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Özet

Günümüz e¤itim sisteminde ö¤rencilerin çözmesi gereken en önemli sorunu s›navlard›r. Türkiye’de yap›lan
bu s›navlarda genellikle sözel ve say›sal zeka türleri önem kazanmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda zeka türleri 8 s›-
n›fa ayr›lm›flt›r. Sözel zeka ve say›sal zeka da bu s›n›fland›rmada yer almaktad›r. Ancak yap›lan bu s›navlarda ve ve-
rilen e¤itim sisteminde di¤er alt› zeka türü göz ard› edilmektedir. Okullarda bu zeka tiplerinden sadece bir ya da
ikisi kullan›l›rsa zeka tipi bunun d›fl›nda kalan ö¤rencilerin yetenekleri ikinci plana itilecektir. Ö¤rencilerin potan-
siyellerini aç›¤a ç›karmak için di¤er zeka türlerine de önem verilmeli ve e¤itim sistemi bu alanda düzenlenmelidir.
Bu ba¤lamda yap›lan bu araflt›rma ile K›rklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda e¤itim gö-
ren ö¤rencilerin zeka türleri incelenmifl ve zeka envanteri oluflturularak okuduklar› program ile ne oranda iliflkili
olduklar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Çoklu zeka, zeka envanteri, sözel zeka, say›sal zeka.

Girifl
Gardner taraf›ndan 1983 y›l›nda ortaya konan çoklu zeka kuram›na göre, insan zekas› tek bir faktörle aç›kla-

namayacak kadar çok say›da yetene¤in bilefliminden oluflmaktad›r. Bireylerin sahip oldu¤u bu yetenekleri “Zeka
alanlar›” olarak tan›mlayan Gardner’e göre, 8 farkl› zeka alan› bulunmaktad›r. Bu yüzden her bireyin ö¤renme
performans› de¤ifliklik gösterir. Ö¤rencinin pasif ve ö¤retmenin aktif oldu¤u bir ö¤retim anlay›fl› yerine ça¤dafl ö¤-
retim yöntem ve tekniklerinin etkin bir flekilde kullan›ld›¤›, ö¤retimin ö¤rencilerin ihtiyac›na ve ön bilgilerine gö-
re düzenlendi¤i, ö¤rencinin ö¤retim sürecine aktif olarak kat›ld›¤›, ö¤renmede sorumluluk ald›¤›, fikirlerini pay-
laflma ve yap›land›rma f›rsat› buldu¤u ö¤renci merkezli ö¤retim anlay›fl› ön plana ç›kmaktad›r. Ö¤renci merkezli
ö¤retim anlay›fl›n› ön plana ç›karan yaklafl›mlardan biri de Çoklu Zekâ Kuram›d›r. Çoklu zeka kuram›na göre, ö¤-
rencilerin farkl› zekâ alanlar›na sahip olduklar› bilinmektedir. Farkl› zeka alanlar› ö¤rencinin bir konuyu ö¤ren-
mesinde önemli yer tutar (Kutluca ve ark., 2009). Bu yüzden bir bireyin ö¤retim yaflant›s›nda farkl› zeka alanlar›
göz önüne al›narak buna göre ö¤retim yöntemleri gelifltirilmelidir.

Zeka Nedir?
Howard Gardner’›n 1983 y›l›nda “Düflünüfl Biçimi: Çoklu Zeka Kuram›” adl› eserinde ortaya koydu¤u “Çok-

lu Zeka Kuram›”, zekan›n sadece dil ve matematik zekas›n› hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tan›mlamas›n› ta-
rihe kar›flt›rm›flt›r. Gardner, zekan›n iki de¤il yedi yönü oldu¤unu savunmufltur. Böylece sadece matematikte ve
dilde baflar›l› olanlar de¤il, müzikte, sporda, dansta, iletiflimde, do¤ada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini
iyi tan›yanlar›n da zeki oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r (Demirel, 2004).
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‹lk zeka testine 1904 y›l›nda, Frans›z psikolog Alfred Binet ve bir grup arkadafl›n›n çal›flmalar› ile baflland›. Bu
testler daha sonra gelifltirilerek IQ testleri ad› ile an›lmaya baflland›. Zekaya iliflkin olarak gelifltirilen geleneksel
yap›daki bu anlay›fl ve “IQ tarz› düflünme” sonucu, insanlar genel olarak ikiye ayr›ld›: zeki olanlar ve zeki olma-
yanlar. Ancak Gardner’›n çoklu zeka teorisi bu anlay›fla karfl› ç›km›fl ve insan zekas›n›n ve yeteneklerinin çeflitli ola-
bilece¤i ve gelifltirilebilece¤i tezini savunarak çoklu zeka teoremini ortaya atm›flt›r (Saban, 2002).

Zeka Alanlar› ve Özellikleri
Sözel - Dilsel Zeka

Sözel-dilsel zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düflünme, dildeki kompleks anlamla-
r› kavrayabilme, insanlar› ikna edebilme, dildeki farkl› yap›lar› fark edebilme, yeni yap›lar oluflturabilme, farkl› dil-
sel kal›plarla ilgilenme becerisidir (Yavuz, 2004). Bu zeka türüne ayn› zamanda okuma, yazma ve konuflma zekas›
da denebilir. Bu zeka türü geliflmifl kifliler kelimeleri etkili ve ak›ll›ca kullanma yetene¤ine sahiptirler. Hikaye, f›k-
ra, masal anlatma gibi becerileri yüksek olurlar ve güçlü haf›zalar› vard›r. Kelime oyunlar›n› ve kitap okumay› se-
verler. Bu kifliler ayn› zamanda iyi bir taklit yetene¤ine de sahiptirler. En iyi ö¤renme yollar›; yazarak, okuyarak,
kelime oyunlar›yla, görüflme ve tart›flmalarla ve dinleme materyalleriyle gerçekleflir. Bu kiflilerin baflar›l› olabile-
cekleri meslekler aras›nda edebiyat, fliir, arflivcilik, hatiplik, hukuk ve siyaset gelir (Saban, 2002).

Mant›ksal - Matematiksel Zeka

Matematiksel-mant›ksal zeka, say›larla çal›flma, muhakeme etme, tümevar›m ve tümdengelim teknikleri ile dü-
flünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düflünceler ve fikirler aras› kompleks iliflkileri al-
g›layabilme becerisidir (Yavuz, 2004). Mant›ksal-matematiksel zekas› güçlü olan bir kifli; Olaylar›n oluflumu ve ifl-
leyifli hakk›nda çok soru sorar. Say›larla çal›flmay› ve hesaplama yapmay›, mant›ksal bulmacalar› çözmeyi, satranç
veya dama gibi çeflitli stratejik oyunlar› oynamay›, nesneleri kategorilere ay›rmay› veya olaylar› belli bir mant›ksal
iliflki içinde düzenlemeyi çok sever. Bu zekas› geliflmifl bireylerin en iyi ö¤renme yollar›; Ak›l yürüterek, soyut mo-
delleri tasarlayarak, say›larla düflünerek, iliflkileri ve ba¤lant›lar› kurgulatarak ö¤renmedir. Çal›flma alanlar› olarak
muhasebe, matematik, mühendislik bilimleri, istatistik, bilgisayar, ekonomi örnek olarak verilebilir (Büyükalan
Filiz, 2003). 

Görsel - Uzamsal Zeka

Bu zeka türünde üç boyutlu bir nesnenin flekil ve görüntüsünü hayal edebilme ya da bir baflka deyiflle, dünya-
y› do¤ru alg›lama ve alg›lama üzerine gördüklerini yans›tabilme yetene¤idir (Demirel, 2004). Burada, nesneyi gör-
meden zihinde canland›rma ve ayr›nt›lar› görebilme söz konusudur (fiahin ve Çakar). Bu zeka alan›na sahip birey-
ler d›fl dünyadan edindikleri izlenimleri bir mimar ya da bir ressam gibi dekore ederek de¤iflik yeni durumlar ve-
ya flekiller yaratabilirler. Görsel-uzamsal zekas› güçlü olan bir kifli; Renklere karfl› çok hassas ve duyarl›d›r, harita-
lar›, çizelgeleri, diyagramlar› veya tablolar› sadece düz metinden oluflan yaz›l› materyallere k›yasla daha kolay okur
ve anlar. En iyi ö¤renme yollar› zihinsel resimler oluflturarak, çizerek, desen oluflturarak, imgeleri düzenleyerek ve
hayal ederek ö¤renmedir. Bu zeka türü geliflmifl bireyler ressam, artist, foto¤rafç›, mühendis, kameraman, mimar,
heykelt›rafl, tasar›mc› gibi meslek dallar›nda daha baflar›l› olabilirler (Hoflgörür ve Katranc›, 2007). 

Kiflisel - ‹çsel Zeka

Bir kiflinin kendisini tan›mas› ve kendisi hakk›nda sahip oldu¤u bu bilgi ve anlay›fl ile çevresinde uyumlu dav-
ran›fllar sergilemesi yetene¤idir. Bu kifliler özgürlü¤üne düflkündürler, bireysel çal›flmaktan daha çok zevk al›rlar.
Kendisi hakk›nda düflünürler, hayattaki baflar›lar›ndan ve baflar›s›zl›klar›ndan ders almas›n› bilirler. Bu zeka türü
yüksek olan kifliler psikolog, yazar, sosyal hizmet uzman›, dini lider, sanatç› gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler
(Saban, 2002).

Bedensel - Kinestetik Zeka

Bedensel zeka alan›, bir bireyin bir problemi çözmek, bir model infla etmek veya bir ürün meydana getirmek
için vücudunun belli organlar›n› kullanabilme kapasitesidir (Saban, 2002). Di¤er bir deyiflle hareketlerle, jest ve
mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bir ve-
ya birden çok sporla u¤rafl›r, uzun süre hareketsiz oturamazlar (Büyükalan Filiz, 2003). Bu kifliler en iyi yaparak-
yaflayarak, hareket ederek ve ilk elden tecrübe ederek ö¤renirler. Bu zeka türü geliflmifl bireyler; dans, heykelt›rafl,
teknik direktör, aktör, cerrahl›k gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler (Saban, 2002).
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Do¤ac› - Varoluflçu Zeka

Gardnerin 1995’te ortaya att›¤› sekizinci zeka türüdür. Bu zekaya sahip olanlar, do¤al kaynaklara ve sa¤l›kl› bir
çevreye ilgi duyarlar, flora ve faunay› tan›rlar (Demirel, 2004). Bu zekas› geliflmifl kifliler araflt›rma yapmay› sever.
Do¤adaki canl›lar› incelemekten hofllan›r. ‹nsan›n varoluflunun nedenlerini ve kendi varoluflunu düflünür. Do¤a-
daki hemen her canl›n›n yaflam›na ilgi duyarlar. Bu zekas› yüksek kifliler; zooloji, botanik, biyoloji, jeoloji, mete-
oroloji, arkeoloji, çiçekçilik gibi alanlarda baflar›l› olabilirler (Saban, 2002).

Sosyal - Bireyler Aras› Zeka

Sosyal zeka, bir insan›n bir ö¤retmen, bir terapist ya da bir pazarlamac› gibi çevresindeki insanlar›n duygula-
r›n› isteklerini ve ihtiyaçlar›n› anlama, ay›rt etme ve karfl›lama kapasitesidir. Sosyal zekas› güçlü olan kimselerin bir
grup içersinde grup üyeleriyle iflbirli¤i yapma, onlarla uyumu içinde çal›flma ve bu kiflilerle etkili olarak sözlü ve
sözsüz iletiflim kurma gibi yetenekleri söz konusudur. Bu zekas› geliflmifl kifliler; psikoloji, rehberlik, ö¤retmenlik,
siyaset gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler (Saban, 2002).

Müziksel - Ritmik Zeka

Kiflinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir flark›c› gibi müzik formlar›n› alg›lamas›, ay›rt etmesi ve ifade etme-
si kabiliyetidir. Müziksel zekas› güçlü olan insanlar, sadece müziksel eserleri kolayl›kla hat›rlamazlar, ayn› zaman-
da olaylar›n oluflumunu ve iflleyiflini müziksel bir dille düflünmeye, yorumlamaya ve ifade etmeye çabalarlar. Bu ze-
kas› geliflmifl kifliler; müzik, müzik elefltirmenli¤i, bestecilik, orkestra flefli¤i gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler
(Saban, 2002).

Yöntem
Bu araflt›rman›n evrenini K›rklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda e¤itim gören, bi-

rinci ve ikinci s›n›fta çeflitli bölümlerden rastgele seçilmifl 207 ö¤renci oluflturmaktad›r. Betimsel nitelikte bir arafl-
t›rmad›r. Veri toplama arac› olarak Armstrong (1999) taraf›ndan gelifltirilen ve Saban (2002) taraf›ndan çevirisi ya-
p›lan “E¤itimciler ‹çin Çoklu Zeka Alanlar› Envanteri” kullan›lm›flt›r. Verilen cevaplar 5 ayr› kategoride de¤er-
lendirilmifltir. E¤er anket sorusu ö¤renciye hiç uygun de¤ilse 1 puan, çok az uygunsa 2 puan, k›smen uygunsa 3
puan, oldukça uygunsa 4 puan ve tamamen uygunsa 5 puan vermifltir. Ö¤rencinin her zeka türünden ald›¤› puan-
lar toplanarak hangi zeka tipinde kaç puan ald›¤› ortalama ile hesaplanm›flt›r. E¤er ö¤renci 1-1.4 aras› bir puan al-
d›ysa o zeka tipi geliflmemifl, 1.5-2.4 aras› bir de¤erdeyse az geliflmifl, 2.5-3.4 aras› de¤erdeyse orta seviyede gelifl-
mifl, 3.5-4.4 aras› bir puandaysa geliflmifl ve 4.5-5 aras› bir puan ald›ysa çok geliflmifl olarak s›n›fland›r›labilir (Tablo
1). Ayr›ca ö¤rencilere hangi bölümde okuduklar›, yafllar› ve cinsiyetleri sorulmufltur. Tablo 2’de ö¤rencilerin cin-
siyetlerine göre da¤›l›m› verilmifltir. Tablo 3’te test uygulanan ö¤rencilerin okuduklar› programlara göre da¤›l›m-
lar› verilmifltir.

Tablo 1: Al›nan ortalama puanlara göre zeka gelifliminin de¤erlendirilmesi.

Al›nan puan Seviye

1-1.4 aras› Geliflmemifl
1.4-2.4 aras› Az geliflmifl
2.5- 3.4 aras› Orta seviyede geliflmifl
3.5-4.4 aras› Geliflmifl
4.5-5 aras› Çok geliflmifl

Tablo 2: Ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre da¤›l›m›.

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%)

K›z 110 53
Erkek 97 47
Toplam 207 100
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Bulgular ve Yorumlar
207 ö¤renci üzerinde uygulanan test sonuçlar› bu bölümde verilmektedir. Tablo 4’te ö¤rencilerin sahip oldu-

¤u zeka envanteri verilmifltir. Puanlama 1-5 aras›nda yap›lm›flt›r. 

Xort. =3.55
Standart sapma: 0.256
Varyasyon katsay›s›: %7.2
Tablodan görüldü¤ü üzere ö¤rencilerin sahip oldu¤u en yüksek zeka türü Görsel-uzamsal zeka ile Sosyal bi-

reyler aras› zeka türüdür. En düflük zeka türü ise Sözel-dilsel zekad›r. Tablo 5’te ise bölümlere göre zeka ortala-
malar› verilmifltir.

Görüldü¤ü üzere g›da bölümünde görsel-uzamsal zeka en yüksek, sözel-dilsel zeka ise en düflük de¤erdedir.
G›da bölümünün ders yükü kimyasal ve matematiksel ifllemlere dayal› oldu¤u için bu bölümü matematiksel-man-
t›ksal zeka türü daha çok ilgilendirmektedir ve bu zeka türü de yüksek gelmifltir. 

Tablo 3: Ö¤rencilerin bölümlerine göre da¤›l›m› verilmifltir.

Bölüm Frekans (f) Yüzde (%)

G›da teknolojisi 70 34
Tekstil teknolojisi 59 28
Elektrik 26 13
Mekatronik teknolojisi 13 6
Bilgisayar teknolojisi 24 12
‹nflaat teknolojisi 15 7
Toplam 207 100

Tablo 4: Ö¤rencilerin zeka türüne göre da¤›l›m›.

Zeka Tipleri X

Sözel-dilsel zeka 3.09
Mant›ksal-matematiksel zeka 3.55
Görsel-uzamsal zeka 3.86
Kiflisel-içsel zeka 3.55
Bedensel-kinestetik zeka 3.68
Do¤ac›-varoluflçu zeka 3.53
Sosyal–bireyler aras› zeka 3.82
Müziksel-ritmik zeka 3.29

Tablo 5: Bölümlere göre zeka da¤›l›m›.

Zeka Türü/Bölüm G›da Tekstil Elektrik Bilgisayar ‹nflaat Mekatronik

Sözel-dilsel zeka 3.16 3.12 2.85 3.42 3.13 2.92
Mant›ksal-matematiksel zeka 3.7 3.21 3.65 3.38 3.87 3.31
Görsel-uzamsal zeka 3.87 3.94 3.81 3.83 3.93 3.69
Kiflisel - içsel zeka 3.57 3.6 3.38 3.71 3.6 3.54
Bedensel- kinestetik zeka 3.77 3.52 3.65 3.67 4 3.38
Do¤ac› - varoluflçu zeka 3.47 3.47 3.81 3.54 3.6 3.23
Sosyal – bireyler aras› zeka 3.69 3.97 3.81 3.79 4.13 3.77
Müziksel-ritmik zeka 3.24 3.4 3.08 3.38 3.4 3.54
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Tekstil bölümünde en yüksek zeka türü sosyal-bireyler aras› zeka türüdür. En düflük zeka türü ise sözel-dilsel
zeka türüdür. Tekstil bölümünde ki dersler matematiksel-mant›ksal zeka türü ve görsel-uzamsal zeka türünü içer-
mektedir. Görsel-uzamsal zeka türü yüksek gelmifltir fakat matematiksel-mant›ksal zeka türü düflük gelmifltir.

Elektrik bölümü incelendi¤inde en yüksek puanlar görsel-uzamsal, do¤ac›-varoluflçu ve sosyal-bireyler aras›
zeka türleridir. En düflük ise sözel-dilsel zeka alan›d›r. Elektrik bölümündeki dersler matematiksel-mant›ksal zeka
ile iliflkili oldu¤undan bu zeka türündeki puanda tatmin edicidir.

‹nflaat bölümünde ise sosyal-bireyler aras› zeka türü ile bedensel-kinestetik zeka türleri en yüksek gelen zeka
türleri aras›ndad›r. En düflük gelen zeka türü ise sözel-dilsel zekad›r. 

Mekatronik bölümünde sosyal-bireyler aras› zeka yüksek gelmifltir. Bu bölümde de di¤erleri gibi sözel-dilsel
zeka zay›ft›r.

Tüm bölümler incelendi¤inde sözel-dilsel zeka türü düflüktür. Bu zeka türünü gelifltirici faaliyetlere a¤›rl›k ve-
rilmesi gerekmektedir. Ayn› zamanda ö¤rencilere bu zeka türünü gelifltirmek için kitap okuma al›flkanl›¤› küçük
yafllarda kazand›r›lmal›d›r.
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