı olur. 

_____ Arkadaşlarımla muhakkak mektup ve/veya e-mail yoluyla haberleşirim. 

_____ Fikirlerimi diğerlerine anlatmak benim için kolaydır. 

_____ Günlük tutarım. 

_____ Kelime bulmacaları eğlencelidir. 

_____ Zevk için yazı yazarım. 

_____ Kelimelerle oynamayı severim. 

_____ Yabancı diller ilgimi çeker. 

_____ Münazaralar ve kalabalık karşısında konuşmak hoşuma gider. 

_____ 7. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 8 

 

_____ Ahlaki inançlarımın tamamen bilincindeyim. 

_____ Konuyla duygusal bağım varsa en iyi şekilde öğrenirim. 

_____ Adil olmak benim için önemlidir. 

_____ Davranışlarım, öğrenmemi etkiler. 
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_____ Sosyal adalet ile ilgili konular beni ilgilendirir. 

_____ Tek başına çalışma da grup çalışması kadar verimli olabilir. 

_____ Bir şeyi yapmaya karar vermeden önce neden yapmam gerektiğini 

bilmeliyim. 

_____ Başkalarına yardım amaçlı yapılan işlerde rol almayı severim. 

_____ Bir yanlışı düzeltmek için protesto etmekten ya da imza vermekten 

kaçınmam. 

_____ 8. Bölüm TOPLAMI 

Bölüm 9 
 
_____ Fikirleri kafamda canlandırabilirim. 

_____ Bir odayı yeniden düzenlemek benim için eğlencelidir. 

_____ Çeşitli medya araçlarını kullanarak sanat çalışmaları yapmaktan zevk 

alırım. 

_____ Grafiksel araçları iyi kullanmak hatırlamama yardım eder. 

_____ Gösteri sanatları çok tatmin edicidir. 

_____ Muhasebe programları tablo ve grafik yapmak için elverişlidir. 

_____ 3 boyutlu bulmacalardan çok zevk alırım. 

_____ Müzik videolarını canlandırıcı bulurum. 

_____ Zihnimde resimler oluşturarak bazı şeyleri hatırlarım. 

_____ Harita okumakta başarılıyımdır. 

_____ 9. Bölüm TOPLAMI 
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II- Puanların hesaplanması 

Şimdi her bölümden aldığınız toplam puanı 10´la çarparak aşağıdaki tabloya 

yazın: 

Bölüm Toplam Puan Çarp Sonuç 

1    X10    

2    X10    

3    X10    

4    X10    

5    X10    

6    X10    

7    X10    

8    X10    

9    X10    

Örneğin : (1 x 10) » Bu 1. bölümün toplamını 10 ile çarpın, demektir. Sonuç 80 
diyelim. Bunu %80 olarak 1. bölümün yanına not edin. Aynı şekilde diğer 8 
bölümü de yapın. 

IV - Değerlendirme: 

Bölüm 1; Bu sizin doğaya yönelik gücünüzü yansıtır. 

Bölüm 2; Bu sizin müzik yönünden güçlü olduğunuzu ifade eder. 

Bölüm 3; Mantık yürütmede başarılısınız. 

Bölüm 4; Felsefeye yatkınsınız. 

Bölüm 5; İletişim yönünüz güçlü. 

Bölüm 6 ; Kinestetik yönünüzün güçlü olduğunu gösterir. 

Bölüm 7; Sözel yanınız güçlü. 

Bölüm 8; İçinizdeki gücü kullanmakta başarılısınız. 

Bölüm 9; Görsel gücünüzü gösterir. 
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Ek–3 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI PROFİLİ 
 
 

ÇOKLU ZEKÂ ENVANTERİ  RAPORU 
 

 
Öğrencinin Adı-Soyadı: 
 
Sınıfı-Numarası: 

 

TESTTEKİ  BÖLÜMLER 
ZEKÂ TÜRÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOPLAM 
PUAN 

A Sözel-Dil Zekâsı             

B Mantıksal-Matematiksel Zekâsı             

C Görsel-Uzaysal Zekâsı             

D Müziksel-Ritmik Zekâsı            

E Bedensel-Kinestetik Zekâsı            

F Sosyal Zekâsı            

G İçsel Zekâsı            

H Doğacı Zekâsı            
 
 
 

 
ZEKÂ ALANLARINI 

BELİRLEME ÖLÇEĞİ 

ZEKÂ  
ALANINDAKİ  
TOPLAM 
PUAN  

 
ZEKÂ 
ALANINDAKİ  
GELİŞMİŞLİK 
DÜZEYİ 
 

Öğrenciye Hiç Uygun 
değil 

0 0  *  7 
Gelişmemiş 

Öğrenciye Çok Az 
Uygun 

1 8  *  15 
Biraz Gelişmiş 

Öğrenciye Kısmen 
Uygun 

2 16 *  23 Orta Düzey 
Gelişmiş 

Öğrenciye Oldukça 
Uygun 

3 24 *  31 
Gelişmiş 

Öğrenciye Tamamen 
Uygun 

4 32 *  40 
Çok Gelişmiş 
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EK–4 YABANCI DİL SINIFLARINDA SIKÇA KULLANILAN 
ETKİNLİKLERİN ZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

 

 
YABANCI DİL SINIFLARINDA SIKÇA KULLANILAN ETKİNLİKLER 

 

SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ MANTIKSAL-MATEMATİKSEL 
ZEKÂ 

• Mantık oyunları 
• Mantıksal / sıralı sunumlar 
• Sayı sıralamaları / düzenleri 
• Problem çözme 
• İlişkiler kurma 
• Sebep sonuç ilişkileri 

BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ 

• Kelime ve dilbilgisi öğrenimi 
• Dinleme 
• Formal ve informal konuşma 
• Espri ve şakalar 
• Doğaçlama (Konuşma) 
• Öykü anlatımı 
• Okuma 
• Yazma 
• Üretici yazma 

GÖRSEL-UZAMSAL ZEKÂ 
• Görsel materyal yapma / 

kullanma 
• Etkin hayal etme (İmgeleme) 
• Beyin haritası 
• Çevre düzenlemesi / 

Dekorasyon 

• Fiziksel etkinlikler 
• Beden dili 
• Role play / Taklit yapma 
• Dramatizasyon 
• Spor oyunları 
• Çalışma / etkinlik alanı gezileri 

MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKÂ KİŞİLERARASI ZEKÂ 
• Birebir iletişim 
• Dönüt verme / Dönüt alma 
• İşbirliksel öğrenim stratejileri 
• İkili çalışmalar ve grup projeleri 
• Yap bozlar / Öykü parçalamalar 

• Müzik / Şarkı dinleme 
• Şarkı söyleme / Mırıldanma 
• Müzik aletleri çalma 
• Müzik kompozisyonu / üretimi 
• Caz ve rap 
• Gırtlak sesleri ve tonlama 

DOĞACI ZEKÂ 

İÇSEL ZEKÂ 
• Bağımsız çalışmalar / projeler 
• Jurnal / Seyir defteri / Günlük 

tutma 
• Odaklanma/ Konsantrasyon 

becerileri 
• Düşünme stratejileri 

• Doğa ile yüzleşme ve Çalışma / 
etkinlik alanı gezileri 

• Tür sınıflamaları 
• Duygusal uyarım egzersizleri 
• Laboratuar çalışmaları 
• Doğa dünya simulasyonları  

 

Po-yıng’den aktaran Bulut, 2003: 133 
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EK–5 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI GÖZLEM 
FORMU 
 
 

Değerli Öğretmen; 
Lütfen gözlem formundaki her önermenin sınıfınızdaki her öğrenciye ne derecede uygun olup 
olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeğine göre belirtiniz.  
0 = Öğrenciye hiç uygun değil                         2 = Öğrenciye kısmen uygun                    4 = 
Öğrenciye tamamen uygun 
1 = Öğrenciye çok az uygun                            3 = Öğrenciye oldukça uygun 

BÖLÜM 1: SÖZEL-DİL ZEKÂ ALANI 

1 Normal öğrencilerden daha iyi yazar.    0   1   2    3    4 
2 Uzun hikâyeler ve fıkralar anlatır.    0   1   2    3    4 
3 İsimler, yerler ve tarihler hakkında hafızası güçlüdür.    0   1   2    3    4 
4 Yaşına uygun kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz eder.    0   1   2    3    4 
5 Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.    0   1   2    3    4 
6 Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer ve sözel 

tartışmalarda başarılıdır. 
   0   1   2    3    4 

7 Tekerlemeleri ve kelime oyunlarını çok sever.    0   1   2    3    4 
8 Kitap okumayı çok sever.    0   1   2    3    4 
9 Öğrendiği yeni kelimeleri anlamlarına uygun olarak konuşma veya 

yazı dilinde kullanılır. 
   0   1   2    3    4 

10 Dinleyerek öğrenmeyi sever.    0   1   2    3    4 

 
BÖLÜM 2: MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ ALANI 

1 Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.    0   1   2    3    4 
2 Sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı çok sever.    0   1   2    3    4 
3 Matematik dersini çok sever.    0   1   2    3    4 
4 Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç gibi stratejik oyunları 

oynamayı çok sever. 
   0   1   2    3    4 

5 Nesneleri kategorilere ayırmayı, olayları belli bir mantıksal ilişki 
içinde düzenlemeyi sever. 

   0   1   2    3    4 

6 Matematiksel hesaplama oyunlarını çok sever.    0   1   2    3    4 
7 Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur.    0   1   2    3    4 
8 Fen Bilgisi dersinde deney yapmayı ve yeni şeyler denemeyi sever.    0   1   2    3    4 
9 Yaşıtlarına göre soyut düşünebilme/sebep-sonuç ilişkisi kurabilme 

kabiliyetleri gelişmiştir. 
   0   1   2    3    4 

10 Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar.    0   1   2    3    4 

BÖLÜM 3: GÖRSEL-UZAMSAL ZEKÂ ALANI 

1 Renklere karşı çok hassas ve duyarlıdır.    0   1   2    3    4 
2 Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz 

metinden oluşan yazılı materyallere kıyasla daha kolay anlar. 
   0   1   2    3    4 

3 Sanat içerikli etkinlikleri sever.    0   1   2    3    4 
4 Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.    0   1   2    3    4 
5 Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimleri 

çizer. 
   0   1   2    3    4 

6 Filmleri, slaytları ve benzeri diğer görsel sunuları izlemeyi sever.    0   1   2    3    4 
7 Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur.    0   1   2    3    4 
8 Okurken kelimelere oranla resimlerden daha çok öğrenir.    0   1   2    3    4 
9 Varlıkların görsel imgelerini veya daha önceden bulunduğu yerleri 

çok iyi ve net olarak hatırlar. 
   0   1   2    3    4 

10 Okuma materyallerine sık sık karalamalar yapar.    0   1   2    3    4 

 



 157 

 
BÖLÜM 4: MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKÂ ALANI 

1 Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.    0   1   2    3    4 
2 Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.    0   1   2    3    4 
3 Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da çalmayı çok ister.    0   1   2    3    4 
4 Müzik dersini çok sever.    0   1   2    3    4 
5 Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.    0   1   2    3    4 
6 Farkında olmadan kendi kendine mırıldanır.    0   1   2    3    4 
7 Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar.    0   1   2    3    4 
8 Çevresindeki seslere karşı aşırı duyarlı ve hassastır.    0   1   2    3    4 
9 Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder.    0   1   2    3    4 
10 Ders çalışırken veya bir şey öğrenirken müzik dinlemekten çok 

hoşlanır. 
   0   1   2    3    4 

 

 
BÖLÜM 5: BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ ALANI 

1 Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır.    0   1   2    3    4 
2 Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar.    0   1   2    3    4 
3 Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit eder.    0   1   2    3    4 
4 Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme 

eğilimindedir. 
   0   1   2    3    4 

5 Koşmayı, sıçramayı ve benzeri fiziksel hareketleri yapmayı çok sever.    0   1   2    3    4 
6 El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır.    0   1   2    3    4 
7 Kendini veya meramını anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu 

vardır ve vücut dilini çok iyi kullanır. 
   0   1   2    3    4 

8 Çamurla oynamayı veya diğer devinimsel nitelikteki etkinliklere 
katılmayı sever. 

   0   1   2    3    4 

9 Bir şeyi parçalarına ayırmayı ve onları tekrar birleştirmeyi çok sever.    0   1   2    3    4 
10 Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir.    0   1   2    3    4 

 
BÖLÜM 6: SOSYAL ZEKÂ ALANI 

1 Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.    0   1   2    3    4 
2 Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.    0   1   2    3    4 
3 Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.    0   1   2    3    4 
4 Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.    0   1   2    3    4 
5 Başkaları ile birlikte ders çalışmayı ve oyun oynamayı çok sever.    0   1   2    3    4 
6 En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar.    0   1   2    3    4 
7 Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.    0   1   2    3    4 
8 Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları çok 

önemser. 
   0   1   2    3    4 

9 Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir.    0   1   2    3    4 
10 Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak veya onlara 

öğreterek öğrenmeyi sever.  
   0   1   2    3    4 
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BÖLÜM 7: İÇSEL ZEKÂ ALANI 

1 Bağımsız olma eğilimindedir.    0   1   2    3    4 
2 Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe 

sahiptir.  
   0   1   2    3    4 

3 Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır.    0   1   2    3    4 
4 Hakkında çok fazla bahsetmediği en az bir ilgisi, hobisi veya uğraşısı 

vardır. 
   0   1   2    3    4 

5 Hayattaki amacının ne olduğuna ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir.    0   1   2    3    4 
6 Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açıklıkla ve doğru bir şekilde 

dile getirir. 
   0   1   2    3    4 

7 Hayattaki başarılarından ve başarısızlıklarından ders almasını bilir.    0   1   2    3    4 
8 Kendine güveni yüksektir.    0   1   2    3    4 
9 Yaptığı işin bilincindedir ve başkalarına pek fazla danışmaz.    0   1   2    3    4 
10 Kendine saygısı yüksektir.    0   1   2    3    4 

 
BÖLÜM 8: DOĞACI ZEKÂ ALANI 

1 Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok 
sever. 

   0   1   2    3    4 

2 Doğa olaylarına ve oluşumlarına (örneğin, volkanlara, dağlara ve 
bulutlara) karşı çok hassas ve duyarlıdır. 

   0   1   2    3    4 

3 Sınıftaki çiçekleri sular ve onların bakımını üstlenir.    0   1   2    3    4 
4 Ekoloji, doğa, bitkiler, hayvanlar v.b. konuları işlerken çok 

meraklanır. 
   0   1   2    3    4 

5 Sınıfta hayvan hakları veya çevreyi koruma ile ilgili ateşli konuşmalar 
yapar. 

   0   1   2    3    4 

6 Kuş beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu oluşturmak gibi doğa ile 
ilgili projelere katılmayı çok sever. 

   0   1   2    3    4 

7 Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır.    0   1   2    3    4 
8 Toprakla oynamayı ve bitki yetiştirmeyi çok sever.    0   1   2    3    4 
9 Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı çok ilgilidir.    0   1   2    3    4 
10 Çevre bilinci çok iyi gelişmiştir.    0   1   2    3    4 

(Saban, 2005: 38–41) 
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Ek–6   İSABEY İ.Ö.O.  4. SINIFLAR BAŞARI TESTİ 
 
A)Write the names of the animals. (5 X 4 = 20 P.) 

1. _____________________________ 
 

2. ___________________________ 
 

3. _____________________________ 
 

4. _____________________________ 
 

 5.  _____________________________ 
 
B) WHO ARE YOU? (5 X 6 = 30 P.) 

1.   ______________________________ 
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2.  _______________________________________ 

3.  ______________________________________ 
 

4.  _______________________________________ 
 

5.  ________________________________________ 

 
C) Write the names of the animals. (10 X 2 = 20 P.) 

1.______________________________ ( O G D )  

2.______________________________ ( G A I F R F E )  

3. ______________________________ ( S F H I )  

4. ______________________________ ( T A C )  

5. ______________________________ ( O C W )  

6. ______________________________ ( O Y K M N E ) 

7. ______________________________ ( T A I B B R )  

8. ______________________________ ( T U E B T L R F Y )  

9. ______________________________ (FORG) 

10. ______________________________ (IRBD) 



 161 

D) Answer the questions (5 X 6 = 30 P.) 
 

      
  1.  Is this a butterfly?  
________________________________ 
 

      2.   Is this a rabbit?  
____________________________ 
 
 
 

 3.   Is this a dog?  ___________________________________ 
 
 

4.   Is this a bird?  
____________________________________ 

 5.  Is this a snake? 
_________________________________ 
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Ek–7   İSABEY İ.Ö.O. 5. SINIFLAR BAŞARI TESTİ 

A )  Complete with "HAVE" or "HAS". (5 x 2 = 10 p.) 

1. Phil  …………….  got a cat in France. 

2. Tom and Jane ……………………..got  new bikes. 

3. The Kingsleys ………………….. got a canary. 

4. I ……………… got black hair. 

5. We  ……………… got a parrot. 

 
B )  Make meaningful sentences. (5 x 4 = 20 p.) 
 
1. has / he / problems / not / got / . / 

2. eraser / have / an /you / got / ? / 

3. eyes / and / Jill / have / Jane / blue / got / . / 

4. new / Susan / got / a / dictionary / has / ? / 

5.father / got / moustache / my / has / . / 

 

C ) Fill in the blanks. Write “positive / negative / question forms” (10 x 3 = 30 
p.) 
 

positive negative question 

1. He has not got a beard. 2. 

3. 4. Have they got  money? 

You have got a bike. 5. 6. 

7. You have not got time. 8. 

I have got a dog. 9. 10. 
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D) Answer the questions according to the table. (10 x 3 = 30 p.) 
 
 
 

 car computer bike 

David + + - 

Jane - + - 

Sam and Susan + - + 

 

 

1. Has David got a bike? 

2. Has Jane got a computer? 

3. Have Sam and Susan got a computer? 

4. Has Jane got a car? 

5. Have Sam and Susan got a bike? 

6. Who has got a bike? 

7. Who hasn’t got a car? 

8. What has Jane got? 

9. What has David got? 

10. What hasn’t Sam and Susan got? 
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E. Write  “T” (TRUE) or  “F” (FALSE) according to the picture.(5 x 2 = 10 

p.) 

 

1.  It has got black hair.  (   ) 

2.  It has got a nose. (   ) 

3. It has got three eyes.  (   ) 

4. It has got two ears.   (   ) 

5. It has got colourful hair.  (   ) 
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