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Çoklu Zekâ Kuramına Göre HazırlanmıĢ Etkinliklerin Sözcükte
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ÖZET
Bu çalıĢma, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı etkinliklerle öğrencilere
sözcükte anlam bilgisi konusunu kavratmaya yönelik olarak hazırlanmıĢ
deneysel bir çalıĢmadır. ÇalıĢmada, araĢtırma yöntemi olarak ön test-son test
kontrol gruplu deneysel model kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu Konya Ġli
Meram ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mehmet Beğen
Ortaokulunda öğrenim gören 60 altıncı sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada veriler, öğrencilerin sözcükte anlam bilgisini ölçmek için
hazırlanan Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi'nin değerlendirilmesiyle elde
edilmiĢtir. Ön test ve son test puanlarının değerlendirilmesinde bu testlerden
elde edilen veriler, SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizler
sonucunda deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıĢtır. BaĢarı
testinden elde edilen puanlar cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim
durumu, ailenin gelir durumu ve kardeĢ sayısı açısından da ele alınmıĢ, deney
grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test puanlarının
baba eğitim durumuna göre varyans analiz sonuçları dıĢında anlamlı bir
farklılığa rastlanmamıĢtır.
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SUMMARY
This essay is an experimental work prepared for students to comprehend
“Knowledge of Meanings in Words” subject with the help of the activities based
on Theory of Multiple Intelligences. In this work, an experimental test with pre
and final test groups is used as a research method. The study groups consist of
60 students at 6th grade, at Mehmet Beğen Elemantary School in Meram,
Konya, in 2015-2016 Academic Year. The data in this work is obtained from the
assessment of the Knowledge of Meaning in Words Achievement Test prepared
to evaluate the knowledge of meaning in words of the students. To evaluate the
pre and final test points, data obtained from these tests are analyzed by using
SPSS 16.0 program. As the result of the analysis, there shows up a significant
difference on behalf of the experimental group. The points got from the
achievement test are discussed in terms of sex, educational status of both mother
and father, income statue of family and number of siblings; and the work shows
that there is no significant difference in “Knowledge of Meaning in Words Pre
and Final Achievement Tests points of the students in the experimental group
except for variance analysis results according to the educational status of father.
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GĠRĠġ
Bu çalıĢma, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı etkinliklerle öğrencilere sözcükte
anlam bilgisi konusunu kavratmaya yönelik olarak hazırlanmıĢ deneysel bir
çalıĢmadır. Bu çalıĢma ile Türkçe dersi anlam bilgisinin bir konusu olan sözcükte
anlam özelliklerinin öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramına dayanan farklı etkinlikler
sunarak, geleneksel öğretime dayalı etkinliklere göre bu etkinliklerin baĢarıya
etkisini saptamak amaçlanmaktadır. ÇalıĢma giriĢ, beĢ bölüm, kaynakça ve eklerden
oluĢmaktadır. AraĢtırmanın birinci bölümünde çalıĢma hakkında genel bilgiler
verilmekte; araĢtırmanın amacı, önemi, problem durumu ve alt problemler üzerinde
durulmaktadır. AraĢtırmanın sayıltı ve sınırlılıklarına da bu bölümde yer
verilmektedir. Ġkinci bölümde kavramsal çerçeve ele alınarak Çoklu Zekâ Kuramı ve
sözcükte anlam bilgisi geniĢ bir Ģekilde açıklanmaktadır. Ayrıca hem kuramın
eğitime uygulanıĢına hem de sözcükte anlam konusunun Türkçe Öğretim
Programındaki yeri ve önemine bu bölümde değinilmektedir.
Üçüncü bölümde araĢtırma yöntemi ve veri kaynaklarına yer verilmekte,
dördüncü bölümde araĢtırma bulguları ve değerlendirme yer almaktadır. Son olarak
beĢinci bölümde ise sonuç ve önerilere değinilmektedir. Kaynakçada bu çalıĢmayla
ilgili taranan kaynaklardan, yalnızca alıntı yapılanlar yer almaktadır. Bu çalıĢma için
araĢtırmacı tarafından hazırlanan özgün etkinlik önerileri Ekler baĢlığı altında yer
almaktadır. Gerek geleneksel öğretime göre gerekse Çoklu Zekâ Kuramına göre
hazırlanmıĢ tüm etkinliklerin uygulanabilir olmasına dikkat edilmiĢtir. Çoklu Zekâ
Kuramına dayalı tasarlanan etkinliklerde ise uygulanabilirliğin yanı sıra farklı
öğrenme stillerine hitap ederek öğrenmenin kalıcılığını artırmak, amaç ve
kazanımlara daha kolay ve daha kısa zamanda ulaĢılmasını sağlamak göz önünde
bulundurulmuĢtur.
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A. ARAġTIRMANIN AMACI, ÖNEMĠ, SAYILTI VE
SINIRLILIKLARI
A.1. AraĢtırmanın Amacı
Öğretim sürecine dâhil olan her birey, farklı öğrenme ve düĢünme biçimlerine
sahiptir. Ana dili öğretiminde de her öğrencinin dilin özelliklerini algılama, kavrama
ve benimseme Ģekilleri birbirinden farklı olacaktır. Dolayısıyla öğretim materyali ve
ortamlarının da bu düĢünceden hareketle oluĢturulması gerekmektedir.
Etkili bir dil öğretimi için tüm öğrencilere hitap etmek, farklı duyulara
seslenmek, kalıcılığı artırmak ve dilin kurallarını hayata yaklaĢtırmak yani yaparak
yaĢayarak öğrenmeyi ön plana çıkarmak gereklidir.
Bu çalıĢmanın amacı; sözcükte anlam özelliklerinin öğretiminde, Çoklu Zekâ
Kuramı tabanlı öğretimin uygulandığı grup ile geleneksel öğretimin uygulandığı
grubun baĢarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını saptamaktır.

A.2. AraĢtırmanın Önemi
Dil, insanlar arasında iletiĢimi sağlayan, kendine göre kuralları olan doğal bir
araç, seslerden örülmüĢ bir sistemdir. Günlük hayatın her anında duygu ve
düĢüncelerini paylaĢmak, meramını anlatmak için dile baĢvuran birey, eğitim
hayatında da bilgiyi edinme ve anlamlandırma süreçlerinde dilden faydalanır.
Dolayısıyla bireyin bu önemli varlığa hâkim olması her açıdan elzemdir. Bir dile
tümüyle hâkim olmanın yolu da onun kurallarını iyi bilmekten geçer. Türkçe dil
öğretimine dair eğitim faaliyetleri genelde ezbere dayanmakta ve tekdüze
etkinliklerden oluĢmaktadır. Bu basmakalıp eğitim anlayıĢı, amaç ve kazanımları
gerçekleĢtirmekte yetersiz kalmakta, öğrencilerin dilin kurallarına karĢı olumsuz bir
tutum geliĢtirmelerine sebep olmaktadır. Programda ve ders kitaplarında yer alan
etkinlikler hem sayıca çok azdır, öğretmene seçim hakkı tanımamaktadır; hem de
farklı duyulara, zekâlara ve öğrenme stillerine hitap etmekten oldukça uzaktır.
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ÇalıĢmada ele alınan sözcükte anlam bilgisi, sadece Türkçe dersi ile
iliĢkilendirilemeyecek kadar kapsamlı bir konudur. Günlük hayatın her anında birey
sözcüklerden ve onların kazandığı anlam iliĢkilerinden faydalanmaktadır. Aynı
Ģekilde birey, eğitim hayatı boyunca sözcüklerden ve onların bir araya gelerek
kazandıkları anlamlardan hareketle bilgi edinme sürecini iĢletir. Sözcükte anlam
bilgisi, Türkçenin tüm öğrenme alanları ile iliĢkili olduğu gibi Türkçe dıĢındaki diğer
tüm derslerde de bireyin baĢvurmak durumunda olduğu bir konudur. Ülke genelinde
yapılan sınavlarda -OKS, SBS, TEOG, YGS, ALES, KPSS vb.- sözcükte anlam
bilgisi gerektiren pek çok soru görmek mümkündür. Sözcükleri ve onların bağlamları
içinde kazandıkları anlamları doğru yorumlayamayan öğrencinin, bu sınavlarda
baĢarılı olması mümkün görünmemektedir.
Eğitimcilerin ilk hedefi öğrencide istendik davranıĢ oluĢturmaktır. Bu hedefe
ulaĢmak için öğretim programları eğitimcilere birtakım kazanımlar sunar. Fakat her
birey tektir; bireylerin fiziksel, kiĢisel özellikleri farklı olduğu gibi öğrenme süreçleri
de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kazanımlara ulaĢmada her birey için farklı yollar
izlemek gerekir. Farklı baskın zekâ alanlarına sahip öğrenciler, farklı duyulara ve
zekâ alanlarına hitap eden etkinlikler ile dilin kurallarını daha iyi öğrenebilirler.
Eğitimcilerin daha çok öğrenciye hitap edebilecek ve öğrenmede kalıcılığı
artırabilecek yeni öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenme ortamlarına dâhil etmesi
Türkçe öğretiminde verimi ve baĢarıyı artıracaktır.
Bu çalıĢma, Türkçenin temel konularından sözcükte anlam bilgisini ele alması
ve günümüzde hedeflenen öğrenci merkezli eğitime, yaparak yaĢayarak öğrenmeye
hizmet ederek bu konuda farklı etkinlikler sunması yönüyle önem kazanmaktadır.

A.3. AraĢtırmanın Sayıltıları
- Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi‟nden elde edilen veriler gerçeği
yansıtmaktadır.
- AraĢtırmaya katılan öğrencilerin baĢarı testi sorularını bilinçli olarak
cevapladıkları ve ders içi etkinliklere tam katılım sağladıkları varsayılmaktadır.
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A.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Yapılan çalıĢmada birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır:
- GeniĢ kapsamlı bir konu olan “anlam bilgisi” üzerine yapılan bu çalıĢma,
anlam bilgisinin “Temel Anlam, Yan Anlam, Terim Anlam, Mecaz Anlam, Zıt
Anlamlı Sözcükler, EĢ anlamlı Sözcükler, EĢ Sesli Sözcükler, Özel ve Genel Anlam,
Somut ve Soyut Anlam, Nitel ve Nicel Anlam, Benzetme” alt baĢlıkları ile sınırlıdır.
- AraĢtırma zamanının kısıtlı olmasından ötürü çalıĢmanın örneklemi, Konya
ili Mehmet Beğen Ortaokulunda eğitim gören 6-J ve 6-K sınıfı öğrencileri (60
öğrenci) ile sınırlı tutulmuĢtur.
- AraĢtırmanın verileri 6.sınıf öğrencilerine uygulanan ve ekte sunulan ders
etkinlikleri ve 22 soruluk Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi ile sınırlıdır.
- Öğrencilerin anlam bilgisi konusundaki baĢarısı, baĢarı testine verdikleri
cevapların puanları ile sınırlıdır.

B. TANIMLAR
Çoklu Zekâ Kuramı: Temelleri 1983 yılında Howard Gardner tarafından
atılan, bireylerin farklı ilgi ve yeteneklerini dikkate alan, zekâya çoğul bir bakıĢ açısı
ile yaklaĢarak bu zekâ alanlarını geliĢtirmeyi ve öğrenme ortamlarının buna göre
düzenlenmesini amaçlayan eğitimsel bir modeldir.
Anlam Bilgisi: Kelimeler, ekler, deyimler ve eyitmelerin taĢıdıkları anlamları
ve bu anlamların yayılma ve değiĢmelerini inceleyen gramer dalıdır (Banguoğlu,
2007: 20).
Temel Anlam: Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı, geçmiĢten bugüne taĢıdığı
en eski anlamıdır.
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Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlamından kopmadan kazandığı ikinci
anlamıdır.
Terim Anlam: Sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dallarından herhangi
biri ile ilgili özel bir kavramı karĢılayan anlamıdır.
Mecaz Anlam: Sözcüğün kendi anlamının tamamen dıĢında, bambaĢka bir
anlamda kullanılmasıdır.
Zıt Anlamlı Sözcükler: Birbirine zıt (karĢıt) durum, nitelik ve davranıĢları
ifade eden sözcüklerdir.
EĢ anlamlı Sözcükler: YazılıĢları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere
denir.
EĢ Sesli Sözcükler: YazılıĢları ve söyleniĢleri aynı olduğu halde anlamları
farklı olan sözcüklerdir.
Özel Anlam: Sözcüğün bir türün sadece bir ya da birkaç örneğine iĢaret
edecek Ģekilde kullanılmasıdır.
Genel Anlam: Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasıdır.
Somut Anlam: BeĢ duyu organımızdan herhangi biri ile algılanabilen
varlıklara somut varlıklar denir, bu varlıkları karĢılayan sözcükler ise somut
anlamlıdır.
Soyut Anlam: BeĢ duyu organımızdan herhangi biri ile algılanamayan ancak
varlığını akıl yolu ile kabul ettiğimiz varlıklara soyut varlıklar denir, bu varlıkları
karĢılayan sözcükler soyut anlamlıdır.
Nitel Anlam: Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan,
ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcükler, nitel anlamlı sözcüklerdir.
Nicel Anlam: Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen
özelliklerini ifade eden sözcükler, nicel anlamlı sözcüklerdir.
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Benzetme: Bir Ģeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taĢıyan bir Ģeyi
örnek alarak gösterme iĢi, benzeti, teĢbih (TDK, “Benzetme”, 2016).

C. PROBLEM CÜMLESĠ
Bu araĢtırmanın amacı; ilköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam
bilgisi konusunun öğretiminde, Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı öğretimin etkili olup
olmadığını saptamaktır. Bu amaçla “Çoklu Zekâ Kuramına dayalı hazırlanmıĢ
etkinliklerin, sözcükte anlam özelliklerinin öğretiminde öğrenci baĢarısına etkisi
nedir?” çalıĢmanın cevap aradığı problem cümlesi olarak tespit edilmiĢtir.

D. ALT PROBLEMLER
Ana problem cümlesine bağlı olarak aynı zamanda aĢağıdaki alt problemlere de
cevap aranmıĢtır:
1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, sözcükte anlam bilgisi baĢarısını
ölçmek üzere yapılan ön test toplam ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık
var mıdır?
2- Geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte
Anlam Bilgisi BaĢarı Testi‟ne göre ön test ve son test toplam ortalama puanları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3- Çoklu Zekâ Kuramı tabanlı öğretimin uygulandığı deney grubu
öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi‟ne göre ön test ve son test toplam
ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4- Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, sözcükte anlam baĢarısını ölçmek
üzere yapılan son test toplam ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?

7

5- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden
aldıkları puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
6- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
7- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden
aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
8- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
9- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
10- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
11- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
12- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
13- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
14- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?
15- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı farklılık var mıdır?
16- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı farklılık var mıdır?
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. ZEKÂYA FARKLI BĠR BAKIġ: ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
1.1.1. Zekâ Nedir?
Bugüne kadar pek çok disiplin "Zekâ nedir?" sorusuna cevap vermeye, bu
soyut kavramın tanımını yapmaya, sınırlarını çizmeye çalıĢmıĢtır. Zekânın bir terim
olarak ortaya çıkıĢı Antik Yunan filozofu Aristoteles‟e kadar uzanmaktadır.
Skolastik felsefede duygulanımsal ve hazsal süreçlere karĢıt olarak, zihnin
özelliklerinin anlıksal ya da biliĢsel özellikleri Ģeklinde iki katlı bir sınıflama olarak
yer alan dia-noesis terimi, ilk kez Cicero tarafından Latince ‟ye inter-legentia
Ģeklinde -bugün bilimsel alanyazında da kullanılan Ģekliyle intelligence olaraktercüme edilir (Spatar, 1995: 6).
Zekâ, Antik Yunan‟dan günümüze uzanan zaman diliminde pek çok bilimsel
çalıĢmaya konu olmuĢ, baĢta psikolog ve eğitimciler olmak üzere araĢtırmacılar bu
çalıĢmalarda farklı zekâ tanımlarına baĢvurmuĢtur. Wechsler zekâyı, bir bireyin
amaca uygun davranma, rasyonel düĢünme ve etrafıyla etkili iletiĢim içinde olma
potansiyeli (Özgüven, 1994: 163) olarak tanımlarken; Galton zekâyı, bilgileri
yapısallaĢtırma ve kullanma gücü olarak ele almıĢtır (Ülgen, 1997: 26). Bir geliĢim
psikoloğu olan Piaget‟ye göre; zekâ zihnin değiĢme ve kendini yenileme gücüdür
(Akamca, 2003: 16). Türk Dil Kurumu ise zekâyı; insanın düĢünme, akıl yürütme,
objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı,
anlak, dirayet, zeyreklik, feraset olarak açıklanmıĢtır (1998: 2503).
Literatürde zekâ tanımları konusunda tam anlamıyla bir fikir birliği olmasa da,
Stenberg (1997) önerilen tanımlarda en yaygın unsurların; yüksek düzeyde
yetenekler, öğrenme yeteneği ve çevrenin isteklerini etkili bir Ģekilde karĢılayabilme
konusunda uyum olduğunu söyleyerek, bu unsurlara dikkat çekmektedir (ErkuĢ,
1998: 31). Zekâ tanımları konusundaki bu çeĢitlilik zekâya yönelik yaklaĢımlarda da
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görülmektedir. Zekâya yönelik yaklaĢımlar farklı kaynaklarda psikolojik, geliĢimsel,
biyoekolojik, çoklu ya da niceliksel, niteliksel gibi farklı sınıflandırmalara tabii
tutulmuĢtur. Bu çalıĢmada zekâ kavramının tarihsel geliĢimi, Çoklu Zekâ Kuramı
Öncesi Geleneksel AnlayıĢ baĢlığı altında ele alınmıĢtır.

1.1.2. Çoklu Zekâ Kuramı Öncesi Geleneksel AnlayıĢ
Zekânın sabit ve ölçülebilir olduğu düĢüncesinden hareketle onu ilk kez
ölçmeye çalıĢan isim Galton‟dır. Galton (1822-1911)‟dan sonra bu geleneği ABD‟li
psikolog McKeen Cattel ile Thorndike devam ettirmiĢ ve aynı isimler zekânın
ölçümü için gereken kuramsal çalıĢmayı da gerçekleĢtirmiĢtir (Spatar, 1995: 6- 7).
Bu psikometrik kuramcılar zekâyı nicel, tek ve bütünleĢik bir yapı olarak kabul
etmiĢler; zekânın doğuĢtan geldiğini ve değiĢtirilemeyeceğini savunmuĢlardır.
Zekâyı ölçmeyi amaçlayan ilk testler 20. yüzyılın baĢında Binet ve meslektaĢı
Theodore Simon tarafından geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilme amaçları engelli çocuklar ile
diğer çocukları ayırmak ve farklı sınıflara yerleĢtirmek olsa da bu zekâ testlerinin
ünü ve kullanım alanları gittikçe yayılır. Öyle ki bazı okullara öğrenci kaydederken,
ordu ya da sanayi kuruluĢlarına eleman alınırken bu zekâ testleri kullanılmaya
baĢlanmıĢtır (Gardner, 2004: 20). 1927‟de Spearman bu değiĢik zihinsel yetenekleri
ölçtüğü kabul edilen zekâ testlerinin birbirleriyle olan korelasyonlarına faktör analizi
tekniğini uygulamıĢ ve testlerin ölçtüğü birbirinden farklı zihin güçlerinin ortak bir
yanı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır (Demirel vd., 2006: 8). Her türlü zihinsel etkinlikte
rol oynadığını düĢündüğü bu genel zihinsel enerjiye „g‟ faktörü adını veren
Spearman, testler arasındaki korelasyonun mükemmel olmayıĢını ise genel zihinsel
gücün dıĢındaki özel faktörlere bağlamıĢ ve bunları da „s‟ faktörü olarak
adlandırmıĢtır. Spearman‟ın Ġki Faktör Kuramına göre, bireyler sahip oldukları genel
zihinsel güçleri açısından birbirlerinden farklıdır, zekâyı ölçmek demek bu „g‟
faktörünü ölçmek demektir (Demirel vd., 2006: 9).
Thorndike ise Spearman‟ın g faktörünü reddederek zekânın birbirinden
bağımsız, ayrı faktörlerden meydana geldiğini ileri sürmüĢtür; ona göre genel bir
zekâ yoktur, zekâlar vardır (Bümen, 2005: 2). Zekâyı soyut, sosyal ve mekanik zekâ
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olmak üzere üç boyutta ele alan Thorndike‟ın Çok Faktör Kuramı, bir problemin
çözümünde birden fazla faktörün rol oynayacağı, bu durumda ancak birtakım ortak
özellikleri bulunan faktörlerin gruplanabileceği düĢüncesine dayanmaktadır.
Bir yandan zekâya dair kuram tartıĢmaları sürerken öte yandan yeni zekâ
testleri de geliĢtirilmiĢtir. 1939 yılında Wechsler, yetiĢkinler için WAIS adlı bir zekâ
ölçeği geliĢtirmiĢtir, on yıl sonra Wechsler ikinci bir ölçek hazırlar, WISCE adlı bu
ölçek ise çocuklara yöneliktir. Wechsler ‟in hazırladığı bu ölçekler aslında Binet‟in
ölçeklerinden yola çıkılarak elde edilmiĢtir ve zekânın kuramsal olarak ele
alınmasından ziyade öğrenme ile ilgilidir (Bümen, 2005: 2).
Zekâyı ilk defa kuramsal düzeyde inceleyen psikolog ise Guilford‟tur.
Guilford‟a göre zekânın içerik, iĢlem ve ürünler olmak üzere üç boyutu vardır. Ġçerik
boyutu figürler, semboller, anlamlar ve davranıĢlardan; ürün boyutu birimler,
iliĢkiler, gruplar, sistemler, transformasyon ve doğurgulardan; iĢlem boyutu ise biliĢ,
bellek, ayrıĢtırıcı ve bütünleĢtirici düĢünme ile değerlendirme süreçlerinden oluĢur
(Ülgen, 1997: 26- 27). SI (Structure of Intellect) olarak bilinen bu kuram; zihnin
birbirinden bağımsız hareket eden faktörlerden meydana geldiği -Guilford 120 faktör
olarak açıklamıĢtır-, insanın biliĢsel sisteminin yapısal bir bütün olduğu ama
süreçlerle ilgili iĢlemlerin bireyden bireye farklılık gösterdiği görüĢlerine
dayanmaktadır.
Thurstone, Grup Faktör Kuramı ile zihinsel etkinliği gerekli kılan iĢlerin
gruplanabileceğini söyleyerek zekânın on iki faktörden oluĢtuğunu belirtmiĢ ve
bunlardan yedisini Ģöyle isimlendirmiĢtir: sözel yetenek, sözcük akıcılığı, sayısal
yetenek, uzaysal yetenek, bellek, algısal hız, akıl yürütme (Özden, 2003: 109).
GeliĢim psikoloğu Piaget zekâya farklı bir açıdan yaklaĢmıĢ ve onun zekâ
testleri ile ölçülen puandan ibaret olmadığını belirtmiĢtir. Ona göre zihin bir sindirim
sistemi, bilgiler ise besinlerdir. Alınan her bilgi besinlerin organizmayı etkilemesi
gibi biliĢsel fonksiyonları değiĢtirir, geliĢtirir. Böylece yeni ve bilinmeyen
durumlarla karĢılaĢan birey tecrübelerinden yararlanarak daha doğru kararlar
verebilir, daha çabuk yeni duruma uyum sağlayabilir (Selçuk, 1999: 67- 68).
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Görüldüğü gibi zekâ önce tek bir faktörle ya da genel bir yetenek olarak
açıklanmaya çalıĢılmıĢ fakat zamanla araĢtırmacılar zekânın birden çok yeteneği,
faktörü kapsadığı görüĢünde -bu faktörlerin sayısı, isimleri araĢtırmadan araĢtırmaya
farklılık gösterse de- birleĢmiĢlerdir.
Zekânın doğuĢtan geldiğini, değiĢtirilemeyeceğini ve ölçülebileceğini savunan
bu kuramcıları zekâya dair geleneksel anlayıĢı oluĢturan kuramcılar olarak görmek
mümkündür. Geleneksel anlayıĢ, zekâyı niceliksel bir olgu olarak ele almıĢ ve onu
ölçmeye, bu ölçümle birlikte bireyleri düĢük-üstün zekâlı Ģeklinde sınıflandırmaya
yönelmiĢtir. Zekâyı tekil-bütüncül bir yaklaĢımla ele alan geleneksel anlayıĢ, zekânın
mantık-matematik ve dil becerilerinden oluĢtuğunu savunmuĢtur. Bugün birçok
eğitim sisteminde matematik ve dil becerilerinin değer görmesi; müzik, resim, spor
gibi becerilerin ikinci plana atılması geleneksel anlayıĢtan günümüze kalan bir
mirastır.
Zekâya yönelik yeni bakıĢ açısı ise; gelenekselin aksine zekânın sabit
olmadığını, değiĢtirilebilir ve geliĢtirilebilir olduğunu, zekânın gerçek yaĢam
durumlarından soyutlanamayacağını ileri sürer. Bu çalıĢmaların öncüsü olarak kabul
edilen Gardner bir nöropsikoloji ve geliĢim uzmanıdır. Gardner geleneksel anlayıĢı
inceledikten sonra 70‟li yıllarda bireylerin biliĢsel kapasitelerini araĢtırmaya
baĢlamıĢtır. Boston ve Harvard Üniversitelerinde yaptığı çalıĢmalar sonucunda
zekânın, tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenek içerdiğini fark
eder. Ona göre zekâ bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne Ģekil
verme ya da problemleri çözme yeteneğidir (Gardner, 1993: 7). Bu tanıma göre zekâ
gözlenenin dıĢında keĢfedilmeyi bekleyen bir potansiyeldir, doğuĢtan getirdiğimiz
birtakım özelliklerin yanı sıra yaĢadığımız hayatın ve kültürün de bir ürünüdür. Zekâ
bireyin karĢılaĢtığı problemleri çözme yeteneği ise, bu yetenek klasik zekâ testleri ile
ölçülemez, ancak gerçek hayatta gözlem yapılarak ölçülebilir. Bu düĢüncelerden
hareketle Gardner 1983 yılında Zihnin Çerçeveleri (Frames of Mind) adlı kitabını
yayınlayarak Çoklu Zekâ Kuramının temellerini atmıĢtır.
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1.1.3. Çoklu Zekâ Kuramı
Çoklu Zekâ Kuramı zekâyı, gerçek yaĢamdaki zekâya dayandırır ve ona çoğul
bir bakıĢ açısıyla bakar. Bu kurama göre, zekânın birçok -hatta belki insan sayısı
kadar- boyutu vardır ve tüm zekâlar evrenseldir. Her zekâ alt ya da ikincil yetenekler
içerir ve tüm zekâlar eĢit değerdedir, birisi diğerinden daha az önemli ya da önemsiz
değildir (Gardner, 2004: 83-87). Gardner‟a göre bu zekâları ölçmek, zekâlara
rakamlarla bir değer atfetmek mümkün değildir. Çünkü zekâ, kısa sorulara verilen
kısa cevaplardan çok daha fazlasıdır, zekâ testleri ancak bireyin okul konularını
halledebilme becerisini gösterebilir, bireyin daha sonraki hayatına dair ise pek az Ģey
söyler (Gardner 2004: 3-4).
Gardner kuramı ile zekâ konusuna daha geniĢ bir bakıĢ açısı kazandırmıĢ ve
insanların sahip olduğu birtakım yetenekleri „zekâ alanları‟ olarak adlandırmıĢtır.
Gardner niçin zekâ alanları kavramını tercih ettiğini Weinreich-Haste (1985: 48) ile
yaptığı bir görüĢmede Ģöyle açıklamaktadır:
Ġnsanlar birini tanımlarken genellikle "o, mükemmel bir müzik yeteneğine sahip
olmasına rağmen çok fazla zeki değildir" gibi ifadeler kullanırlar; çünkü uzun yıllar
boyunca "zekilik" sadece sözel ve sayısal becerilerle sınırlandırıldı ve özdeĢleĢtirildi.
Eğer ben de "insanlarda yedi (veya sekiz) farklı yetenek vardır" deseydim, birçok
kimsenin de hâlihazırda sahip olduğu zekâ anlayıĢına farklı bir bakıĢ açısı
kazandırmamıĢ olacaktım. Diğer yanda, bütün bu alanları "farklı zekâlar" (zihnin farklı
çerçeveleri) olarak tanımlamakla daha önceden sadece tekil olarak algılanan, fakat
gerçekte çoğul olan zekâ olgusuna yeni bir yorum ve bakıĢ açısı getirerek insanların
dikkatlerini bu yöne çekmeyi baĢardım ( Saban, 2002: 5- 6).

Gardner bu kapasiteleri yetenek olarak da adlandırabileceğimizi belirtir, fakat
bazılarına yetenek bazılarına zekâ demenin büyük bir hata olacağını da eklemiĢtir.
Ona göre Mozart için çok yetenekli fakat zeki değil demek büyük haksızlık olacaktır
(Checkley, 1997: 12). Çoklu Zekâ Kuramına göre bireyde bulunan bu zekâ alanları
birbirinden ayrı çalıĢmazlar; birleĢerek, etkileĢim halinde çalıĢırlar. Örneğin bir
futbol oyuncusu koĢar, yakalar ve vururken bedensel zekâyı; sahayı ve görevini
tanıma esnasında uzamsal zekâyı; oyun kurallarını öğrenirken ve takımı ile
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tartıĢırken dilsel ve sosyal zekâyı; kendini değerlendirirken öze dönük zekâyı
kullanmaktadır (Armstrong, 1994: 3).
Bireydeki bu zekâ alanlarının hepsi aynı düzeyde geliĢmiĢ olamaz, bir ya da
birkaç zekâ alanı diğerlerine göre daha fazla geliĢebilir. Bununla birlikte bireye
gerekli zaman ve fırsatlar tanınırsa bireyin zayıf bir zekâsını geliĢtirip baskın hale
getirmesi mümkündür. Armstrong‟a göre (1994: 23) zekâ alanlarının geliĢiminde
etkili olan çevresel faktörler Ģunlardır: kaynaklara ulaĢım Ģansı, tarihsel-kültürel
etkenler, coğrafi etkenler, ailesel etkenler, durumsal etkenler. Ailesi fakir bir bireyin
herhangi bir müzik enstrümanıyla karĢılaĢma imkânının pek bulunmaması, sporla
ilgilenen bir bireyin ailesinin baskılarıyla bu alanı bırakıp hukuka yönelmesi bu
çevresel faktörlere örnek verilebilir. Yalnız zekâ alanlarının geliĢiminde çevresel
olduğu kadar biyolojik faktörler de etkilidir. DoğuĢtan bedensel engeli olan bir
bireyin ya da geçirdiği bir kaza sonucu beyninin herhangi bir bölgesi zarar gören bir
bireyin zekâ alanlarının geliĢimi de farklılık gösterecektir.
Gardner kuramında sekiz zekâ alanının varlığından söz etmekle birlikte
zekâlara iliĢkin herkesin üzerinde anlaĢtığı ve evrensel olarak kabul gören bir listenin
asla olamayacağını, belki de dünyadaki insan kadar zekâ sayısının olabileceğini, bu
yüzden zekâ konusundaki araĢtırmaların hiçbir zaman tamamlanamayacağını da
belirtmiĢtir (Gardner, 2004: 84). Dolayısıyla Çoklu Zekâ Kuramı, bu karmaĢık yapıyı
açıklamaya çalıĢan yalnızca bir kuramdır; evrensel, tamamlanmıĢ bir zekâ listesi
iddiası yoktur. Kuramda (1) Sözel-Dilsel Zekâ, (2) Mantıksal-Matematiksel Zekâ (3)
Uzamsal Zekâ, (4) Müzikal-Ritmik Zekâ, (5) Bedensel-Kinestetik Zekâ, (6) SosyalKiĢilerarası Zekâ, (7) Ġçsel-Özedönük Zekâ ve (8) Doğacı Zekâ olmak üzere sekiz
farklı zekâ alanı yer almaktadır.

1.1.4. Çoklu Zekâ Alanları
Lazear, kuramın önerdiği zekâ alanlarını üç ana baĢlık altında sınıflamıĢtır
(Aktaran: Bümen, 2005: 20). Bu sınıflamaya göre uzamsal, bedensel-kinestetik,
mantıksal-matematiksel ve doğacı zekâ olmak üzere sekiz zeki alanından dördü
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„nesnelere dayalı‟ zekâlardır. Nesnelere dayalı zekâlar Ģekil, renk, desen, yapı gibi
dıĢ dünyada karĢılaĢtığımız ya da hayal ettiğimiz nesnelerle iliĢkilidir. Dilsel zekâ ile
müzikal zekâ „nesnelerden bağımsız‟ zekâlardır ve bunların varlıkları dıĢ dünyaya ve
imgelemlere bağlı değildir. Bu zekâların kendilerine ait iĢitsel ya da sözel kanalları
kullanan baĢlı baĢına özel birer sistemleri vardır. Son olarak sosyal zekâ ile özedönük
zekâ ise „kiĢiye bağlı‟ zekâlardır. Bu zekâlar, bireyin kendisi ve diğer insanlara
yönelttiği yani kiĢinin yaĢantıları ile ilgili bireysel zekâlarıdır. Bu zekâ alanları ve
özellikleri, kuramı daha iyi anlamak amacıyla aĢağıda ayrıntılı Ģekilde incelenmiĢtir.

1.1.4.1. Sözel- Dilsel Zekâ
Gardner‟ın kendi ifadesiyle „insan zekâlarının en üstünü olduğu için dikkatini
öncelikle yönelttiği‟ zekâ, dil zekâsıdır (Gardner, 2004: 109). Ona göre dilsel zekâ,
insan türü arasında en demokratik ve yaygın biçimde paylaĢılmıĢ görünen entelektüel
bir yetkinliktir. Bir müzisyen ya da ressamın sahip olduğu beceriler ortalama bir
insana uzaktır; fakat bir Ģair tüm normal bireylerin sahip göründüğü bir beceriyi üst
seviyeye taĢımıĢ gibidir (Gardner, 2004: 108). ġairi bizlerden farklı kılan özelliği,
sözcüklere kattığı anlam gölgeleridir. Dolayısıyla dil zekâsı baskın bir birey için de
sözcükler ve dile ait tüm birimler, iĢitildikleri ve yazıldıkları formlarından çok daha
fazlasıdır.
Sözel-dil zekâsı bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir
konuĢmacı, bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir Ģair, bir yazar, bir gazeteci gibi
yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme kapasitesidir (Saban, 2002: 7).
Sözcükler zekâsı olarak da adlandırılan bu zekâ türü karĢıdaki kiĢiyi ikna etmek,
insanlara bir konuda bilgi sunmak, dilin kurallarına hâkim olmak, duygu ve
düĢüncelerini yazıya rahatça aktarmak, farklı türde metinler okumak gibi dil ile ilgili
bütün faaliyetleri içerir.
Gardner‟a göre dil, insan zekâsının en önemli boyutudur ve toplumsal bir
varlık olan insan için vazgeçilmezdir. Sağlıklı bir bireyin henüz anne karnındayken
çevresindeki sesleri duymaya baĢlaması ve bu seslere çeĢitli tepkiler vermesi,
doğduktan sonra da hayatının neredeyse her aĢamasında dile baĢvurması zekâ
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alanları içinde bu zekâ türünü ayrı bir yere koymaktadır. Ġnsan dil ile düĢünür,
duygulanır, iletiĢime ve harekete geçer. Mantıksal zekâsı baskın olan bir birey için
varsayımlar kurmak, ritmik zekâsı baskın bir baĢka birey için beste yapmak ya da
sosyal zekâsı baskın bir birey için grup çalıĢmalarına katılmak, dilsel zekâyı da
harekete geçirecektir. Bununla birlikte Gardner dil zekâsının diğer zekâ formlarına
çözülmez bir Ģekilde bağlı olduğunu iddia etmenin de yanlıĢ olacağını savunur. Ağır
afazi (beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu konuĢma ve konuĢulanı anlama
yeteneğinin kaybı) durumunda olmalarına karĢın, özellikle dile bağlı olmayan biliĢsel
iĢlerde gayet iyi bir performans gösteren bireylerin varlığı bunun en önemli sebebidir
(Gardner, 2004: 123).
Lazear‟a göre dil zekâsının özündeki kapasiteler Ģunlardır (Lazear 2000: 2932):
- Düzeni ve sözcüklerin anlamını kavrama: Bu kapasite verilen bir metindeki
sözcükleri anlama ve anlamı değiĢtirmek için sözcüklerin yeniden nasıl
düzenleneceğini planlama ile ilgilidir. Gardner sentaks adını verdiğimiz bu
sözdiziminin fonoloji ile birlikte dil zekâsının çekirdeği olduğunu söyler (Gardner,
2004: 112).
- Açıklama, öğretme, öğrenme: Bilgiyi sözle ya da yazı ile bir baĢkasına
açıklayabilme, aynı Ģekilde yazılı ya da sözlü bir talimatı, bilgiyi anlayabilme
kapasitesidir. Yol tarifi soran birisine yaptığımız açıklama, yeni alınan bir makineyi
kullanma kılavuzunu okuyarak anlamamız örnek gösterilebilir.
- Mizaha dayalı anlatım: Kelimelerle oynayarak Ģakalar, bilmeceler,
tekerlemeler, cinaslı söyleyiĢler, mecazlar vb. oluĢturma kapasitesidir.
- Yazılı ya da sözlü olarak etkili hitabet, ikna ve güdüleme yeteneği: Daha çok
hukukçuların, politikacıların, hatiplerin hâkim olduğu bir kapasitedir. Gardner bu
kapasiteyi dilin retorik yönü olarak ele alır ve politikacıların, liderlerin üst düzeyde
gösterdiği bu becerinin aynı zamanda bir parça pasta isteyen üç yaĢındaki bir çocukta
da geliĢmeye baĢladığına dikkat çeker (Gardner, 2004: 108).
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- Hatırlama ve geri getirme: Bu kapasite beynin gerekli bilgileri kısa süreli
bellekte tutması, ya da bazı bilgileri tekrar, pekiĢtirme, örgütleme gibi süreçleri
kullanarak uzun süreli belleğe yollaması ve gerektiğinde ipuçlarını kullanarak geri
çağırması süreçlerini içerir.
- Metalinguistik analiz: Dili araĢtırma için kullanabilme yeteneğidir.
KarĢımızdakinin ne demek istediğini anlamaya çalıĢırken, dil üzerine düĢünürken
baĢvurduğumuz kapasitedir. Gardner ise bu kapasiteyi, dilin kendi eylemlerini
açıklama potansiyeli olarak açıklar ve dil-üstü analiz tabirini kullanmayı tercih eder
(Gardner, 2004: 109).
Bu zekâ türü, eğitim-öğretim açısından yukarıda bahsi geçen dili araĢtırma için
kullanabilme sürecinde ve önceki bilgi ile yeni bilgi arasında bağlantı kurma,
bilgileri anlamlandırma gibi bilgiyi iĢleme sürecinde önemli görevlere sahiptir.
Bunun yanı sıra dil zekâsının temelini oluĢturan ana beceriler okuma, konuĢma,
yazma ve dinleme; Türkçe öğretim programlarında da yer almaktadır. Eğitimci için
önemli olan bu becerileri kazandırmaya çalıĢırken etkileĢimi yüksek bir sınıf ve
zengin bir dil atmosferi oluĢturmaktır. Eğitimde istendik, öğrencilerin iyi bir okur,
yaratıcı bir yazar, kendine güvenen bir konuĢmacı ve etkin bir dinleyici olmasıdır.
Sözel-dil zekâsı kuvvetli olan bireyler; iĢiterek, konuĢarak, okuyarak, tartıĢarak
ve baĢkalarıyla karĢılıklı iletiĢime ve etkileĢime girerek en iyi Ģekilde öğrenirler
(Saban, 2002: 7). Ayrıca bu zekâ türü baskın olan bireyler; tekerleme ve kelime
oyunlarından hoĢlanır, dinleyerek öğrenmeyi ve kitap okumayı severler; isim, yer ve
tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptirler. Bu bireylerin dile yatkınlığı sadece
kendi dilleriyle sınırlı değildir, farklı dillere ve kurallarına da ilgi duyarlar, yabancı
bir dili diğer bireylere göre daha rahat ve hızlı öğrenebilirler. Güçlü hitabetiyle
Hamdullah Suphi, Ģairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı, ardında birçok eser bırakan
araĢtırmacı yazar Cemil Meriç, komedyen Cem Yılmaz, ünlü Ġngiliz oyun yazarı
William Shakespeare, düĢünür Jean Paul Sartre gibi isimleri dilsel zekâsı baskın
bireylere örnek olarak sayabiliriz.
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1.1.4.2. Mantıksal- Matematiksel Zekâ
Mantıksal-matematiksel zekâ boyutunun sınırları çizilmeden ve tanımı
yapılmadan önce mantık ile matematik kavramlarına değinmek yerinde olacaktır.
Sözlükte matematiğin tanımı Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: Aritmetik, cebir, geometri gibi
sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak
adı, riyaziye (TDK, 1998: 1515). Yani yaygın kanının aksine matematik sayılardan
ve hesaplardan ibaret değildir, temelinde önemli problemleri fark etme ve bu
sorunları çözme düĢüncesi yatar. Matematikçiler özel hesaplamalardan ziyade genel
kavramlarla ilgilidir, geniĢ bir sorunlar yelpazesine uygulanabilecek çözümleri ve
kuralları formüle dökmeye çalıĢırlar (Gardner, 2004: 189). Mantık ise Aristo
tarafından doğruluk, uzmanlık ve tutarlılık ilkeleriyle ortaya atılmıĢ akademik bir
disiplin olarak karĢımıza çıkar. Sözlükte doğru düĢünme sanatı ve bilimi Ģeklinde
kısaca açıklanan bu bilim, önermelerin tutarlılığı ve çıkarımların geçerliğini
belirleyen kuralları konu edinir (TDK, 1998: 1504). Tarihte farklı birer bilim dalı
olarak ele alınsalar da modern zamanla birlikte mantık ve matematiğin birbiriyle
yakınlaĢtığını söylemek mümkündür. Kendisi de bir mantıkçı olan William Quine;
mantığın önermelerle, matematiğin ise soyut dilsel olmayan oluĢumlarla uğraĢtığını,
ancak mantığın en üst düzeylerinde doğal aĢamalarla matematiğe evrildiğini söyler.
Bu durumu Russell ise Ģöyle açıklamaktadır: “Sonuçta ikisinin arasına bir sınır
çizmek imkânsız hale geldi, aslında ikisi bir. Çocuklukla yetiĢkinlik gibi. Mantık
matematiğin gençliği, matematik de mantığın yetiĢkinliği (Gardner, 2004: 189).”
Gardner da bu düĢüncelerden hareketle birbiriyle kaynaĢmıĢ bu iki bilimi aynı zekâ
boyutunda ele almıĢ ve incelemiĢtir.
Gardner bu zekâ türüne ait becerilerin ortaya çıkıĢ sürecini anlatırken geliĢim
psikoloğu Piaget‟nin araĢtırmalarından faydalanır. Bu araĢtırmalar ıĢığında Gardner
mantıksal-matematiksel zekânın temelini bireyin nesneler dünyasıyla tanıĢtığı
bebeklik döneminde arar. Ona göre küçük çocuk nesneler dünyasıyla karĢılaĢarak,
onları düzenleyerek, yeniden düzenleyerek, sayarak mantıksal-matematiksel alanla
ilgili ilk temel bilgisini edinir ve bu noktadan itibaren hızla mantıksal-matematiksel
zekâ nesneler dünyasından ayrılmaya baĢlar (Gardner, 2004: 180). Artık bireyi uzun,
karmaĢık ve birbiriyle sıkı sıkıya iliĢkili aĢamalardan oluĢan bir zincir beklemektedir.
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Bu geliĢim süresi boyunca insan nesnelerden önermelere, eylemlerden eylemler
arasındaki iliĢkiye, duyusal motor alanından saf, soyut düĢünceye, nihai olarak da
mantık ve bilimin zirvelerine ulaĢır (Gardner, 2004: 180). Buraya Gardner‟ın
Piaget‟yi bazı hususlarda - mantıksal-matematiksel zekâyı tüm alanlara yaydığı ve
araĢtırmasında yalnız Batılı orta sınıfı temel aldığı gibi- eleĢtirdiğini de eklemek
durumundayız.
Mantıksal-matematiksel zekâ; bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru,
bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir Ģekilde kullanabilmesi ya da bir bilim adamı, bir
bilgisayar programcısı, bir mantık uzmanı gibi olayların oluĢumu ve iĢleyiĢi
hakkında etkili bir Ģekilde mantık yürütebilme kapasitesidir (Saban, 2002: 8). Bu
zekâsı güçlü olan bireyler tümdengelim ve tümevarım yoluyla akıl yürütme,
karmaĢık hesaplar yapma, neden sonuç iliĢkileri ve varsayımlar oluĢturma, soyut
yapıları tanıma gibi konularda oldukça iyidirler. Dolayısıyla mantıksal-matematiksel
zekâ yalnızca iĢlemler ve sayılarla ilgili değildir, anlama ve akıl yürütme becerilerini
de içerir. Bu beceriler ise fen bilimlerinde, sosyal çalıĢmalarda; okuma ve yaratma,
yabancı dil öğrenme gibi dil ve edebiyat çalıĢmalarında; model inĢa etme, müzik
notalarını öğrenme gibi birçok farklı alanda kullanılır (Bümen, 2005: 11).
Lazear‟a göre mantıksal-matematiksel zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır
(2000: 26-28):
- Soyut yapıları tanıma: Bireyin çevresindeki soyut yapıları, örüntüleri fark
etme gücüdür. Örneğin küçük bir çocuk için sayıları fark etmesi, baĢta sadece tekrar
yoluyla ezberlediği bu sayı dizisi ile nesne dizilerinin örtüĢtüğünü anlaması bu
kapasite ile ilgilidir.
- Tümevarım yoluyla akıl yürütme: Bu kapasite bir parça bilgiden daha genel
bilgilere ulaĢma mantığını içerir. “Demir ısınınca genleĢir. Bakır ısınınca genleĢir. O
halde bütün madenler ısınınca genleĢir.” bir tümevarım önermesidir. Kuramlar
tümevarımcı bir yol ile oluĢturulur. Tümevarımcı mantığın iĢleme yollarından birisi
de analojidir. Analoji iki çift üzerinde yapılandırılır, birinci çift iliĢkiyi belirlerken
ikinci çift tamamlandığında benzer bir iliĢkiyi belirtir (Demirel vd., 2006: 82). “SütYoğurt, Buğday-Ekmek, Ağaç-Kâğıt” üçlüsü analojiye örnek olarak verilebilir.
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Burada çiftler birbirinden farklıdır fakat aralarındaki iliĢki -yoğurt sütten, ekmek
buğdaydan, kâğıt ağaçtan yapılır- benzerdir.
- Tümdengelim yoluyla akıl yürütme: Genel gözlem ve yargılardan özel
sonuçlara yani bütünden parçaya ulaĢmamızı sağlayan akıl yürütme biçimidir.
“Bütün madenler ısınınca genleĢir. Demir bir madendir. O halde demir ısınınca
genleĢir.” önermesi tümdengelime örnektir. Hipotezler tümdengelimci bir mantıkla
kurulur.
- Bağlantı ve iliĢkileri ayırt etme: Bireyin karĢılaĢtığı verileri sınıflama ve
sıralamasıdır. Bu kapasitesi geliĢen bireyler günlük hayatında karĢılaĢtığı binlerce
veriden iĢine yarayacakları seçer, diğerlerini eler. Sınıflama ve sıralama esnasında
birey benzerlik ve farklara baĢvurur. Bireyin nihai olarak analiz ve sentez becerilerini
kazanması ve bunu pratiğe dökmesi bu kapasite ile ilgilidir.
- KarmaĢık hesaplamalar yapma: Bu kapasite birden fazla değiĢkenin olduğu
yüzde, olasılık gibi hesaplamaları içerir. Hesaplamalar yalnızca matematik, fizik,
kimya gibi sayısal derslerde kullanılmamalı, hayata yakın örneklerle, tüm derslerde
iĢe koĢulmalıdır.
- Bilimsel yöntemi kullanma: Bireyin karĢısına çıkan problemleri, bilimsel bir
çözüm süreci ile aĢma kapasitesidir. Bu süreç problemi tanımlamak, problemi belli
parçalarına ayırmak ve varsayımlar oluĢturmak, probleme iliĢkin bütün verileri
toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve yorumlamak, problemi belli bir çözüme
kavuĢturmak Ģeklinde beĢ aĢamadan oluĢur (Saban 2002: 114).
Mantıksal-matematiksel zekâ boyutu baskın olan bireylerin en önemli özelliği
meraklı ve giriĢimci olmalarıdır. Çünkü bilim merak duygusuyla baĢlar. Bu bireyler
teknolojiden hoĢlanırlar; makinelerin nasıl çalıĢtığını, icatların ortaya çıkıĢ
hikâyelerini merak ederler. Mantıksal düĢünme yollarını harekete geçiren dama,
satranç gibi strateji oyunlarına, bilgisayar ve yazılım programlarına ilgi duyarlar. Son
derece titiz ve Ģüpheci olan bu kiĢiler; istatistiki bilgileri ve grafikleri
yorumlamaktan, bilgileri formüllere dönüĢtürmekten, Ģifre ve kodlamalara
baĢvurmaktan zevk alırlar. KarmaĢık desen ve örüntüler, içinden çıkılması güç
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problem ve ikilemler bu zekâ türü baskın bireylerin dikkatini çeker (Gardner, 2004:
213). Soyut düĢünme becerisine sahip olan bu bireyler aynı zamanda deney yapmayı,
yeni fikirler üretmeyi, modeller planlamayı severler. Mantıksal-matematiksel zekâsı
ile toplumda öne çıkmıĢ bireylere yazar, filozof, tıp ve bilim adamı Ġbn-i Sina, Nobel
ödüllü fizikçi Albert Einstein, matematik dehası Sir Isaac Newton, bilgisayar
yazılımlarıyla yeni bir çığır açan Bill Gates, kendi adını taĢıyan kuram ve kavramlara
sahip cebir ustası Cahit Arf, Ortaçağ kimyasının en büyük ismi Cabir Ġbn-i Hayyan
örnek olarak verilebilir.
Mantıksal-matematiksel zekâ düĢünme ve öğrenme açısından oldukça
önemlidir. Piaget biliĢsel açıdan mantıksal-matematiksel düĢüncenin önemini, bu
düĢünceyi „bütün bilinci bir arada tutan bir zamk‟a benzeterek açıklar (Gardner,
2004: 187). Gardner ise bu zekâ boyutunun diğerlerinden bağımsız, özerk bir zekâ
olduğunu teslim etmekle birlikte bütünlüklü tek bir zekâdan çok, bir tür üst ya da
genel zekâ kabul edilebileceğini de ekler (Gardner, 2004: 225). Doğru akıl yürüten,
mantıklı çıkarımlar yapabilen, eleĢtirel düĢünebilen, problem yaratma yerine çözme
odaklı bireylerden oluĢan bir toplum ancak bu zekâ boyutunun eğitimdeki yeri ve
öneminin karĢılığının verilmesiyle mümkün olacaktır.

1.1.4.3. Uzamsal Zekâ
Kendisinden sonra kurama yönelik yayınlarda bu zekâ türü her ne kadar görseluzamsal zekâ Ģeklinde kullanılsa da Gardner bu zekâ boyutunu yalnızca uzamsal
zekâ olarak adlandırmıĢtır. EleĢtirilere göre uzamsal zekâ gözleme dayanır,
dolayısıyla bu zekâ boyutu isimlendirilirken görsel kelimesini tercih etmek daha
doğru olacaktır. Gardner ise bu eleĢtirilere dil zekâsından yola çıkarak Ģöyle cevap
verir: “Nasıl dil zekâsı tümüyle iĢitsel-sözel kanallara bağlı olmaksızın, bu iletiĢim
yollarından yoksun bireylerde de geliĢiyorsa, uzamsal zekâ da kör olan bir insanda
bile geliĢebilir ve bu yüzden de görsel dünyayla doğrudan iliĢkisi olduğunu
söyleyemeyiz. Müzik ve dil zekâsının baĢına iĢitsel sıfatı takmadım. Aynı Ģekilde
uzamsal zekâdan da belli bir duyuyla iliĢkilendirilmeksizin bahsetmek bana daha

21

uygun geldi (Gardner, 2004: 247).” Bu çalıĢmada da Gardner‟ın düĢüncelerine sadık
kalınarak „uzamsal zekâ‟ kavramı kullanılmıĢtır.
Uzamsal zekâ bir kiĢinin bir avcı, bir izci, bir rehber gibi uzamsal dünyayı
doğru bir Ģekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar, bir ressam gibi dıĢ
dünyadan edindiği izlenimleri görselleĢtirme kapasitesidir (Saban, 2002: 9). Bu
zekânın dili renkler, Ģekiller, desenler, dokular, imajlar, resimler ve diğer görsel
sembollerdir

(Lazear,

2000:

21).

Bu

semboller

sadece

görme

yoluyla

anlamlandırılmaz, dokunma, zihinde canlandırma gibi farklı yollar da süreçte rol
alabilir. Gardner‟a göre uzamsal zekânın özü görsel dünyayı doğru biçimde
algılamak, baĢlangıçtaki algı üzerinde değiĢim ve dönüĢümler yapabilmek, görsel
deneyimi fiziksel uyarıcının yokluğunda dahi yeniden üretebilmektir (Gardner, 2004:
246). Bu beceriler birbirine gevĢek bağlarla bağlıdır yani birey çok güzel gözlem
yapabilir fakat bunu tuvale aktarma yeteneği olmayabilir. Dolayısıyla bu zekâ bir
bütünün parçası olan ama birbirinden farklı becerilerin toplamıdır.
Lazear‟a göre uzamsal zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır (Lazear 2000:
21- 22):
- Aktif imgelem/ hayal gücü: Her bireyin sahip olduğu hayal gücü
kapasitesidir. Küçük bir çocuğun bir sopayı at olarak hayal edip oynaması, bir genç
kızın vitrinde gördüğü gelinlik içinde kendisini hayal etmesi örnek gösterilebilir. Bu
kapasitenin ne kadar üst düzeyde kullanılabileceği hususunda ise mucit Nicola Tesla
güzel bir örnektir. Tesla, bir tabloyu, makineyi tüm ayrıntılarıyla gözlerinin önünde
canlandırabilir, bu imgelemleri o kadar doğrudur ki karmaĢık icatlarını çizime
baĢvurmaksızın gerçekleĢtirebilir. Hatta bu makineleri zihninin gözüyle sınadığını,
yıpranma iĢaretleri görünceye dek onları haftalarca hayalinde çalıĢtırdığını
söylemiĢtir (Gardner, 2004: 268).
-

Zihinde

canlandırma:

Olayların,

kiĢilerin,

nesnelerin

vb.

akılda

resimlenmesidir. Okuduğumuz romanı zihnimizde canlandırmamız, bir hafta önce
cuma günü neler yaptığımızı hatırlamaya çalıĢmamız, bir anımızı anlatırken
zihnimizde o günü tekrar yaĢamamız ya da bize tanıdık gelen bir yüzün kim
olduğunu bulmak için düĢünmemiz bu kapasite ile ilgilidir.
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- Uzayda yer/yol bulma: Günlük hayatta sıkça baĢvurduğumuz bir beceridir.
Bir hastanenin koridorlarında laboratuvarı aramamız, evimize hangi yoldan
gideceğimizi kestirmemiz örnek olarak verilebilir. Tamamen buz ve karla kaplı düz
bir alanda yaĢamak yönlerini bulmalarını yeterince zorlaĢtırdığı için Eskimoların
yer/yön bulma kapasiteleri oldukça geliĢmiĢtir. Buz üstündeki ince çatlaklara, kar
örtüsündeki küçük değiĢimlerin açısına ve Ģekline, hatta bulutların durumuna kadar
birçok ince ayrıntı Eskimolara evlerini bulmalarında yol gösterir (Gardner, 2004:
288).
- Grafik temsili: Bir fikri, olayı, kavram ya da duyguyu daha iyi anlatabilmek
için görsel araçlara baĢvurmaktır. Eğitimde soyut konuların somutlaĢtırılarak
anlatılması, derslerin görsel materyallerle desteklenmesi bu kapasiteye hitap eder.
Fotoğraf, slayt gösterisi, video gibi görsel sunular, her türlü Ģema, harita, grafik,
tablo bu kapasiteye örnek gösterilebilir.
- Uzaydaki nesneler arasındaki iliĢkileri tanıma: Satranç oynarken hamlelerini
ve sonuçlarını tahmin etme, üç boyutlu çizimler yapma gibi becerileri kapsar.
Herhangi bir teknolojiden yararlanmaksızın yıldızlara, dalgaların yüzeydeki
görünümlerine, suyun rengindeki değiĢimlere vb. bakarak çevredeki adaların
arasında kendi pozisyonunu tayin eden ve buna göre zihninde gideceği rotayı
belirleyen Puluwat denizcilerinin bu kapasiteyi kullandıklarını söylemek mümkündür
(Gardner, 2004: 289).
- Ġmajlarla zihinsel manevralar yapma: Bu kapasite optik illüzyonlarla ve
odaklanma gibi bazı hareketlerle değiĢime uğrayan görsel unsurlarla ilgilidir. Duyu
yanılsaması, göz yanılsaması olarak da optik illüzyonlar genelde psikolojide
kullanılır. Bunlardan en meĢhuru iç içe geçmiĢ bir genç kız ile ihtiyar kadın resmidir.
Günümüzde sinemada gittikçe yaygınlaĢan üç boyutlu filmler, bu kapasitenin en yeni
kullanım örneklerindendir.
- Farklı açılardan nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma: Nesneler
arasındaki iliĢkinin farklı ve benzer taraflarını değiĢik açılardan tanımayı içerir.
Gardner da farklı alanlarda benzerlik kurmanın temelinde uzamsal zekânın olduğunu
söyleyerek

deneme

yazarı

Lewis

Thomas‟ı

örnek

gösterir.

Thomas
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mikroorganizmalarla, örgütlü insan toplumu arasında benzerlikler kurduğunda,
gökyüzünü bir zar, insan türünü ise bir toprak yığını olarak tanımlamıĢtır (Gardner,
2004: 250).
Uzamsal zekânın bireydeki geliĢimi hakkında pek az bulgu vardır. Gardner
bunu çocuk geliĢimi araĢtırmacılarının bu beceriye daha az ilgi duymasına ve
uzamsal becerileri sınamanın dilsel ya da mantıksal becerileri sınamaktan daha güç
olmasına bağlar. Piaget‟nin geliĢim kuramında uzamsal becerilere ilk olarak duyusalmotor evresinde rastlanmaktadır. Evrenin baĢlarında bebek nesnelerin izlediği yolu
gözlemlerle fark eder ve bir yere doğru emeklerken kendi yolunu kendi bulabilir.
Duyusal-motor aĢamasının sonlarına doğru artık bebek hayaller kurabilir, bazı
olayları ve nesneleri zihninde canlandırabilir. Gardner da bu düĢüncelerden hareketle
uzamsal zekânın temelini bir Ģekli ya da nesneyi algılama becerisine dayandırır
(Gardner, 2004: 247). Bu geliĢim çizgisine göre birey önce statik hayaller kurabilir,
zamanla bu hayalleri üzerinde zihinsel iĢlemler gerçekleĢtirmeye baĢlar. Tersine
çevrilebilirlik ve merkezsizleĢme gibi olguların görülmeye baĢladığı okul yıllarıyla
birlikte somut iĢlemlerde yetkinlik kazanır ve ergenlikle baĢlayan soyut iĢlemlerin
beraberinde varsayımlara dayanarak akıl yürütebilir, nesneleri uzayda hareket
ettirebilir. Gardner bu geliĢimin birey ölene dek devam ettiğini savunur. Ona göre
her zekâ kendine özgü bir ömre sahiptir. Mantıksal-matematiksel zekâ hayatın son
dönemlerinde hassaslaĢır, bedensel-kinestetik zekâ riske girer fakat uzamsal zekâ bu
konudaki bilgilerini düzenli olarak tatbik etmiĢ bireylerde yaĢla birlikte güçlenir
(Gardner, 2004: 292). Doksanlı yaĢlara kadar elinden fırçasını düĢürmeyen Picasso
gibi uzamsal becerilerin kalıcılığını ispat eden örnekler ve büyük ressamların,
heykeltıraĢların, sanatçıların en büyük eserlerini yaĢlandıklarında vermeleri
Gardner‟ın bu düĢüncesini desteklemektedir.
Heykel, resim gibi bazı dallarda iĢin özü uzamsal zekâya sahip olmaktır.
Uzamsal becerilerini geliĢtirmeyen birinin böyle alanlarda ilerleme kaydetmesi
düĢünülemez. Uzamsal zekâyla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte uzamsal beceriler
olmadan yapılamayacak birtakım uğraĢlar da mevcuttur. Gardner bunu uzamsal
zekânın bilime katkısı olarak ele alır. Ona göre uzamsal zekâ bilim insanının uzamsal
modellere dayanarak düĢünmesini sağlar. Bazen bilimin cevap aradığı problemin
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kendisi uzamsaldır, bazen de uzamsal bilgi bir araç olarak problem çözme sürecine
hizmet eder (Gardner, 2004: 273).
Çok yönlü bir bilim ve sanat adamı olan, notlarını sol eliyle aynada görüldüğü
gibi tersten yazabilen Leonardo Da Vinci, teknik olarak döneminin en ileri
haritalarını çizen ünlü denizci Piri Reis, birçok Ģaheser yapıtın ustası Mimar Sinan ve
Rönesans‟ın ünlü heykeltıraĢı Michelangelo‟nun ismi uzamsal zekâsı ile toplumda
öne çıkmıĢ bireyler arasında sayılabilir. Uzamsal zekâsı baskın olan bu bireyler sınır
tanımayan, üretken bir hayal gücüne, en ince ayrıntıları dahi unutmayan bir hafızaya
ve dolayısıyla gözlem yeteneğine sahiptir. Uzamsal zekâsı geliĢmiĢ bireyler ayrıntılı
tasvirlerden, iki-üç boyutlu tasarımlar oluĢturmaktan hoĢlanırlar; harita, diyagram,
tablo ve çizelgeleri hızlı bir Ģekilde okuyup yorumlayabilirler. Renkler, çizgiler ve
resimlerle çalıĢmaktan ve sanatsal faaliyetlerden zevk alan bu kiĢilere dama, satranç,
origami gibi oyunlar hitap eder.

1.1.4.4. Müzikal- Ritmik Zekâ
20.yüzyılın ünlü Amerikalı bestecisi Roger Sessions‟a göre müzik sesin zaman
içinde kontrollü hareketidir ve bunu isteyen, bundan hoĢlanan hatta bunu seven
bireyler tarafından yapılır. Bir baĢka besteci Arnold Schoenberg ise müziği Ģöyle
tanımlar: “Müzik kulakta kabul edilebilen bir etki yaratmak üzere örgütlenmiĢ ses ve
ses kombinasyonları dizisidir (Gardner, 2004: 147).” Bu tanımlardan hareketle
müziğin kendi kural ve düĢünme yapılarına sahip bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Bu
dil, üç temel ögeden hareketle konuĢulur: Ses perdesi/uzunluğu, ritim ve ton
(Demirel vd., 2006: 33). Ġnsanın -Gardner‟ın tabiriyle- bu müziğin „çekirdekleri‟ ile
tanıĢma süreci henüz anne karnındayken baĢlar. Yapılan araĢtırmalar 17 haftalık
fetüslerin artık ilk sesleri duymaya baĢladığını, 19. haftadan itibaren ise dıĢ sesleri de
algılayabildiklerini göstermiĢtir. Dolayısıyla müzikal zekâ, bireylerin doğmadan önce
geliĢmeye baĢlayan ilk zekâsıdır.
Müzikal zekâ, bir bireyin müziksel olarak düĢünmesi ve belli bir olayın oluĢ
biçimini, seyrini veya düzenini müziksel olarak algılaması, yorumlaması ve
iletiĢimde bulunmasıdır (Saban 2002: 10). Müzikal zekâsı baskın bireylerin yalnızca
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müzikal faaliyetlerle ilgilenmedikleri; bilgileri, olgu ve olayları müziksel bir dille
yorumlayıp anlamlandırdıkları söylenebilir. Lazear da müzikal zekâyla ilgili bu
gözden kaçan noktaya dikkat çekmektedir. Ona göre çevredeki seslerden anlam
çıkarma, konuĢan kiĢinin ses tonundan ruh halini kestirme, arabanın motor sesinden
bir problem olduğunu sezme gibi davranıĢlar da müzikal zekâ dendiğinde akla
gelmeyen ama onun önemli bir parçası olan yetilerdir (Bümen, 2005: 13).
Müzikal zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır (Lazear 2000: 33-35):
- Müziğin ve ritmin yapısına değer verme: Bu kapasite müzik ile duyuĢsal
davranıĢlarımız arasındaki iliĢkiyi yansıtır. Matematikçi G. H. Hardy de duyguları
harekete geçirebilecek, çekimi artırabilecek, epilepsiyi azaltabilecek ya da bir bebeği
sakinleĢtirebilecek olanın müzik olduğunu söyleyerek bir bakıma bu kapasiteye iĢaret
etmektedir ( Gardner, 2004: 178).
- Müzikle ilgili Ģemalar oluĢturma: Beynimizin bazı olaylarla bazı müzik
türlerini ve ritimleri iliĢkilendirmesidir. Bir evlilik teklifi sahnesi hayal ettiğimizde
kulağımıza çalınan romantik müzik ya da bir savaĢ sahnesi tasvirinde duymayı
beklediğimiz gerilim yüklü müzik hep bu Ģemalarla ilgilidir.
- Seslere karĢı duyarlılık: Bu kapasite günlük hayatımızda bizi uyaran seslerin
duyulması ve öğrenilmesi ile ilgilidir. Burada her birey için farklı sonuçlar almak
mümkündür çünkü her bireyin seçici algısı farklı çalıĢacaktır. Müzikal zekâsı baskın
bir birey, odasındaki açık pencereden gelen en ufak seslere bile kulak kabartıp,
insanları ayak seslerinden tanıyabilirken; baĢka bir bireyin dikkatini sadece çok
yüksek sesler çekebilir.
- Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma ve yaratma: Bu kapasite bir
baĢkasının yaptığı ritmik ya da tonsal örüntüleri tanıma, taklit etme ve yeni örüntüler
oluĢturma kapasitesidir. Var olan bir Ģarkının sözlerini yeniden yazıp Ģarkıyı
değiĢtirerek söylememiz, yeni bir Ģarkıyı öğrenmeye baĢlamamız, özgün bir beste
yapmamız bu kapasitenin sonucudur.
- Ton ve ritimlerin değiĢik özelliklerini kullanma: Ses, ton ve ritimleri bir
iletiĢim aracı olarak kullanma kapasitesidir. Farklı kültürlere ait ritimleri ayırt etme,
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konuĢurken o anki ruh halimizi yansıtan ton ve ritimlere baĢvurma bu kapasite ile
ilgilidir.
Müzikal zekâsı baskın olan bireyler yukarda sayılan kapasitelerinin
bilincindedirler ve bu özelliklerini en üst düzeyde kullanırlar. Bu kiĢiler en iyi
ritimle, melodiyle öğrenirler, çevrelerindeki seslere karĢı aĢırı duyarlıdırlar, müzik
enstrümanı çalmaya meraklı olurlar. Günlük hayatlarında farklı iĢlerle ilgilenirken
farkında olmadan ritim tutmaya baĢlar, müzik dinleme konusunda küçük yaĢlardan
itibaren kiĢisel bir tercih oluĢturmaya meyillidirler. Bu bireyler genelde güzel Ģarkı
söyleme ve beste yapabilme yeteneğine de sahiptir. Ünlü Türk piyanist Ġdil Biret,
onlarca bestede imzası bulunan Sezen Aksu, Türk halk müziğinin önemli
isimlerinden ÂĢık Veysel ve NeĢet ErtaĢ, kemanı ağlatan adam olarak bilinen Fars
asıllı Farid Farjad, Alman besteci Bach, bir müzik dehası kabul edilen Mozart
toplumda müzikal zekâsıyla öne çıkan bireylere örnek gösterilebilir.
Yüzyıllardır insanoğlu bilgi aktarımında ritim ve müzikten yararlanmaktadır.
Doğal destanların günümüze ulaĢması, türkülerin kültürü nesilden nesle taĢıması
buna örnektir. Nitekim günümüzde de reklam ajanslarının birçoğu müziğin bu
iĢlevini kullanmakta, ürün tanıtımlarını dikkat çekici melodilerle yapmaktadır.
Çocukken

okulda

öğrendiğimiz

bilgilerin

çoğunu

unutmamıza

rağmen,

çocukluğumuzun Ģarkılarını, reklam müziklerini hala hatırlıyor olmamızın sebebi de
müziğin bilgi aktarımındaki kalıcılığını yansıtır. Dolayısıyla müziğin bu gücünden
eğitim ve öğretim ortamlarında da yararlanmak elzemdir. Demirel, BaĢbay ve Erdem,
müziğin eğitim programlarında niçin yer alması gerektiğini Ģu maddelerle açıklar
(2006: 107):
“1. Müzik öğrenmeye değerdir.
2. Müzik kültürel mirası yansıtır. Newton ve Einstein‟ı bilmek gerektiği kadar,
Beethoven ve Louis Armstrong‟u da bilmek gerekir.
3. Müzik tüm insanlarda doğal olarak var olan bir zekâdır ve geliĢtirilmesi
gerekir.
4. Müzik yaratıcıdır ve en soylu düĢünce ve duygularımızı ifade etmeye olanak
verir.
5. Müzik öğrencilere kendi kültürleri ve yabancı kültürler arasında iliĢki kurmayı
öğretir.
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6. Müzik programın diğer bölümlerinde tecrübe edilmeyen baĢat yolları açar.
7. Müzik bütün konu alanlarında öğrenmeye katkı sağlar.
8. Müzik öğrencilerin hayatın bütünüyle niceliksel olmadığını öğrenmelerine
yardımcı olur.
9. Müzik insan ruhunu yüceltir.”

Bu maddelere ek olarak müzik ile öğrenme ortamlarının daha keyifli ve zevkli
hale geleceğini, müzikal zekâya hitap eden etkinliklerin öğrenmeyi daha
kolaylaĢtıracağını ve bilgilerin daha uzun süre hatırda kalmasını sağlayacağını
söyleyebiliriz.

1.1.4.5. Bedensel- Kinestetik Zekâ
Bedenin kullanımını bir zekâ biçimi olarak tanımlamak Gardner‟ın deyimiyle
baĢlangıçta biraz sarsıcı olabilir. Ona göre beden ile zekâyı ayrı ayrı ele almak
çağımızın yanlıĢ geleneklerinden birisidir. Zira son yıllarda yapılan bazı çalıĢmalar
da bedeni beceriyle kullanmanın nöropsikolojik bir temeli olduğu kadar biliĢsel
güçlerle iliĢkisi olduğunu da ortaya çıkarmıĢtır. Britanyalı psikolog Sir Frederic
Barlett bu iliĢkiyi Ģöyle açıklar: Hızlı bir top oyunundaki oyuncu; makinesini
yönlendiren, aletlerini kullanan operatör; ameliyat yapan cerrah; klinik bir teĢhise
varan doktor; bütün bu durumlarda ve daha sayabileceğimiz baĢka birçok örnekte
uygulayıcının dıĢında gerçekleĢen sürekli bir sinyal akıĢı ve bunun uygulayıcı
tarafından eylemlere tercümesi söz konusudur; sonunda iĢ ya da iĢin hedeflenen
kısmı tamamlanıncaya dek yeni iĢaretler yeni eylemleri doğurur (Gardner, 2004:
298).
Bedensel-kinestetik zekâ, bir amaç doğrultusunda bazen sadece bedenin
tümünün bazen de bedenle birlikte birtakım nesnelerin hünerle kullanımını gerektirir.
Ġnsanoğlu ilk çağlardan beri bedenini belli amaçlar doğrultusunda kullanma
becerisini göstermiĢtir. Ġnsanlığın geliĢimiyle birlikte bu beceriye önce basit aletleri
kullanma, ardından gittikçe karmaĢıklaĢan ve ince kas hareketi gerektiren aletleri
kullanma becerisi eklenmiĢtir. Binlerce yıl süren bu geliĢim, bedene atfedilen değer
açısından en parlak dönemine klasik çağda Yunanlılarla eriĢir. Yunanlılar sanatsal ve
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atletik faaliyetlerle, insan bedeninin güzelliğini gözler önüne sermiĢler; hareketleri,
dengesi ve gücüyle zarafeti taĢıyan, oranlı bir beden geliĢtirmeye çalıĢmıĢ ve beden
ile ruh arasındaki uyumu aramıĢlardır (Gardner, 2004: 297). Bu anlayıĢı eğitime de
yansıtarak zihinsel eğitim ile beden eğitimini iliĢkilendiren Yunanlılar; zihnin
komutlarına doğru yanıt vermesi için bedeni, bedeni uygun kullanması için de zihni
eğitmiĢlerdir. Ünlü Yunan filozof Platon‟un gerçek müzisyen ve sanatçıyı, müzikle
jimnastiği en doğru oranlarda birleĢtirebilen kiĢi olarak betimlemesi de Klasik
Yunan‟da bedenin eğitimine verilen önemi yansıtmaktadır. Günümüzde hala
düzenlenen olimpiyat oyunları da bu geleneğin bir devamıdır.
Bedensel-kinestetik zekâ ile kiĢinin bir aktör, dansçı gibi düĢünce ve
duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı ya da bir cerrah,
heykeltıraĢ gibi ellerini kullanarak yeni bir Ģeyler üretme kabiliyeti kastedilir (Saban,
2002: 11). Zihin-kas koordinasyonu bu zekâ boyutu için oldukça önemlidir. Nitekim
zihinden gelen komutlar yerine getirilirken bir piyanist için parmaklardan birisinin
bile hatalı duruĢu ya da bir Formula-1 pilotu için saniyenin onda biri kadar zaman
bile performansta büyük bir fark yaratabilir. Lazear‟a göre bu zekânın özündeki
kapasiteler Ģunlardır (Lazear, 2000: 23-24):
- Vücut hareketlerini kontrol etme: Bu kapasite aynı anda birkaç farklı beden
hareketini idare edebilmemiz ile ilgilidir. Beden hareketlerinin birbiri ile iliĢkisi,
yapılma sıklıkları gibi faktörler bu kontrolü azaltabilir. Bir atlet antrenman esnasında
hem koĢup hem de kollarıyla esneme hareketlerini rahatlıkla yapabilir. Fakat iki
elimizi dizlerimizin üzerine koyup birisiyle daire çizerken diğeriyle dizimize vursak
ve bir süre sonra ellerimizi değiĢtirerek bu hareketleri yapmaya çalıĢırsak kontrolü
kaybederiz.
- Önceden planlanmıĢ vücut hareketlerini kontrol etme: Araba kullanmak,
yüzmek gibi eylemleri yerine getirmek için önce birtakım bedensel hareketleri eğitim
alarak öğrenmemiz gerekir. Bu kapasite aynı zamanda farkında olmadan öğrenmeyi
de kapsar. Yürümek, koĢmak hatta belli durumlarda sergilenen jest ve mimikler;
farkında olmadan, gözlem ve taklit yoluyla öğrenilen vücut hareketlerine örnek
olarak verilebilir. Bu kapasite açısından kültür farkı da önemli bir belirleyicidir.
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Nijerya‟daki Ibo kabilesine mensup bebeklerin daha yürümeye baĢlamadan dans
etmeyi öğrenmesi ya da 5-6 yaĢına basan Manus çocuklarının kanoyu zor Ģartlarda
dahi tek baĢlarına yüzdürebilmeleri Ģüphesiz Batılı yaĢıtlarında nadir görülebilecek
performanslardır (Gardner, 2004: 337).
- Bedenin farkında olma: Bu kapasite insanın bedenini dinlemesi, onun
ihtiyaçlarını fark etmesi ve bedeniyle neler yapabileceğini öngörmesidir. Çok
heyecanlandığımızda kalbimizin daha hızlı atması, avuçlarımızın terlemesi,
ellerimizin titremesi bedenimizin bize yolladığı mesajlardır. Yine masa baĢında uzun
süre

hareketsiz

kaldığımızda

boynumuzun

ağrıması,

ayağımızın

uyuĢması

bedenimizin hareket ihtiyacını fark etmemizi sağlar.
- Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ kurma: Zihin ve beden arasındaki
etkileĢimle ilgili bir kapasitedir. Aklımıza bizi çok üzen, derinden yaralayan bir
anımız geldiğinde boğazımızın düğümlenmesi, zihinde gerçekleĢen bir Ģeyin bedeni
etkilemesine; baĢımıza masaj yapıldığında zihnimizin de dinlendiğini hissetmemiz
ise bedende gerçekleĢen değiĢimin zihni etkilemesine örnektir.
- Pandomim yetenekleri: Rol yapma yeteneğimizdir. Gösteri sanatları alanında
araĢtırma yapan John Martin‟e göre her insan zarafetle rol yapıp, baĢka insanlar ya
da nesnelerin eylemlerini ya da dinamik becerilerini kavrama yetisine sahiptir ve
Martin bu yetiyi kinestezi adını verdiği altıncı bir duyu olarak açıklar (Gardner,
2004: 327). Ġnsan doğar doğmaz bu kapasitesini geliĢtirmeye baĢlar ve etrafını
gözler. Bir süre sonra bu gözlemler taklide, taklitten de canlandırmaya dönüĢür.
Sessiz sinemanın yıldızı Charlie Chaplin örneğinde olduğu gibi bazı insanlar bu
kapasitelerini oldukça üst düzeyde kullanabilir.
- Bedeni tümüyle iyi kullanma: Bedenine tüm boyutlarıyla hâkim bireyler, onu
farklı Ģekillerde kullanabilir. Çoğu futbolcu sağ ayağıyla daha isabetli vuruĢlar
yapabilirken bazıları hem sağ hem sol ayaklarını ustalıkla kullanabilir. Leonardo Da
Vinci‟nin hem sağ hem sol eliyle üstelik aynı anda yazı yazması da bu kapasitenin
sonucudur.
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Gardner bu zekâ boyutu baskın bireyleri üç baĢlık altında toplar: Bedensel
hareketlerde ustalaĢanlar (dansçılar ve yüzücüler gibi), nesneleri nicelikle
yönlendirebilen insanlar (zanaatçılar, enstrüman sanatçıları gibi) ve yaptıkları iĢte
beden kullanımı kilit önem taĢıyanlar (mucitler ve aktörler gibi). Fakat Gardner
hiçbir performansın basitçe tek bir zekânın kullanımına dayanmadığını da belirtir.
Bir aktör için bedenini etkili kullanmak ne kadar önemliyse müzik ve dil yeteneğine
sahip olmak da o kadar önemlidir (Gardner, 2004: 296-297). Ya da bir sihirbaz için
el çabukluğu, zihin-kas koordinasyonu Ģüphesiz gereklidir fakat bununla birlikte
izleyicileri ĢaĢırtacak gizemli bir kurgu planlamak, strateji belirlemek mantıksalmatematiksel zekâya baĢvurmasını; izleyicilerle olan iletiĢimini kuvvetli tutmak ise
sosyal zekâsını harekete geçirmeyi gerektirecektir.
Bedensel-kinestetik zekâsı baskın olan bireylerin zihin ve bedenleri arasında
güçlü bir bağ ve uyum mevcuttur. Bu bireyler yaparak yaĢayarak, bizzat deneyerek,
hareket ederek en iyi Ģekilde öğrenirler. Uzun süre hareketsiz kalmaktan
hoĢlanmayan bu kiĢiler, gördükleri nesneleri de dokunarak incelemek isterler. Drama
ve tiyatro gibi gösterilerde, birden çok sportif faaliyetlerde baĢarılı olup öne çıkarlar.
Bedenleri üzerinde kontrollü, hareketlerinde dengeli, hünerlidirler. Üç yarıĢta birden
olimpiyat rekoru kıran ilk sporcu unvanına sahip kısa mesafe koĢucusu Usain Bolt,
birçok ödül almıĢ Türk balet Tan Sağtürk, yüzyılın beyin cerrahı unvanına sahip
Profesör Doktor Gazi YaĢargil, tüm zamanların en baĢarılı golfçüsü sayılan Tiger
Woods, Türk sinemasına canlandırdığı tiplemelerle damga vuran komedi sanatçısı
Kemal Sunal bedensel-kinestetik zekâsıyla toplumda öne çıkmıĢ bireylere örnek
gösterilebilir.

1.1.4.6. Ġçsel- Özedönük Zekâ
Gardner, Zihin Çerçeveleri adlı kitabında kiĢilerle ilgili zekâları „kiĢisel zekâ‟
baĢlığı altında toplamıĢtır. Bunlar kiĢisel zekâ ve kiĢilerarası iliĢkiler zekâsıdır. Onun
„kiĢisel zekâ‟ ile tarif ettiği zekâ boyutu kendinden sonra yapılan çalıĢmalarda içsel,
içedönük, öze dönük zekâ gibi isimlerle anılan zekâ türüdür; „kiĢilerarası iliĢkiler
zekâsı‟ ise sosyal zekâ olarak da bilinen farklı bir zekâ boyutudur. Gardner, bu iki
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zekânın ayrı çekim alanları olduğunu, farklı nörolojik temellere dayandığını teslim
etmekle birlikte konuyu daha bütüncül Ģekilde açıklama gayretiyle iki zekâ türünü
birlikte ele aldığını belirtir (Gardner, 2004: 346). Fakat kendisinden sonra Çoklu
Zekâ Kuramına yönelik yayınlarda yaygın olarak görülen anlayıĢ iki zekâ türünü ayrı
baĢlıklar altında incelemek Ģeklindedir. Bu çalıĢmada da iki zekâ türü farklı baĢlıklar
altında ele alınmıĢtır.
KiĢisel zekâ Gardner‟a göre günlük hayattaki en önemli zekâdır (Goleman,
2000: 59). Fakat aynı zamanda Gardner bu zekâyı en ürkütücü icraatların, en
korkutucu eğilimlerin belirdiği bir canavar baĢlı zekâ olarak tasvir eder (Gardner,
2004: 340). Onun bu canavar baĢlı zekâ benzetmesi hem içsel zekâyı hem de bir
sonraki baĢlıkta ele alınan sosyal zekâyı kapsamaktadır. Bunlardan ilki bireyin iç
dünyasına dönükken ikincisi dıĢ dünyaya, bireyin diğer bireylerle iliĢkilerine yönelik
bir zekâ boyutudur.
Ġçsel zekâ, bireyin kendisiyle ilgili bilgi sahibi olması (selfknowledge) ya da
yaĢamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasıdır (Bümen, 2005: 16). BaĢka bir
ifadeyle; kiĢinin kendisini tanıması, kim olduğunu, ne yapmak istediğini ve neyi
yapmak istemediğini veya çeĢitli durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilmesi ve
bütün bunlara bağlı olarak da hayatında doğru kararlar almasıdır (Saban, 2002: 14).
Bu zekâ türü bireyin kendi kendini tanıması ve anlaması becerilerini yani bireyin
kendi kendini analiz sürecini kapsar. Bireyin kendini analiz etmesi için önce bireyde
oluĢması gereken benlik algısı kavramı içsel zekâ türü için kilit önem taĢımaktadır.
GeliĢmiĢ bir benlik algısı genelde içsel zekânın özlü bir bildirimi olarak görülse de
Gardner benlik algısının insanın içsel bilgisi ile kiĢilerarası iliĢkiler alanındaki
bilgisinin birleĢmesinden doğan bir karıĢım olduğunu düĢünür (Gardner, 2004: 349).
Çünkü benlik algısı tüm dünyada karĢımıza çıkan kapsamlı bir kavramdır ve farklı
kültürlerde farklı kiĢilere göre çok değiĢik formlarda görülebilmektedir. Gardner
benlik algısının ve dolayısıyla içsel zekânın geliĢimini ele alırken, Erik Erikson‟un
psikososyal kuramına da zaman zaman atıfta bulunmuĢtur. Erikson benlik geliĢimini
insan yaĢamının tümünü kapsayan bir süreç olarak ele almıĢ ve bu süreci sekiz
evreye ayırmıĢtır. Dönemlere ismini verirken o dönemin bunalımlarını baĢarıyla
atlatmıĢ ve atlatamamıĢ bireyleri zikreder. Ġçsel

zekânın ilk biçimlerini

32

görebileceğimiz bebek-anne ya da bebek-bakıcı iliĢkisinin baĢladığı dönem
Erikson‟un kuramında Temel Güvene KarĢı Güvensizlik Evresi‟ne denk gelir.
Hayatın ilk yıllarında bebek ile annesi arasında güçlü bir bağ oluĢur, bebek
annesinden aniden ayrıldığında ya da etrafta yabancı birilerini gördüğünde tedirgin
olur. Anne onun için karĢılaĢtığı ilk 'öteki'dir, bebek hayata dair birçok 'ilk'i anneden
öğrenir. Güveni de öğreneceği ilk kiĢi annesidir. Anneyle arasında kurulan bu bağ ne
kadar güçlü olursa bebeğin de kendisini ve hayatı tanıma becerisi o kadar güçlü
olacaktır. Bireyin empati duygusunu ve fiziksel farkındalığını kazanmaya baĢlaması,
sembollerle tanıĢması, cinsel kimliğinin oluĢması, okul çağıyla beraber ihtiyaçları,
istekleri, amaçları olan bir birey olduğunu anlaması Ģeklinde devam eden bu süreç
ergenlik dönemine gelindiğinde ayrı bir önem kazanır. Çünkü artık bireyin kendisi ve
baĢkalarına dair bilgisi olgunlaĢır; kiĢisel bilginin bu her iki formunu da daha
kapsamlı ve örgütlü birleĢtirip bir benlik, kimlik algısına dönüĢtürme zamanı
gelmiĢtir (Gardner, 2004: 361). Bireyin bu dönemdeki kimlik krizini baĢarıyla
atlatabilmesi hem kendi hayalleriyle, istekleriyle uyumlu hem de toplumu memnun
edecek bir seçim yapmasına bağlıdır. KiĢisel zekânın değiĢimi ve geliĢimi ergenlikle
bitmez, gelecek her dönem beraberinde kendi bunalımını da getirir, bireyin kendini
tanıma anlama süreci birey ölene dek devam eder.
Lazear‟a göre bu zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır (Lazear, 2000: 38-39):
- Konsantrasyon: Dikkati bir noktada toplama, yoğunlaĢma kapasitesidir.
Kendine dair düĢünmeye baĢlamak, kendini anlamak için kendini „dinlemek‟ ancak
konsantrasyonla mümkündür. Günlük hayattaO an çok düĢünceli, dalgın olan bireyin
çalan kapı ziline tepki vermemesi ya da sürükleyici bir kitap okuyan bireyin
ortamdaki sesleri duymaması bu kapasite ile ilgilidir.
- DüĢünsellik: Günlük hayatta birçok eylem düĢünmeden, otomatik olarak
yapılır. Bu kapasite böyle sıradan gözüken etkinlikler için bile durup derin Ģekilde
düĢünmeyi, detaylara odaklanmayı sağlar. Sürekli otomobil kullanan bireyler
otomobili nasıl çalıĢtırdıkları sorulduğunda bunu kabaca tarif etmekte, birçok
ayrıntıyı tam olarak hatırlayamamaktadır. Ancak bu kiĢiler durup eylemleri üzerinde
bir süre düĢündüklerinde detayları verebilmektedirler.
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- YürütücübiliĢ: ÜstbiliĢ diye de bilinen bu kapasite „düĢünmeyi düĢünme‟
olarak kısaca tarif edilebilir. Bu kapasitesi geliĢmiĢ bireyler neyi nasıl öğrendiklerini
bilirler, kendi biliĢsel süreçlerini yeniden düzenleyip öğrenmelerini yönetebilirler.
Bir problemle karĢılaĢan bireyin kendi kendine konuĢarak çözüm yollarını tartıĢması,
analiz etmesi ve iç dünyasıyla yaptığı bu muhakeme sonucunda yol haritasını
belirlemesi yürütücübiliĢ ile ilgilidir.
- DeğiĢik duyguların farkında olma: Bireyin değiĢen koĢul ve durumlarda nasıl
hissettiğini bilme, duygu durumu (mood) değiĢikliklerini fark etme kapasitesidir.
Bazı insanların keyifsiz olduklarında „Havamda değilim.‟ demeleri ya da ders
çalıĢmayan bir öğrencinin „tatil mod‟una girdiğini söylemesi bu kapasiteye örnek
gösterilebilir.
- „Öz‟ü tanıma ve değer verme: Bireyin hem kendi benliğini, iç dünyasını hem
de diğer bireylerin varlığını tanıması bunlara değer atfetmesidir. Toplum her biri
özel, biricik ve tek olan bu „öz‟ lerden oluĢan canlı bir sistemdir.
- Yüksek düzeyli düĢünme becerileri ve akıl yürütme: Bireyin yaratıcı
düĢünme, eleĢtirel düĢünme gibi becerilere sahip olması, kendi düĢünme süreçlerini
analiz etmesi ve bu bilgileri öğrenme süreciyle bütünleĢtirmesidir.
Ġçsel zekâsı baskın olan bireyler yalnız kalmaktan ve tek baĢlarına, bağımsız
çalıĢmaktan hoĢlanırlar. Kendilerini anlamak için çaba sarf ederler, düĢünce ve
duygularına kolaylıkla odaklanabilirler. Kendilerine saygıları ve güvenleri yüksektir.
Hayattaki baĢarı ve baĢarısızlıklarını iyi analiz ederler, gerektiğinde bunlardan ders
almasını bilirler baĢka bir deyiĢle öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilirler. Günlük
tutmayı, düĢüncelerini açık ve net bir Ģekilde dile getirmeyi, uzun metinler kaleme
almayı severler. Felsefi ve dini konulara kafa yormaktan, hayal kurmaktan hoĢlanan
bu bireyler düĢünür, yazar, Ģair olmaya meyillidirler. 13.yüzyılda yaĢamasına rağmen
zamanının çok ötesine sirayet eden, sevgi ve hoĢgörüyü temel alan bir dünya
görüĢüne sahip düĢünür, Ģair, mutasavvıf Hz. Mevlana; Antik düĢünce tarihinin
önemli filozoflarından Sokrates içsel zekâlarıyla öne çıkmıĢ kiĢilere örnek verilebilir.
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1.1.4.7. Sosyal- KiĢilerarası Zekâ
KiĢilerle ilgili zekâlardan ikincisi kiĢilerarası iliĢkiler zekâsı, diğer ismiyle
sosyal zekâdır. Gardner kiĢilerle ilgili bu iki zekâ biçiminin her kültürde geliĢim
çizgileri boyunca kaynaĢtığını belirtir ve bu durumu insanın kendi kiĢiliğine iliĢkin
bilgisinin

daima

baĢka

insanlara

dair

gözlemlerinden

uygulanıĢına bağlı olmasıyla açıklar (Gardner, 2004: 346).

öğrendiği

derslerin

Ona göre kiĢi kendi

duygularını ne kadar az anlarsa onlara o kadar esir düĢecektir, baĢkalarının
duygularını yanlıĢ anladığı müddetçe de cemaat içindeki yerini koruyamayacaktır
(Gardner, 2004: 366). Her birey ötekine ihtiyaç duyar, bu birlikte yaĢama arzusu
karĢıdaki bireyi doğru anlama, onun duygularına, niyetine, davranıĢlarına yönelme
ve üyesi olduğu toplumun onayını kazanma gibi birtakım becerilere sahip olmayı da
gerekli kılmıĢtır. Dolayısıyla her normal bireyde bu sosyal becerileri geliĢtirme
çabasını görmek mümkündür.
Sosyal zekâ Saban‟a göre bireyin çevresindeki insanların duygularını,
isteklerini, ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karĢılama kapasitesidir (2002: 12). Bu
kapasite için benlik algısı kavramı -içsel zekâda da olduğu gibi- kilit önem taĢır.
Kendini tanıyamayan, anlayamayan dolayısıyla bir kimlik algısı geliĢtiremeyen bir
bireyin diğer insanları fark etmesi, onların duygu ve düĢünce dünyalarına yönelmesi
beklenemez. Bu düĢünceden hareketle sosyal zekânın ilk biçimini anne-bebek
iliĢkisine dayandırabiliriz. Bebeğin karĢılaĢtığı ilk öteki kiĢi annedir. Bebek
zamanının çoğunu annesi ile geçirir, birçok bilgi ve eylemin ilk basit formunu ondan
öğrenir, bebeğin en yoğun iletiĢim kurduğu kiĢi yine annesidir. Zamanla bu ikili
sosyal iliĢkiye ailenin diğer üyeleri de dâhil olur. Bir süre sonra bebek yabancı
yüzleri ayırt edebilir hale gelir, insanların ruh halini sezebilir, bu sezgilerine
dayanarak empatinin kökenleri sayılabilecek ilk tepkilerini vermeye baĢlar. Bireyin
tam bir sosyal varlık olmaya baĢlaması ilk arkadaĢlıklarını kurduğu, insanların basit
niyetlerini anlayabildiği, kiĢilik özelliklerinin giderek sabitleĢtiği okul çağlarına
rastlar (Gardner, 2004: 358). Ġlerleyen yıllarda arkadaĢlık iliĢkilerinin giderek önem
kazanmasıyla birey kiĢilerarası iliĢkilere daha çok zaman ayırmaya baĢlar. Ergenlikle
birlikte bu geliĢim süreci farklı bir boyuta taĢınır. Artık birey toplumun genel
ihtiyaçlarını ve kendi özel beklentilerini içinde barındıran bir rol seçimi ile karĢı
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karĢıyadır (Gardner, 2004: 361-362). KiĢilerarası iliĢkiler birey hayatta olduğu sürece
devam edeceği için sosyal zekâ da bireyin hayatının her döneminde önemini
koruyacaktır.
Lazear‟a göre bu zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır (2000: 36-37):
- Ġnsanlarla sözlü ya da sözsüz etkili iletiĢim kurma: Bu kapasite insanlarla
iletiĢim kurarken sadece dile dayalı mesajları değil; ses tonu, beden dili, jest ve
mimikler, göz hareketleri gibi birtakım fiziksel unsurları da hesaba katarak
anlamlandırabilmeyi kapsar.
- Bir bireyin ruhsal durumunu, duygularını okuma: Bu kapasite öncelikle etkili,
anlamlı bir iletiĢimi gerektirir. Birçok insan karĢısındaki kiĢinin neler hissettiğini
anlamaz, onun ruh halini dikkate almaz çünkü onu tam anlamıyla dinlemez, olaylara
onun gözüyle bakmayı denemez. Birbirini gerçekten dinleyen, empati kurabilen,
iletiĢim yüz yüzeyse göz teması kurabilen bireyler karĢıdaki kiĢinin dediklerinin
yanında diyemediklerini de duyabilir.
- Grupta iĢ birliği içinde çalıĢma: Grup içinde ben değil biz olabilmeyi, ortaya
çıkan olumlu-olumsuz her sonucu gruba mal edebilmeyi, bireyin gruba bir üyesi
olarak değer katabilmesini içerir.
- KarĢıdaki kiĢinin bakıĢ açısıyla dinleme: Etkili dinleme becerisi ile ilgili bir
kapasitedir. Sadece karĢıdaki kiĢinin söylediklerine odaklanmayı, zihni bireyin kendi
iç sesi de dâhil diğer düĢüncelere kapatmayı içerir. Çoğu insan karĢısındakini
dinlerken kendi zihnini kapatmaz, karĢısındakinin söylediklerine odaklanmaz.
KarĢısındakinin yanı sıra kendi kafa sesini de dinlemeye devam eder ve sonunda
kendi düĢünceleri baskın gelir.
- Empati kurma: Bu kapasite bir baĢkasının gözüyle olaylara bakabilmeyi,
onun bakıĢ açısıyla, duygu ve düĢünceleriyle ve diğer özellikleriyle bizden farklı bir
birey olduğunu kabul edip bu duruma saygı duyabilmeyi içerir. Bu kapasite genelde
bir baĢkasının düĢüncelerine, bakıĢ açısına katılmak, onunla aynı düĢünmek Ģeklinde
yanlıĢ anlaĢılır; fakat özünde sadece baĢka bakıĢ açılarını anlamak, onlara değer
vermek vardır.
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- Sinerji kazanma ve yaratma: KarĢılığı Türkçe sözlükte „görevdeĢlik‟ olarak
verilen sinerji kavramını bir iĢi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek,
güç Ģeklinde de açıklayabiliriz (TDK, 1998: 1988). Bu kapasite bireyin içinde
bulunduğu gruba kendini ait hissetmesi, grubun gücüne inanması ve bu yönde çaba
harcaması ile ilgilidir.
Sosyal zekâsı güçlü olan bireyler grup çalıĢmalarına katılmayı severler, grup
içerisinde doğal lider görünümündedirler. Ġkna etme ve empati kurma kabiliyetleri
oldukça geliĢmiĢtir. Üstün iletiĢim kabiliyetleri ile her türlü durumda kendi baĢlarının
çaresine bakabilirler. Bu bireyler yardımlaĢma ve dayanıĢmaya önem verir; yeni
insanlarla tanıĢmaktan, yeni ortamlara dâhil olmaktan mutluluk duyarlar.
Politikacılar, psikologlar, öğretmenler, dini liderler ve organizatörlerin sosyal zekâsı
yüksektir. Bütün dünya tarafından kabul görmüĢ bir liderlik vasfına sahip Mustafa
Kemal Atatürk, Ģiddet yerine barıĢçı yöntemlere baĢvurmayı seçen, birçok insanı
derinden etkileyerek Hindistan‟ı bağımsızlığına kavuĢturan hareketin öncüsü
Mahatma Gandi, kendine has üslubu ile eğlendirirken öğreten, psikolojiyi halkla
buluĢturan akademisyen, yazar ve televizyon programcısı Üstün Dökmen sosyal
zekâsıyla toplumda öne çıkmıĢ bireylere örnek verilebilir.

1.1.4.8. Doğacı Zekâ
Gardner 1983‟te yazdığı Zihin Çerçeveleri isimli kitabında Çoklu Zekâ
Kuramına iliĢkin yedi zekâ boyutunu ele alır, ancak insan zekâsının türlerinin daha
fazla olduğunu da belirtir. Bunu takiben 1999‟da yayımladığı Intelligence Reframad
(Zekâ Yeniden Yapılandırıldı) adlı eserinde kuramına yeni bir zekâ boyutu daha
ekler: Doğacı Zekâ. Bu zekâ boyutu bireyin doğal çevresini tanıması, anlaması ve
ona değer vermesi ile ilgilidir. Saban‟a göre doğacı zekâ ile kiĢinin; bir biyolog
yaklaĢımıyla hayvanlar, bitkiler gibi yaĢayan canlıları tanıma, onları belli
karakteristik özelliklerine göre sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti
veya bir jeolog yaklaĢımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar, depremler gibi çeĢitli
özelliklerine karĢı aĢırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir (Saban 2002: 14-15).
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Modern çağla birlikte Ģehirlerde yaĢam ağırlık kazanmıĢ ve insanoğlu aslında
iç içe olduğu doğa ile bağını yavaĢ yavaĢ koparmaya baĢlamıĢtır. Gelen her yeni
nesil bir öncekine göre yaĢadığı doğal ortamdan daha uzak ve bihaberdir. Fakat
yönümüzü modern toplumlardan sıyırıp hala avcılık ve toplayıcılık ile yaĢamını
sürdüren sayıları az kalmıĢ ilkel topluluklara çevirdiğimizde muazzam bir doğayla
bütünleĢme becerisi ile karĢılaĢırız. Kalahari çölünde yaĢayan Kung San kabilesinin
yerdeki izlerden yola çıkarak o anda hangi hayvandan kaç tane, hangi hızla ve ne
kadar zaman önce geçtiğini bilmeleri; avlarının yaĢını, diĢi mi erkek mi, yaralı mı
sağlam mı olduğunu anlamaları; hatta kendilerinden önce avın peĢine baĢka bir
avcının düĢüp düĢmediğini, eğer düĢmüĢse bu avcının kabileden kim olduğunu
izlerden ayırt edebilmeleri; modern çağ insanının herhalde asla ulaĢamayacağı
becerilerdir (Demirel vd., 2006: 45).
Doğa zekâsı tüm insanlarda vardır ancak bu bazılarında özel yetenek
Ģeklindedir ve küçük yaĢlardan itibaren gözlenebilir (Demirel vd., 2006: 46). Mesleği
hayvanlarla, bitkilerle, hava olaylarıyla kısacası doğayla iliĢkili kiĢilerin hayat
hikâyelerine baktığımızda da pek çoğunun küçük yaĢlardan itibaren doğayı izleme;
yaprak, taĢ vb. biriktirme; çiçekleri, bulutları vb. en ince özelliklerine dikkat ederek
ayırma, tasnif etme gibi birtakım özel becerilere sahip olduklarını görebiliriz.
Bununla birlikte doğayla doğrudan iliĢkili olmayan tıp, fotoğrafçılık, mimarlık,
inĢaat mühendisliği gibi kimi iĢlerde de bu becerilerin geliĢmiĢ olması gerekmektedir
(Bellanca, 1997: 19). Dolayısıyla bu zekânın yalnızca doğayla ilgili olmadığını,
doğal çevrenin yanı sıra insan eliyle oluĢturulan yapay çevreyi de içerdiğini
söylemek mümkündür (Bümen, 2005: 18).
Lazear‟a göre bu zekânın özündeki kapasiteler Ģunlardır (2000: 24-26):
- Doğa ile bütünleĢme: Doğayı bir yaĢam alanı olarak görme, ona ait ses, Ģekil,
koku, tat gibi iĢaretleri özel olarak anlamlandırabilme, doğanın bir parçası olduğunu
hissetme gibi becerileri kapsar.
- Doğal bitki örtüsüne duyarlılık: Bitki örtüleriyle ilgilenme, onları tanıma,
onların doğaya ve insana etkilerini inceleme kapasitesidir. Endemik bitkilerle
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ilgilenmek, alternatif tıpta bitkilerden yararlanmak gibi etkinlikler bu kapasiteye
örnek verilebilir.
- Canlılar ile etkileĢim kurma: Doğadaki canlılarla ilgilenme, onları tanıma,
anlama, koruma ve besleme davranıĢlarını içerir. Doğadaki diğer canlılarla etkileĢim
halinde olmak bireyin doğa zekâsını harekete geçirmekle kalmaz, bireye kendini iyi
hissettirir, doğanın gözüyle hayatı anlamlandırmasını sağlar. Bugün terapistler
fiziksel yetersizlik, depresyon gibi farklı birçok vakada hayvanların sakinleĢtirici,
iyileĢtirici gücünden yararlanmaktadır.
Bu kapasitesi geliĢmiĢ bireyler en az insanlar kadar doğadaki diğer canlıların
da yaĢam hakları olduğunu savunur. Hayvan beslemek ya da bitki yetiĢtirmek,
kimsesiz hayvanları koruyup kollamak, tükenme tehlikesi altında olan türleri çeĢitli
platformlarda duyurmak ve bir kamuoyu bilinci yaratmaya çalıĢmak bu kapasite ile
ilgili etkinliklerdendir.
- Doğanın tepkilerine karĢı farkındalık: Doğanın insana, insanın da doğaya
etkilerini fark edebilme becerisini kapsar. Bu kapasitesi geliĢmiĢ bireyler doğadaki
çok küçük değiĢiklikleri, normal dıĢı durumları kolayca fark eder, böyle durumlara
karĢı aĢırı hassasiyet gösterirler. Günümüzde insanın doğaya etkilerine farkındalık
yaratma amacıyla oluĢturulmuĢ Greenpeace gibi pek çok kuruluĢ vardır.
- Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma, sınıflama: Doğadaki canlıları tanıma,
özelliklerini belirleme, benzerlik ve farklılıklarına göre tasnif etme becerilerini
kapsar.
- Bitki yetiĢtirme: ÇeĢitli bitkileri yetiĢtirme, bitki hastalıklarıyla mücadele
etme, farklı tarım yöntemlerine baĢvurma gibi ziraî etkinliklerle ilgilidir. Günümüzde
organik tarımla ilgilenenler, tohum bankası çalıĢmalarını yürütenler, kendi sebzesini
kendi yetiĢtirenler bu kapasiteye örnek gösterilebilir.
Doğacı zekâsı güçlü olan bireylerin çevre bilinci oldukça geliĢmiĢtir, doğal
çevreye dair her konu doğacı zekâsı baskın bireylerin dikkatini çeker. Hayvan ya da
bitki yetiĢtirmekten, gezilere katılmaktan hoĢlanan bu bireyler; izcilik, avcılık,
çiftçilik, doğa fotoğrafçılığı, biyolog, veterinerlik gibi iĢ ve uğraĢılara da yakınlık
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duyarlar. Belgesel izlemekten, deney yapmaktan, doğa sporlarıyla ilgilenmekten
zevk alırlar. Aynı zamanda küresel ısınma, çevre kirliliği, nesli tükenmek üzere olan
türler gibi günümüz doğa sorunlarına karĢı duyarlı olan bu bireyler, doğa-insan
arasındaki dengeyi korumak için gayret sarf ederler. Bu zekâsıyla toplumda öne
çıkmıĢ bireylere; doğal ortamdaki bir sürüye kendini kabul ettiren ve aslanlarla
yaĢayan adam olarak ünlenen Kevin Richardson, DNA sarmalını keĢfeden Nobel
ödüllü biyolog James Watson, Türkiye‟de modern Evliya Çelebi olarak bilinen, doğa
ile ilgili birçok çalıĢması bulunan Serdar Kılıç; Toprak Dede olarak tanınan, TEMA
Vakfı‟nın kurucusu Hayrettin Karaca örnek verilebilir.

1.1.5. Çoklu Zekâ Sisteminin Eğitimde UygulanıĢı
Çoklu zekâ sistemini eğitimle buluĢturmak, kuramı eğitim ve öğretim
süreçlerine dâhil etmek baĢlangıçta ne Gardner‟ın ne de diğer kuramcıların eğildiği
bir konuydu. Gardner kuramı ilk olarak 1983‟te yayınlamıĢ olmasına rağmen kuram,
eğitimcilerin dikkatini 1993‟te yayınlanan Multiple Intelligences- Theory in Practice
ile çekmiĢtir. Bundan sonra kuramı eğitime uyarlayan birçok çalıĢma yapılmıĢ,
kuram eğitimciler tarafından benimsenmiĢ ve kurama dayanan pek çok farklı eğitim
modeli ortaya atılmıĢtır. Gardner ise eğitimsel uygulamalar konusunda belirli bir
model önerisinde bulunmamakla birlikte, kuramın bir eğitim hedefi olmadığını da
söylemiĢ, kuramın yalnızca eğitimin hedeflerine ulaĢmada güçlü bir araç
olabileceğini belirtmiĢtir (Durie, 1997; Aktaran: Bümen, 2005: 2). Kuramın
eğitimciler tarafından bu kadar çok benimsenmesinin ve yaygınlaĢmasının sebebini
Campbell ve Campbell (1999: 4) öğretmenlerin zekâ, öğretim ve baĢarı hakkındaki
kanılarının kuram sayesinde olumlu yönde değiĢmesi olarak açıklamıĢtır. Buna göre
kuram hem eğitimcilerin insan zihni hakkındaki bilgi ve inançlarına katkıda
bulunmakta, hem kurama göre hazırlanmıĢ öğretim programları öğrencileri olumlu
etkilemektedir. Aynı zamanda kuramın mesleki uygulamalarının bulunması da
benimsenmesinde etkili olmuĢtur (Aktaran: Bümen, 2005: 32).
Her bireyin farklı yollarla, farklı nedenlerle ve farklı hızlarda öğrenebileceği
dolayısıyla eğitimde bireysel farklılıkların öneminin anlaĢılması da Çoklu Zekâ
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Kuramını eğitimde farklı bir noktaya taĢımıĢtır. Kuramda yer alan zekâ alanları
öğretim programlarında öğrenme stillerine dönüĢmüĢtür. Geleneksel yapıdaki
sınıflarda öğretmen bilgiyi sunan kiĢidir, daha çok öğretmenin konuĢtuğu bu
sınıflarda ders genelde sözel bir Ģekilde iĢlenir, zaman zaman yazı tahtası kullanılır.
Böyle bir sınıfta ancak dinleyerek öğrenen, dil ve mantık becerileri geliĢmiĢ bireyler
baĢarılı olur. Hâlbuki öğretmen ders ortamına ne kadar çok farklı duyulara hitap eden
materyal getirirse, farklı zekâlara yönelik etkinlikler planlarsa, ölçme-değerlendirme
sürecini de sadece klasik sınavların egemenliğinden kurtarırsa eğitimden de o kadar
verim alacaktır. Çoklu zekâ sisteminin dayandığı bu bireysel farklılıklara dayalı
öğretimin aslında pek çok yararı mevcuttur. Derslerin materyallerle, görsel
unsurlarla, oyunlarla, Ģarkılarla vb. zenginleĢtirilmesi öğrenme ortamını daha keyifli
hale getirmekle kalmayacak, konuların daha kolay anlaĢılmasını da sağlayacaktır. Bu
öğretim stratejilerini geliĢtirmeye çalıĢan öğretmenlerin yaratıcılıklarının da
artacağını söylemek mümkündür (Bümen, 2005: 32).
Lazear‟a göre kuram ile eğitimin bütünleĢtirilmesi sırasında yapılacak ilk iĢ
kuramı tanıtmak olmalıdır. Lazear kuramın sadece idareci ve öğretmenlere değil
öğrencilere de tanıtılması gerektiğini savunur (Lazear, 2000: 5). Sınıfta neyin niçin
yapıldığını bilen, nasıl öğrendiğini anlamaya çalıĢan bireyin „yürütücü biliĢ‟
kapasitesi de artacaktır. Kuramdan sınıfın hatta velilerin haberdar edilmesi, hangi
etkinliğin hangi amaçla yapılacağının bildirilmesi; aynı zamanda derste yapılan bu
farklı etkinliklerin öğrenciler tarafından birer oyun, eğlence olarak algılanmasını
engelleyecektir.
Çoklu zekâ sisteminin eğitime uygulanması sürecinde eğitimcilerin sıkça
üzerinde düĢündüğü soru “Öğretim süreçlerini planlarken farklı zekâ türlerinden
nasıl yararlanabiliriz?” olmuĢtur. Bu soruyu her bir zekâ türü için sormak da
mümkündür (Armstrong, 1994: 58):
Mantıksal-Matematiksel: Sayı, hesap, mantık, sınıflama ve eleĢtirel düĢünme
becerilerini sınıfa nasıl getirebilirim?
Sözel/Dilbilimsel: KonuĢmaları ya da yazılmıĢ metinleri nasıl kullanabilirim?
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Öze dönük/Bireysel: Duyguları, anıları nasıl uyandırabilirim ya da öğrencilere
seçme Ģansını nasıl verebilirim?
Sosyal/Bireylerarası: Öğrencileri nasıl kaynaĢtırabilir, kubaĢık çalıĢtırabilir ve
büyük grup benzetimlerine nasıl yönlendirebilirim?
Görsel/Uzamsal: Görsel Ģekilleri hayal etmeyi, renk, resim ve benzetmeleri
nasıl kullanabilirim?
Müziksel/Ritmik: Müziği ya da doğa seslerini sınıfa nasıl getirebilirim?
Bedensel/Kinestetik: Vücut ya da el becerilerini iĢe nasıl karıĢtırabilirim?
Bu ve benzer sorular ıĢığında planlanan dersleri birkaç saate sığdırmak da
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla öğretmen her derste mümkün olduğu kadar çok
zekâ alanına hitap etmeye dikkat etmeli, fakat birbiriyle ilgisi olmayan, göstermelik
etkinliklerden kaçınmalıdır.
ÇeĢitli kaynaklarda Öğrenme Merkezleri Modeli, Zekâ Takımları Modeli gibi
birtakım öğretim modelleri önerilse de; çoklu zekâ teorisini uygulamaya koymak için
standart sayılabilecek tek bir öğretim modelinden, yaklaĢımından söz etmek mümkün
değildir. Aksine kuram öğretmenlere bir dizi seçenekler sunarak onları sınıflarında
farklı öğretim modellerinin bir arada uygulanmasını gerektiren çoklu bir öğretim
yaklaĢımı benimsemeye zorlamaktadır (Saban, 2002: 63). Çoklu Zekâ Kuramı en
basit haliyle, bireylerin dünyadaki ses, Ģekil, yapı, hareket, sayı gibi farklı birimlere,
konulara nasıl tepki verdiğini incelemiĢtir. Eğitim ortamına da bu farklı birimleri
eğitim materyalleri Ģeklinde dâhil etmek ve farklı zekâ alanları geliĢmiĢ bireylerin
her birine ulaĢmak yalnız kurama inanan değil tüm eğitimcilerin ulaĢmak istediği bir
hedeftir.
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1.2. SÖZCÜKTE ANLAM BĠLGĠSĠ
1.2.1. Sözcükte Anlam
Ġnsanoğlunun meramını anlatmak için kullandığı sesli iĢaretler sistemine dil
denir (Banguoğlu, 2007: 9). Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere dilin temel amacı,
sesleri anlamlı bir yapıya dönüĢtürerek karĢı tarafa anlamlı bir ileti göndermektir. O
hâlde dilin özünde anlam yer almaktadır. Bugün pek çok alanda geliĢmiĢ, uygar
toplumlar bu düzeye anlayarak, anlatarak ve anlaĢarak –dolayısıyla dilin anlam
birimi ile- gelmiĢlerdir. Türk Dil Kurumu anlamı “Bir kelimeden, bir sözden, bir
davranıĢ veya olgudan anlaĢılan Ģey, bunların hatırlattığı düĢünce veya nesne, mana,
fehva (“Anlam”, 2016).” olarak tanımlamaktadır. Korkmaz ise “Anlam, sözcüğün
söz içindeki diğer öğelerle bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biridir
(1992: 8).” diyerek anlamın tek baĢına bir sözcükle değil cümleyi hatta metni
oluĢturan diğer ögelerle de bir araya gelerek vücut bulduğunu ifade etmektedir.
Buradan hareketle dilde bulunan bütün ögelerin anlamlarını ve anlam özelliklerini
inceleyen alanı, anlam bilgisi olarak adlandırmak mümkündür. Banguoğlu (2007: 20)
ayarlayıcı gramerin bölümlerini ses bilgisi, yapı bilgisi ve sözdizimi olarak sayarken
bunlara anlam bilgisinin modern gramerde eklendiğini söylemiĢ ve anlam bilgisinin
kelimeler, ekler, deyimler ve eyitmelerin taĢıdıkları anlamları ve bu anlamların
yayılma ve değiĢmelerini incelediğini belirtmiĢtir.
Gerek söz öbeklerinin gerek cümle ve metinlerin taĢıdıkları anlam, doğrudan
sözcüklerin anlamı ile ilgilidir. Bu yüzden anlam bilim ile sözcük bilim arasında sıkı
bir iliĢki vardır. Bir sözcüğün kullanıldığı yere, hatta telaffuzuna göre farklı anlamlar
kazanması, sözcükte anlamın çok boyutlu bir alan olduğunu göstermektedir.
Türkçenin zengin sözcük hazinesi, kalıplaĢmıĢ söz öbekleri, deyim ve atasözleri, söz
sanatları gibi unsurlar da dâhil edildiğinde sözcükte anlam özellikleri konusunun
iĢlevi ve önemi daha net anlaĢılacaktır. Bu baĢlık altında verilen alt baĢlıklar,
çalıĢmada araĢtırmacının ele aldığı sözcükte anlam özelliklerine iĢaret etmektedir.
Alt baĢlıklar açıklanırken, Türk edebiyatının önemli yazar ve Ģairlerinin eserlerinden
alınmıĢ örneklere de yer verilmiĢtir.
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1.2.1.1.Temel Anlam
Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Temel anlam, sözcüğün geçmiĢten
bugüne taĢıdığı en eski anlam olarak da tanımlanabilir. Sözlükte sözcüğün karĢısında
yazan ilk anlam, o sözcüğün temel anlamıdır. Bazı kaynaklarda „temel anlam‟ ile
birlikte çekirdek anlam, gerçek anlam, ilk anlam, düz anlam gibi farklı
isimlendirmelere de baĢvurulduğu görülmektedir.
Ağaç sözcüğünü duyduğumuzda zihnimizde beliren ilk görüntü; dallara,
yapraklara sahip bir bitki türü, canlı bir varlıktır. Zihnimizde oluĢan bu tasarım aynı
zamanda bize o kelimenin temel anlamını da vermektedir. “Bir incir ağacı, bilseniz
bana neler neler hatırlatmaz. Bütün bir çocukluk, bütün bir geçmiĢ zaman
(Kısakürek, 2004: 18).” cümlelerinde ağaç sözcüğü temel anlamı ile kullanılmıĢtır.

1.2.1.2. Yan Anlam
Bir sözcüğün temel anlamından kopmadan kazandığı ikinci anlamıdır.
Sözcüğün temel anlamı ile yan anlamı arasında biçimsel veya iĢlevsel bir benzerlik
ilgisi bulunmaktadır.
Kol ve sırt sözcükleri zihinde vücudun uzuvları, bölümleri olarak resmedilir ve
bu resimler onların ilk anlamı yani temel anlamıdır. Fakat aynı sözcükler “Daha
sonra beni mükemmel bir yer döĢeği serilmiĢ yatak odasına aldılar; üçer kollu ve
fanuslu Ģamdanların aydınlattığı bir temiz oda (Karay, 2006: 78)...” ve “Sıtmaların
tırmanamadığı, hastalıkların barınamadığı bu dağ sırtında çınarlar gibi geliĢe
geniĢleye, uzun, bıktırıcı bir ömür sürüyorlardı (Karay, 2014: 9).” cümlelerinde yan
anlamda kullanılmıĢtır. Ġnsan vücudunun bir bölümü olan kol ile Ģamdanın kolu
arasında, boyundan kuyruksokumuna değin uzanan üst bölüm olan sırt ile dağın sırtı
arasında biçimsel bir ilgi bulunmaktadır.

1.2.1.3. Terim Anlam
Sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dallarından herhangi biri ile ilgili
özel bir kavramı karĢılayan anlamıdır. Perde, kostüm, suflör tiyatro ile ilgili
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terimlere; penaltı, ofsayt, kanat futbol ile ilgili terimlere; üçgen, kesir, çarpım
matematik ile ilgili terimlere örnek gösterilebilir. Ancak burada kelimenin
kullanıldığı yere ve cümledeki anlamına da bakmak gerekmektedir. Perde sözcüğü
bir ev eĢyası olarak kullanılıyorsa temel anlamı, tiyatro eserinin bir bölümü olarak
kullanılıyorsa terim anlamı karĢılayacaktır.
“Okuma yazma bilmeyen saz Ģairleri kafiyeleri kullanırken çok güzel hayaller
ve nükteler bulurlar (Kaplan, 2008: 45).” cümlesinde kafiye sözcüğü Ģiirde dize
sonlarında yer alan ses benzerliğini karĢılamaktadır, dolayısıyla bir edebiyat
terimidir.
“On gün geçmeden bütün „Jül Sezar‟ı ve mizanseni ezberlemiĢti. Arada bir
kendini tutamıyor, figüran veya büyük rol demeden sufle ediyordu (Buğra, 1993:
23).” cümlelerinde ise mizansen, figüran, rol ve sufle sözcükleri birer tiyatro
terimidir.

1.2.1.4. Mecaz Anlam
Mecaz anlam; sözcüğün kendi anlamının tamamen dıĢında, bambaĢka bir
anlamda kullanılmasıdır. Mecaz anlamın yan anlamdan farkı sözcüğün tamamen
temel anlamından kopmasıdır. Mecaz anlam sözcüğe, benzetme ya da ilgi kurma
yoluyla kazandırılır ve sözün daha etkili bir Ģekilde ifade edilmesine olanak sağlar.
“Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, / Kapanırdı daha gün batmadan
kapılar (Dıranas, 2006: 65).” dizelerinde keskin sözcüğü „çok iyi kesen, çok kesici‟
temel anlamından tamamen koparak „çok etkili, çok güçlü‟ manasında kullanılmıĢtır
ve mecaz anlam kazanmıĢtır.
“Meftun, bulunduğu yerde fena halde bozuldu kaldı (Gürpınar, 2003: 367).”
cümlesinde ise bozulmak fiili mecaz anlamda kullanılmıĢtır.
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1.2.1.5. Zıt Anlamlı Sözcükler
Birbirine zıt (karĢıt) durum, nitelik ve davranıĢları ifade eden sözcüklere zıt
anlamlı sözcükler denir. “Yakın-uzak, pahalı-ucuz, doldurmak-boĢaltmak, korkakcesur” zıt anlamlı sözcük çiftlerine örnek gösterilebilir. Ancak sözcükler, cümle
içinde farklı anlamlarda kullanılabilir; bu yüzden karĢıtlıklar, sözcüklerin cümle
içerisindeki anlamlarına göre belirlenmelidir. “Yüzlerce, binlerce kırlangıç gibi,
kanadı kırılmadan önce dünyayı, hayatı, ölümü umursamadan.. ölümü ok hızında
vura vura bir güzel yaĢamayı uçurmuĢtu (Sepetçioğlu, 1974: 7).” cümlesinde hayat
ve ölüm sözcükleri birbirinin karĢıtı olarak kullanılmıĢtır.
Bir sözcüğün olumsuzu ile o sözcüğün karĢıtı karıĢtırılmamalıdır çünkü bu iki
husus birbirinden farklıdır. Örneğin „gülmek‟ sözcüğünün olumsuzu „gülmemek‟
iken karĢıtı „ağlamak‟ tır.

1.2.1.6. EĢ anlamlı Sözcükler
Türkçede nasıl ki bir sözcük birden fazla anlamı karĢılarsa bir anlam da birden
fazla sözcüğe ait olabilir. Bu aynı anlama gelen iki farklı sözcükten biri genellikle o
sözcüğün yabancı bir dildeki karĢılığıdır. YazılıĢları farklı fakat anlamları aynı olan
bu sözcüklere eĢ anlamlı (anlamdaĢ) sözcükler denir. “YaĢam-hayat, cevap-yanıt,
tabiat-doğa, deneyim-tecrübe, beyaz-ak” eĢ anlamlı sözcük çiftlerine örnek
gösterilebilir.
“Mevsim mütehayyil, vakit akĢamdı Bebek‟te (Beyatlı, 1969: 16).” dizesinde
ve “Çünkü; bende de, buraya geldiğim günden beri, zaman kavramı hayli
zayıflamıĢtır (Karaosmanoğlu, 1998: 48).” cümlesinde geçen „vakit‟ ve „zaman‟
kelimeleri eĢ anlamlıdır.

1.2.1.7. EĢ Sesli Sözcükler
YazılıĢları ve söyleniĢleri aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcükler eĢ
sesli (sesteĢ) sözcükler adını alır. Türkçede yazılıĢları dolayısıyla sesleri aynı fakat
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anlamları farklı pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler farklı sözcük türlerinde
olabilir. Örneğin yaz sözcüğü hem bir mevsime ad olmuĢtur, hem de yazmak
eylemini karĢılamaktadır.
“Doktor bunu düĢünmeye mecbur olur ve acı acı gülerek: „Bu da bir çeĢit Ģehit
düĢmek.. hayatı asıl harpten sağ çıkanlar kaybediyor,‟ derdi (Buğra, 2013: 137).” ve
“Kaç defa, elime bir sopa alıp, bunları önüme katarak kendi ormanlarına doğru
sürmek arzusunu duymuĢumdur. Fakat sağ kolum yoktu (Karaosmanoğlu, 1998:
35)...” cümlelerinde yazılıĢ ve söyleniĢ itibariyle aynı olan sağ sözcüğü “yaĢamakta
olan” ve “vücutta kalbin bulunduğu tarafın karĢısında olan, sol karĢıtı” Ģeklinde iki
farklı anlama gelmektedir ve eĢ seslidir.

1.2.1.8. Özel ve Genel Anlam
Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına genel anlam, o türün sadece bir
ya da birkaç örneğine iĢaret edecek Ģekilde kullanılmasına ise özel anlam denir.
“Bunu iĢiten çocuk hıçkıra hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır; bir daha Türkçe
konuĢacak adam bulamayacağına ağlamaktadır (Karay, 2006: 16).” cümlesinde
çocuk sözcüğü özel anlamda kullanılırken; “Yalnız onun gözlerinde gördüğüm çocuk
emniyeti ve Ģefkati ile ruhuma sokuluyor, bu nazar açlıktan ölen bir adama ekmek
yerine taĢ vermek tesirini yapıyor (Adıvar, 2003: 85).” cümlesinde ise aynı sözcük
genel anlamda kullanılmıĢtır.
Bir cümlede önce genel kapsamlı bir sözcük söylenir ve peĢinden o sözcüğün
kapsamına giren özel anlamlı bir sözcük söylenirse buna genelden özele anlatım adı
verilmektedir. Genelden özele anlatım Ģekline Ģu cümle örnek gösterilebilir:
“Üniversite profesörlerinden ve büyük Türk fikir adamlarından Mehmet Emin
Beyefendi, Hayat dergisinde, bu konuya iliĢkin ve bize cevap olarak yazdığı
makalede, felsefe dilinin haĢinliğini, üslûptan daha çok konunun özelliklerinde
aramak gerektiğini söylüyordu (HâĢim, 2005: 80).”
Bununla birlikte bir cümlede önce bir türün özel örneğinden bahsedilip
ardından o örneği kapsayan genel anlamlı bir sözcük söylenirse buna özelden genele
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anlatım denir. “Kars‟ım, Ankara‟yım, Van‟ım, Bolu‟yum/ Boğazlardan aĢan fetih
yoluyum/ Muradına ermiĢ Anadolu‟yum (Asya, 1993: 94).” dizelerinde önce bazı
Ģehir isimleri sayılmıĢ, ardından bu Ģehirleri içine alan, kapsayan yer adı olan
Anadolu söylenerek özelden genele anlatım yoluna baĢvurulmuĢtur.

1.2.1.9. Somut ve Soyut Anlam
BeĢ duyu organımızdan herhangi biri ile algılanabilen varlıklara somut, beĢ
duyu organımızdan herhangi biri ile algılanamayan ancak varlığını akıl yolu ile kabul
ettiğimiz varlıklara ise soyut varlıklar adı verilir. “Kitap, rüzgâr, hava, insan, tablo,
gürültü” somut anlamlı sözcüklere, “melek, ruh, vicdan, hüzün, minnet, yalnızlık”
soyut anlamlı sözcüklere örnek olarak gösterilebilir. “Zamanla nasıl değiĢiyor insan!/
Hangi resmime baksam ben değilim./ Nerde o günler, o Ģevk, o heyecan?/ Bu güler
yüzlü adam ben değilim;/ Yalandır kaygısız olduğum yalan (Tarancı, 2014: 227).”
dizelerinde “insan, resim, yüz, adam” sözcükleri somut anlamda kullanılırken
“zaman, Ģevk, heyecan, yalan” sözcükleri soyut anlamlıdır.
Sözcükler kullanıldıkları yere yani bağlamlarına göre somut ya da soyut anlam
kazanabilirler. “DüĢe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıntıları içinde
kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri
görünen karanlık çukurlara sapıyordu (Seyfettin, 1999: 235).” cümlesindeki yol
sözcüğü somut anlamlı bir sözcüktür. Fakat aynı sözcüğün “Sadece çocuklarımızı
öyle yetiĢtirelim ki, ileride tutacakları yolu, hiçbir tesire tabi kalmadan, kendileri
intihab etsinler (Güntekin, 2013: 60)...” cümlesinde davranıĢ biçimi, tutum anlamına
gelecek Ģekilde kullanıldığı ve soyut bir anlam kazandığı görülmektedir. Bu gibi
örnekler, bazı kaynaklarda soyutlama (somut bir sözcüğe soyut anlam kazandırma)
adı ile geçmektedir.
Tam aksi yönde, yani soyut bir sözcüğün, cümlede somut anlam kazanmasına
Karacaoğlan‟a ait “Ben güzele güzel demem, / Güzel benim olmayınca (Cunbur,
1985: 268).” dizelerindeki güzel sözcüğü örnek gösterilebilir. Güzel sözcüğü göze,
kulağa hoĢ gelen, hayranlık uyandıran anlamında kullanılan bir sıfattır ve bu anlamı
ile sözcük soyut anlamlıdır. Ancak güzel bu dizelerde aynı zamanda güzel kız veya
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kadın anlamında da kullanılmıĢtır ve böylece somutlaĢtırılmıĢtır. Somutlama (soyut
bir sözcüğü somut anlamda kullanma), genellikle benzetme, kiĢileĢtirme gibi söz
sanatları yoluyla yapılmaktadır.

1.2.1.10. Nitel ve Nicel Anlam
TDK‟ye göre nitelik; bir Ģeyin nasıl olduğunu belirten, onu baĢka Ģeylerden
ayıran özellik, vasıf, keyfiyet Ģeklinde açıklanmaktadır (1998: 1657). Buradan
hareketle varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen
bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklerin nitel anlamlı sözcükler olduğu tanımını
yapmak mümkündür.
“Cânân siyah elbisesiyle, altın saçlarıyla, pembe yüzüyle, gök mavisi
gözleriyle, yeniden hayâline yapıĢtı (Safa, 2000: 66).” cümlesinde siyah, pembe ve
gök mavisi sözcükleri, “Rumeli sahilinde yeni birkaç bina göze çarpıyor. Buna
karĢılık Anadolu sahili yıkık dökük köyleriyle asırlık uykusu altında ezilmiĢ gibi
cansız ve hareketsiz (Rauf, 2004: 14)...” cümlelerinde ise yeni, yıkık dökük
sözcükleri nitel anlam taĢımaktadır. Bu sözcüklerin ölçüsü, sayısı ve miktarı yoktur.
TDK‟ye göre nicelik; bir Ģeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen
durumu, kemiyet, miktar, kantite Ģeklinde açıklanmaktadır (1998: 1652). Bu
tanımdan

hareketle

varlıkların

sayılabilen,

ölçülebilen,

azalıp

çoğalabilen

özelliklerini ifade eden sözcüklerin nicel anlamlı sözcükler olduğu söylenebilir.
“Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı (HâĢim, 2005: 156).”
cümlesinde kısa sözcüğü, “Hatice Hanım‟ın temizlik, namus merakından baĢka bir
de yüksek ökçe merakı vardı (Seyfettin, 1999: 298).” cümlesinde yüksek sözcüğü,
“Ertesi gün baĢladı gün doğmadan yolculuk,/ Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor
her soluk (Çamlıbel, 2007: 17).” dizelerinde soğuk sözcüğü nicel anlamlıdır. Bu
sözcükler ölçülebilir, sayılabilir, azalıp çoğalabilir bir mana içermektedirler.
Türkçede bir sözcük kullanıldığı yere yani bağlamına göre nitel ya da nicel
anlam kazanabilir. “Bahçenin bir köĢesinde derin bir çukur kazılmıĢ, Büyükbaba
kollarını sıvamıĢ kurbanları kesmeye hazırlanıyordu (Adıvar, 2005: 77).” ve “Bu
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bana o kadar derin bir tesir yaptı ki, ismini bile Fuat Bey‟den sormadım (Adıvar,
2005: 235).” örnekleri incelendiğinde; birinci cümledeki derin sözcüğünün dibi
yüzeyinden veya ağzından uzak olan manasına geldiği ve ölçülebilir, nicel bir
kavram olduğu; ikinci cümledeki derin sözcüğünün ise içten gelen, yoğun manasına
geldiği ve ölçülemez, nitel bir kavram olduğu görülmektedir.

1.2.1.11. Benzetme
Benzetme; bir Ģeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taĢıyan bir Ģeyi
örnek alarak gösterme iĢi, benzeti, teĢbih Ģeklinde tanımlanmaktadır (TDK,
“Benzetme”, 2016). Benzetmede amaç anlatımı güçlendirmektir, bu amaçla
aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık veya kavramdan ortak nitelik açısından
zayıf olan güçlü olana benzetilir. Bedri Rahmi Eyuboğlu‟na ait “Ah bu türküler, köy
türküleri/ Ana sütü gibi candan/ Ana sütü gibi temiz (Çelik, 1996: 81).” dizelerinde,
benzetme yönü yani benzeyen unsurlar arasındaki ortak nitelik candan ve temiz
olmalarıdır. Bu ortak nitelik bakımından güçlü olan varlık ana sütü, zayıf olup güçlü
olana benzetilen varlık ise köy türküleridir.
Tam bir benzetmenin dört ögesi bulunur:
1.Benzeyen: Özellikçe güçsüz olan
2.Kendisine Benzetilen: Özellikçe güçlü olan
3.Benzetme Yönü: Aralarında aktarılan özellik
4. Benzetme Edatı: Gibi, kadar, sanki, güya, misal...
Bu ögelerden ilk ikisi benzetmenin temel ögeleridir, benzetme edatı ve yönü
ise benzetmenin yardımcı ögeleridir ve bu yardımcı ögeler kullanılmadan da
benzetme yapmak mümkündür. “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?/
ġühedâ fıĢkıracak toprağı sıksan, Ģühedâ (Ersoy, 2011: 29)!” dizelerinde vatan
cennete benzetilerek benzetmenin sadece temel ögelerine baĢvurulmuĢtur.
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“DurmuĢ bir saat gibiydi durup geçmiyen zaman / DonmuĢ sükût içinde güneĢ
görmiyen cihan (Beyatlı, 1969: 104).” dizelerinde Ģair zamanı durup geçmemesi
yönüyle durmuĢ bir saate benzetmiĢ ve “gibi” edatına da baĢvurarak dört ögesi de
bulunan bir benzetme yapmıĢtır.
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi Ģendik. / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu
yendik (Beyatlı, 1969: 16).” dizelerinde ise ordu bir dev‟e benzetilmiĢ, bu
benzetmede gibi edatına baĢvurulurken, benzetme yönüne dair herhangi bir sözcük
yer almamıĢ ve benzetmenin sadece üç ögesi kullanılmıĢtır.

1.2.2. Türkçe Programında Sözcükte Anlam
Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nın amacı öğrencilerin dinleme/izleme,
konuĢma, okuma ve yazma becerilerini geliĢtirmeleri, dilimizin imkân ve
zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarıdır. Bu
yüzden Türkçe dersi; anlama, yorumlama, iletiĢim kurma becerisini geliĢtirmeyi
hedefler (MEB, 2006). Anlam bilgisi konu ve kazanımları, bu hedefe ulaĢmada birer
basamak niteliğindedir. 2006 yılında MEB tarafından yayımlanan Türkçe Dersi
Öğretim Programı‟nda anlam bilgisi ile ilgili kazanımlar dinleme/izleme, konuĢma,
okuma, yazma alanlarının hepsinde mevcuttur ve bu kazanımlar ait oldukları alanlar
ve amaçlarla birlikte aĢağıda listelenmiĢtir:
“D.2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını çıkarır.
D.4.1. Kelimeler arasındaki anlam iliĢkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca iliĢkili
kelimelere örnek verir.
D.4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak
kullanır.
D.4.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle
içinde kullanır.
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D.4.6. Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük
oluĢturur.
K.3.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını
zenginleĢtirir.
K.5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır.
O.2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını
çıkarır.
O.2.18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
O.4.1. Kelimeler arasındaki anlam iliĢkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca iliĢkili
kelimelere örnek verir.
O.4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak
kullanır.
O.4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
O.4.4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluĢturur.
Y.2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını
zenginleĢtirir.
Y.5.2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır (2006: 13-40).”
Sözcükte anlam bilgisi konusu Türkçe Dersi Öğretim Programı‟nda temel dil
becerilerini geliĢtirmek, sözcük dağarcığını zenginleĢtirmek için bir araç olarak
düĢünülüp ele alınmıĢtır. Ancak Türkçenin dil bilgisini anlatan kitaplarda anlam
bilgisi konusu, dil bilgisinin bir alt boyutu olarak düĢünülmüĢtür.
Dil bilgisi bir dili bütün cepheleriyle inceleyen bilgi koludur (Ergin, 2008: 28).
Ses bilgisi, yapı bilgisi, cümle bilgisi, anlam ve köken bilgisi olmak üzere kendi
içinde bölümlere ayrılan dil bilgisi her dil öğretiminde olduğu gibi Türkçe
öğretiminde de oldukça önemlidir ve eğitim sistemimizin hemen hemen her
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aĢamasında mevcuttur. Zira bir dili doğru, güzel ve etkili kullanabilmek, o dilin
kurallarına hâkim olmayı gerektirir.
MEB Türkçe 6, 7, 8.Sınıf Öğretim Programı okuma, yazma, konuĢma ve
dinleme öğrenme alanları ve dil bilgisinden oluĢmaktadır. Öğrenme alanları ve dil
bilgisi hem kendi içlerinde bir bütünlük arz etmekte hem de birbirlerini
desteklemektedir. Anlam bilgisi, dil bilgisinin bir kolu olup sözcükleri; anlamları,
anlam özellikleri, anlam olayları bakımından incelemeyi amaçlar (Sağır, 2002: 55).
Programda yer alan etkinlikler anlam bilgisinin bu amaçlarına hizmet etmektedir ve
anlam bilgisi ile iliĢkilendirilmiĢtir. Programa göre dil bilgisi öğretimi dolayısıyla bu
çalıĢmaya konu olan anlam bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygulamaya
dayanmalıdır ve bu amaçla dil bilgilerinin öğretiminde, kuralların verilmesinin yanı
sıra, bu kuralların kelime, cümle ve metin düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıĢtır
(MEB, 2006: 7). Dil bilgisi kazanımları her sınıf düzeyine göre ayrılmıĢ, bu
kazanımlar kolaydan zora doğru aĢamalı bir Ģekilde sıralanmıĢtır. Söz konusu
kazanımların bir beceriye dönüĢmesi için dil bilgisinin anlama olan katkısına dikkat
çekilmiĢtir.
Programda yer alan dil bilgisi ile diğer öğrenme alanlarının iliĢkilendirilme
süreci bir bakıma Çoklu Zekâ Kuramına da iĢaret etmektedir. En basit haliyle dil
bilgisinin okuma alanıyla iliĢkilendirilmesi uzamsal, müzikal, içsel ve sözel zekâya;
dinleme ve konuĢma alanlarıyla iliĢkilendirilmesi müzikal, sözel ve sosyal zekâya;
yazma alanıyla iliĢkilendirilmesi ise içsel, sözel ve mantıksal-matematiksel zekâya
hitap etmektedir. Programın önerdiği farklı birçok etkinlik örneği ile birlikte bahsi
geçen zekâların yanı sıra doğacı ve bedensel zekâya da seslenmek mümkündür.
Ayrıca Türkçe dersi öğretim programında dil bilgisi konularının görsel
materyallerle desteklenmesi ve kuralların örneklerden hareketle verilmesi gerektiği
belirtilmiĢtir. Buna dayanarak programın zaten soyut bir konu olan dil bilgisi
kurallarını somutlaĢtırmaya ve uzamsal yani görsel zekâyı harekete geçirmeye
çalıĢtığını söyleyebiliriz. Yine program örneklerden yola çıkarak kurallara
ulaĢılmasını isteyerek akıl yürütme yollarına ve dolayısıyla mantıksal-matematiksel
zekâya iĢaret etmektedir.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
2.YÖNTEM
2.1. ARAġTIRMANIN MODELĠ
Bu çalıĢmada, araĢtırma yöntemi olarak ön test-son test kontrol gruplu
deneysel model kullanılmıĢtır.

Deneysel araĢtırmalar bir konudaki neden sonuç

iliĢkilerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel
yöntemde rastgele seçilen ve birbirine denk olan deney ve kontrol grupları
belirlenerek iki grup için de ön test-son test uygulamaları yapılır. Yapılan ön test-son
test sonuçları t testi ile değerlendirilerek etkisi incelenen değiĢkenin bir fark yaratıp
yaratmadığı tespit edilir (Balcı, 2011: 257).

2.2. ARAġTIRMANIN ÇALIġMA GRUBU
ÇalıĢma grubunu Konya Ġli Meram ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında
Mehmet

Beğen

Ortaokulunda

öğrenim

gören
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altıncı

sınıf

öğrencisi

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın yürütüleceği okulda altıncı sınıflarda bulunan toplam
on dört Ģubedeki öğrenciler arasında sözcükte anlam becerisine yönelik bir ön
çalıĢma yapılmıĢ ve aralarında anlamlı farklılık bulunmayan Ģubelerden rastlantısal
olarak 6/J ve 6/K Ģubeleri kontrol ve deney grubu olmak üzere belirlenmiĢtir. Kontrol
grubunu oluĢturan 6/J sınıfında ve deney grubunu oluĢturan 6/K sınıfında 15‟i kız,
15‟i erkek olmak üzere 30‟ar öğrenci bulunmaktadır.

2.3. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI VE VERĠLERĠN TOPLANMASI
AraĢtırmada veriler, öğrencilerin sözcükte anlam bilgisini ölçmek için
hazırlanan Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi'nin değerlendirilmesiyle elde
edilmiĢtir. Bu testin soruları belirlenirken uzman görüĢleri doğrultusunda sadece
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çoktan seçmeli sorular hazırlanmamıĢ; doğru-yanlıĢ, eĢleĢtirme, boĢluk doldurma
gibi farklı ölçme değerlendirme sorularına da yer verilmiĢtir. Sözcükte anlam
bilgisini ölçmeye yönelik otuz soru hazırlanmıĢ, üç alan uzmanından bu soruları
puanlamaları istenmiĢ ve en çok puanı alan yirmi iki soru ile Sözcükte Anlam Bilgisi
BaĢarı Testi hazırlanmıĢtır. Ön test ve son test puanlarının değerlendirilmesinde bu
testten elde edilen puanlar kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin ön test ve
son testteki sorulara verdikleri cevaplar, önceden hazırlanmıĢ cevap anahtarına göre
araĢtırmacı ve bir uzman tarafından değerlendirilmiĢtir.

2.4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ
ÇalıĢmada, ön test ve son test için hazırlanan Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı
Testi, önceden hazırlanmıĢ cevap anahtarı doğrultusunda puanlanmıĢ ve elde edilen
veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Deney ve kontrol
grubundaki öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puanların arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını tespit etmek maksadıyla bağımsız gruplar için t testi
kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol grubunun kendi içinde ön test ve son test puanları
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla ise gruplara
eĢleĢtirilmiĢ t testi uygulanmıĢtır Ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin
toplam puanlarında; cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, ailenin gelir
durumu ve kardeĢ sayısı değiĢkenlerinin etkili olup olmadığını belirlemek için
ANOVA kullanılmıĢtır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.ARAġTIRMANIN BULGULARI
3.1. ARAġTIRMANIN BULGULARI
Bu bölümde, toplanan verilerin analizleri sonucunda elde edilen bulgular,
araĢtırmanın alt amaçlarına göre düzenlenerek yorumlanmıĢtır.

Birinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular

-

AraĢtırmanın birinci alt amacı, “Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin,
sözcükte anlam baĢarısını ölçmek üzere yapılan ön test toplam ortalama puanları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” Ģeklindedir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sözcükte anlam ön bilgileri açısından
anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için uygulanan ön testten alınan puanlarının
bağımsız gruplar t testi analiz sonuçları tablo-1‟deki gibidir:
Tablo-1: Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam
Bilgisi Ön Test Puanlarına ĠliĢkin Bağımsız Gruplar Ġçin t Testi Sonuçları
̅
Gruplar
N
SS
sd
t
P
Kontrol

30

25,00

7,110

Deney

30

21,93

6,502

58

1,743

,087

Tablo-1‟de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin,
uygulama öncesinde Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi sonuçları arasında
anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı belirlenmiĢtir (t(58) = 1,743; p<,05). Bu
bulgu, deneysel çalıĢma öncesinde, deney ve kontrol gruplarında bulunan
öğrencilerin sözcükte anlam becerileri bakımından benzer düzeyde olduğunu
göstermektedir.
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-

Ġkinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmanın ikinci alt amacı, “Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam

Bilgisi BaĢarı Testi‟ne göre ön test ve son test toplam ortalama puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?” olarak ifade edilmiĢtir. Kontrol grubundaki
öğrencilerin yapılan uygulamalar sonunda sözcükte anlam bilgisini kavrama
düzeyindeki geliĢimi gözlemlemek için yapılan eĢleĢtirilmiĢ gruplar için t testi
sonuçları tablo-2‟de belirtilmiĢtir:
Tablo-2: Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Ön
Test ve Son Test Puanlarına ĠliĢkin t Testi Sonuçları
̅
Grup
N
SS
sd
T
P
Ön Test

30

25,00

7,110

Son Test

30

27,77

5,437

58

1,693

,096

Kontrol grubunun ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını tespit etmek amacıyla iliĢkili ölçümler için kullanılan eĢleĢtirilmiĢ t
testi uygulanmıĢtır. Tablo-2‟ye göre kontrol grubunun ön test toplam puanları ile son
test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. (t(58) = 1,693; p<,05). Her
ne kadar p değerine yansımasa da toplam puanda 2,77‟lik bir artıĢ olduğu
görülmektedir. Bu da kontrol grubunda da çalıĢma sonunda olumlu yönde bir
farklılık oluĢtuğunu göstermektedir.

-

Üçüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmanın üçüncü alt amacı, “Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam

Bilgisi BaĢarı Testi‟ne göre ön test ve son test toplam ortalama puanları arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?” olarak ifade edilmiĢtir. Deney grubundaki
öğrencilerin uygulamalar sonunda sözcükte anlam bilgisini kavrama düzeyindeki
geliĢimi gözlemlemek için yapılan eĢleĢtirilmiĢ gruplar t testi sonuçları tablo-3‟te
belirtilmiĢtir:
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Tablo-3: Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Ön
Test ve Son Test Puanlarına ĠliĢkin t Testi Sonuçları
̅
Grup
N
SS
Sd
t
P
Ön Test

30

21,93

6,502

Son Test

30

29,23

4,032

58

5,227

,000

Deney grubunun ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını tespit etmek amacıyla iliĢkili ölçümler için kullanılan eĢleĢtirilmiĢ t
testi sonuçlarına göre deney grubunun ön test toplam puanları ile son test toplam
puanları arasında (t(58) = 5,227 ; p˂,05) anlamlı bir farklılık vardır.
Bu bulguya göre; çoklu zekâ kuramına dayalı etkinlikler vasıtasıyla yaparak
yaĢayarak öğrenen deney grubundaki öğrencilerin sözcükte anlam bilgilerinin
anlamlı düzeyde arttığını söylemek mümkündür.

Dördüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular

-

AraĢtırmanın dördüncü alt amacı “Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin,
sözcükte anlam baĢarısını ölçmek üzere yapılan son test toplam ortalama puanları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” Ģeklindedir. Deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin sözcükte anlam bilgisi baĢarı düzeyleri arasında anlamlı fark olup
olmadığını belirlemek için uygulanan son testten alınan puanlarının bağımsız gruplar
t testi analiz sonuçları tablo-4‟teki gibidir:
Tablo-4: Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam
Bilgisi Son Test Puanlarına ĠliĢkin Bağımsız Gruplar Ġçin t Testi Sonuçları
Grup

N

̅

Kontrol

30

27,77

5,437

Deney

30

29,23

4,032

SS

sd

t

P

58

1,187

,044

58

Tablo-4‟te görüldüğü üzere, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak hazırlanmıĢ ders
etkinliklerinin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yönteminin uygulandığı
kontrol grubu öğrencilerinin son testten elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir
farklılık vardır (t (58) = 1,187; p<,05).
Bu bulguya göre; çoklu zekâ kuramına dayalı etkinlikler vasıtasıyla yaparak
yaĢayarak öğrenen deney grubundaki öğrencilerin geleneksel öğretime tabi tutulan
kontrol grubu öğrencilerine göre, sözcükte anlam bilgilerinin anlamlı düzeyde
arttığını söylemek mümkündür.

BeĢinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular

-

AraĢtırmanın alt problemlerinden biri de kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte
Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğidir. Bu amaçla t testi yapılmıĢ ve bulgular tablo-5‟te
belirtilmiĢtir:
Tablo-5: Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Ön
Test Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları
̅
Grup
N
SS
sd
t
P
Kız

15

26,93

6,285

Erkek

15

23,07

7,564

28

1,523

,139

Tablo-5‟e göre kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 26,93 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 23,07‟dir.
AraĢtırmanın bulguları p değerine yansımasa da, Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön
Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
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- Altıncı Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmanın alt problemlerinden bir diğeri kontrol grubu öğrencilerinin
Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden aldıkları puanların cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğidir. Bu amaçla t testi yapılmıĢ ve bulgular
tablo-6‟te belirtilmiĢtir:
Tablo-6: Kontrol Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Son
Test Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları
̅
Grup
N
SS
sd
T
p
Kız

15

29,47

4,704

Erkek

15

26,07

5,738

28

1,775

,087

Tablo-6‟ya göre kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 29,47 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 26,07‟dir.
AraĢtırmanın bulguları -p değerine yansımasa da- kız öğrenciler lehine anlamlı bir
farklılık olduğunu göstermektedir.

-

Yedinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden

aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna
cevap aramak için t testi analizi yapılmıĢ ve bulgular tablo-7‟de belirtilmiĢtir:
Tablo-7: Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Ön
Test Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları
Grup

N

̅

Kız

15

24,87

5,069

Erkek

15

19,00

6,590

SS

Sd

T

p

28

2,733

,011

60

Tablo-7‟ye göre kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 24,87 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 19,00‟dur.
AraĢtırmanın bulguları -p değerine yansımasa da- Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön
Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.

Sekizinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular

-

“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusuna
cevap aramak için t testi analizi yapılmıĢ ve bulgular tablo-8‟de belirtilmiĢtir:
Tablo-8: Deney Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi Son
Test Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları
Grup

N

̅

Kız

15

30,93

3,262

Erkek

15

27,53

4,103

SS

sd

T

P

28

2,512

,018

Tablo-8‟e göre kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 30,93 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 27,53‟tür.
AraĢtırmanın bulguları -p değerine yansımasa da- Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı
Son Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.

-

Dokuzuncu Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi

puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-9‟da gösterilmiĢtir:
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Tablo-9: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Anne Eğitim Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

411, 363

4

102,841

2,438

,073

Grup Ġçi

1054,637

25

42,185

Toplam

1466,000

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

188,890

4

47,223

1,766

,167

Grup Ġçi

668,476

25

26,739

Toplam

857,367

29

Son Test
Gruplar

Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
anne eğitim durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön testte (F= 2,438
(p<,05)) ve son testte (F= 1,766 (p<,05)) anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

-

Onuncu Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi

puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-10‟da gösterilmiĢtir:
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Tablo-10: Deney Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Anne Eğitim Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

279,390

4

69,847

1,845

,152

Grup Ġçi

946,477

25

37,859

Toplam

1225,867

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

57,643

4

14,411

,871

,495

Grup Ġçi

413,724

25

16,549

Toplam

471,367

29

Son Test
Gruplar

Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
anne eğitim durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön testte (F= 1,845
(p<,05)) ve son testte (F= ,871 (p<,05)) anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

-

On Birinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi

puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-11‟de gösterilmiĢtir:
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Tablo-11: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Kareler
Ön Test

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

382,501

4

95,625

2,206

,097

Grup Ġçi

1083,499

25

43,340

Toplam

1466,000

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

211,296

4

52,824

2,044

,119

Grup Ġçi

646,070

25

25,843

Toplam

857,367

29

Son Test
Gruplar

Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
baba eğitim durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön testte (F= 2,206
(p<,05)) ve son testte (F= 2,044 (p<,05)) anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

-

On Ġkinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi

puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-12‟de gösterilmiĢtir:
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Tablo-12: Deney Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

653,692

4

130,738

5,484

,002

Grup Ġçi

572,175

25

23,841

Toplam

1225,867

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

P

Arası

191,692

5

38,338

3,290

,021

Grup Ġçi

279,675

24

11,653

Toplam

471,367

29

Son Test
Gruplar

Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
baba eğitim durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında
(F= 5,484 (p˂,05)) ve son test puanlarında (F= 3,290 (p˂,05)) anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir.

-

On Üçüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test

puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-13‟te gösterilmiĢtir:
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Tablo-13: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Aile Gelir Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

416,393

6

69,399

1,521

,216

Grup Ġçi

1049,607

23

45,635

Toplam

1466,000

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

199,569

6

33,262

1,163

,360

Grup Ġçi

657,798

23

28,600

Toplam

857,367

29

Son Test
Gruplar

Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
ailenin gelir durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında
(F= 1,521 (p<,05)) ve son test puanlarında (F= 1,163 (p<,05)) anlamlı bir farklılık
yoktur.

-

On Dördüncü Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test

puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna iliĢkin
varyans analiz sonuçları tablo-14‟te gösterilmiĢtir:
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Tablo-14: Deney Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının Aile Gelir Durumuna Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

293,583

6

48,931

1,207

,338

Grup Ġçi

932,283

23

40,534

Toplam

1225,867

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

100,367

6

16,728

1,037

,427

Grup Ġçi

371,000

23

16,310

Toplam

471,367

29

Son Test
Gruplar

Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
ailenin gelir durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında
(F= 1,207 (p<,05)) ve son test puanlarında (F= 1,037 (p<,05)) anlamlı bir farklılık
yoktur.

-

On BeĢinci Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test

puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna
iliĢkin varyans analiz sonuçları tablo-15‟te gösterilmiĢtir:
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Tablo-15: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının KardeĢ Sayısına Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

100,500

5

20,100

,353

,875

Grup Ġçi

1345,500

24

56,896

Toplam

1466,000

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

47,700

5

9,540

,283

,918

Grup Ġçi

809,667

24

33,736

Toplam

857,367

29

Son Test
Gruplar

Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
kardeĢ sayısı durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında
(F= ,353 (p<,05)) ve son test puanlarında (F= ,283 (p<,05)) anlamlı bir farklılık
yoktur.

-

On Altıncı Alt Amaca ĠliĢkin Bulgular
“Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test

puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna
iliĢkin varyans analiz sonuçları tablo-16‟da gösterilmiĢtir:
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Tablo-16: Deney Grubu Öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve
Son Test Puanlarının KardeĢ Sayısına Göre Varyans Analiz Sonuçları
Kareler
Ön Test

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

72,739

5

18,185

,394

,811

Grup Ġçi

1153,127

25

46,125

Toplam

1225,867

29

Gruplar

Kareler

Kareler

Toplamı

Fark

Ortalaması

F

p

Arası

47,352

5

11,838

,698

,601

Grup Ġçi

424,015

25

16,961

Toplam

471,367

29

Son Test
Gruplar

Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının
kardeĢ sayısı durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında
(F= ,394 (p<,05)) ve son test puanlarında (F= ,698 (p<,05)) anlamlı bir farklılık
yoktur.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
1. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, uygulama öncesinde
Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi sonuçları arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık olmadığı belirlenmiĢtir.
2. Kontrol grubunun ön test toplam puanları ile son test toplam puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
3. Deney grubunun ön test toplam puanları ile son test toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.
4. Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak hazırlanmıĢ ders etkinliklerinin
uygulandığı deney grubu ile geleneksel yönteminin uygulandığı kontrol grubu
öğrencilerinin son test puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.
5. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
6. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir.
7. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
8. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir.
9. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi
puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
10. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi
puanlarında anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
11. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Testi puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiĢtir.
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12. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi
puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.
13. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Test puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
14. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test
puanlarında ailenin gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
15. Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son
Test puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiĢtir.
16. Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Test
puanlarında kardeĢ sayısı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
AraĢtırmada elde edilen bulgular sonucunda ek olarak aĢağıdaki yorumlar
yapılabilir:
- Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, uygulama öncesinde
Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi sonuçları arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. Bu bulgu, deneysel çalıĢma öncesinde, deney ve
kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin sözcükte anlam becerileri bakımından
benzer düzeyde olduğunu göstermektedir.
- Kontrol grubunun ön test toplam puanları ile son test toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Her ne kadar p değerine yansımasa da toplam
puanda 2,77 ‟lik bir artıĢ olduğu görülmektedir. Bu da kontrol grubunda da çalıĢma
sonunda olumlu yönde bir farklılık oluĢtuğunu göstermektedir.
- Deney grubunun ön test toplam puanları ile son test toplam puanları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Bu bulguya göre; çoklu zekâ kuramına dayalı
etkinlikler vasıtasıyla yaparak yaĢayarak öğrenen deney grubundaki öğrencilerin
sözcükte anlam bilgilerinin anlamlı düzeyde arttığını söylemek mümkündür.
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- Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak hazırlanmıĢ ders etkinliklerinin
uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu
öğrencilerinin son test puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Bu
bulguya göre; Çoklu Zekâ Kuramına dayalı etkinlikler vasıtasıyla yaparak yaĢayarak
öğrenen deney grubundaki öğrencilerin geleneksel öğretime tabi tutulan kontrol
grubu öğrencilerine göre, sözcükte anlam bilgilerinin anlamlı düzeyde arttığını
söylemek mümkündür.
-

Kontrol grubu öğrencilerinin sözcükte anlam bilgisi baĢarı ön testinden

aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
Tabloya göre kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟ne iliĢkin
toplam puanları 26,93 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 23,07‟dir.
AraĢtırmanın bulguları p değerine yansımasa da, Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön
Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
- Kontrol grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son aldıkları
puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir. Fakat kız
öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟ne iliĢkin toplam puanları
29,47 iken erkek öğrencilerin toplam puanı ise 26,07‟dir. AraĢtırmanın bulguları -p
değerine yansımasa da- Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nde kız öğrenciler
lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
Fakat tabloya göre, kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 24,87 iken erkek öğrencilerin toplam puanının 19,00 olduğu
görülmektedir. AraĢtırmanın bulguları -p değerine yansımasa da- Sözcükte Anlam
Bilgisi BaĢarı Ön Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir.
- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nden
aldıkları puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir.
Fakat tabloya göre, kız öğrencilerin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Son Testi‟ne
iliĢkin toplam puanları 30,93 iken erkek öğrencilerin toplam puanının 27,53 olduğu
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görülmektedir. AraĢtırmanın bulguları -p değerine yansımasa da- Sözcükte Anlam
Bilgisi BaĢarı Son Testi‟nde kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir.
- Deney grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Ön ve Son Testi
puanlarında baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Deney
grubu öğrencilerinin Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi puanlarının baba eğitim
durumuna iliĢkin varyans analiz sonuçlarına göre; ön test puanlarında (F= 5,484
(p˂0,05)) ve son test puanlarında (F= 3,290 (p˂0,05)) anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir.
Dil bilgisinin öğretimi ile ilgili çalıĢmalar, bu konuda öğretmenlerin ve
öğrencilerin birçok sorunla karĢılaĢtığını, amaç ve kazanımlara ulaĢmada doğrudan
öğretimin yetersiz kaldığını göstermiĢtir. Karadüz‟e (2007: 282-283) göre; kurallara,
tanım ve terimlere dayalı olarak sürdürülen geleneksel dil bilgisi öğretimi yaklaĢımı
öğrencilerin dil becerilerini desteklememektedir. Kural ve terimleri öğrenen
öğrenciler bu bilgileri çoktan seçmeli testler dıĢında kullanmamakta, öğrendikleri
bilgileri ancak sınavlarda test çözerek kullanan öğrenciler, bir süre sonra bu bilgileri
tekrar unutmaktadır. Bir baĢka çalıĢma ise öğretmenden kaynaklanan bir soruna
iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmada Kayseri ili merkez ilçesindeki Türkçe öğretmenlerine
dil bilgisi öğretimiyle ilgili bir anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada öğretmenlerin dil
bilgisi öğretiminde düz anlatım, soru cevap, grup çalıĢması, kavram haritası, zihin
haritası, beyin fırtınası, buluĢ yöntemi, tümevarım, tümdengelim, problem çözme,
birlikte öğrenme, sınıf içi oyunlar, yaratıcı yazma, rol yapma gibi yöntem ve
teknikleri kullanmakla birlikte en çok baĢvurdukları yöntemin düz anlatım ve soru
cevap olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Çarkıt, 2013: 84). GüneĢ‟e (2011: 144, 145)
göre: "Dil bilgisi öğretiminde öğretmenin görevi öğrencilerin etkinlikleri yaparken
dili iyi öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler ihtiyaçları olan dili
aktif olarak araĢtırmak, amaçlarına ulaĢmak için gerekli becerilerini uygulamaya
koymak zorundadırlar. Bu yaklaĢım kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu taĢıyan,
dille ilgili riskler almaya istekli, kendine güvenen, giriĢimci öğrencileri gerektirir."
Fakat pek çok öğretmen öğrenci merkezli bir dil bilgisi öğretiminden ziyade
öğretmen merkezli bir öğretim tercih etmektedir. Dil bilgisi öğretiminin geleneksel
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yapıdan uzaklaĢması ancak öğretmenlerin yeni, ufuk açıcı öğretim süreçleri
tasarlamaları ve dil bilgisini hayata yaklaĢtırmaları ile mümkün olacaktır.
Türkçenin anadili olarak öğretiminin iki yönü vardır: Anlama ve Anlatma.
Sözcükte Anlam Bilgisi hem anlama boyutu hem de anlatma boyutu için oldukça
önemlidir. Buna rağmen gerek ders kitaplarında gerekse Türkçe Dersi Öğretim
Programı‟nda yer alan etkinliklerin çok az sayıda ve tekdüze etkinlikler olduğu
görülmektedir. Hâli hazırda yer alan ders kitapları incelenmiĢ, bu etkinliklerin de
farklı öğrenme stillerinden uzak, tek boyutlu etkinlikler olduğu saptanmıĢtır.
Sözcükte Anlam Bilgisi, hem Türkçe dersinin dört temel öğrenme alanı ile hem de
diğer derslerle doğrudan ya da dolaylı etkileĢim içindedir. Dolayısıyla bu konunun
iyi anlaĢılmaması, öğrencinin ilerleyen konuları öğrenmesini olumsuz etkileyeceği
gibi hem bilgiyi edinme ve anlamlandırma süreçlerinde hem de kendini ifade etmede
sorun yaĢamasına sebep olacaktır. Sözcükleri doğru anlamlandıramayan, onların
anlam özellikleri arasındaki ince farkları sezemeyen, sözcüğün hangi cümlede ne
amaçta ve anlamda kullanıldığını tam olarak kavrayamamıĢ öğrenciler, Türkçeyi de
eksik ve hatalı kullanacaklar; gerek günlük hayatlarında iletiĢim kurarken gerek
eğitim hayatlarının tüm aĢamalarında çeĢitli zorluklarla karĢılaĢacaklardır.
Eğitimcilerin ilk hedefi öğrencide istendik davranıĢ oluĢturmaktır. Bu hedefe
ulaĢmak için öğretim programları eğitimcilere birtakım kazanımlar sunar. Fakat her
birey tektir; bireylerin fiziksel, kiĢisel özellikleri farklı olduğu gibi öğrenme süreçleri
de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kazanımlara ulaĢmada her birey için farklı yollar
izlemek gerekir. Farklı baskın zekâ alanlarına sahip öğrenciler, farklı duyulara ve
zekâ alanlarına hitap eden etkinlikler ile dilin kurallarını daha iyi öğrenebilirler.
Eğitimcilerin daha çok öğrenciye hitap edebilecek ve öğrenmede kalıcılığı
artırabilecek yeni öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenme ortamlarına dâhil etmesi
Türkçe öğretiminde verimi ve baĢarıyı artıracaktır.
Armstrong (1994: 50- 60) öğretmenin çoklu zekâya dayalı bir ders süreci
planlarken yöntemlerini bir zekâdan diğerine sürekli değiĢtirerek uygulaması
gerektiğini vurgulamıĢtır. Yani dil zekâsını harekete geçiren bir etkinliğin ardından,
kinestetik zekâ gibi farklı bir zekâ alanına yönelik etkinlik planlanmalıdır. Bu
görüĢten hareketle hazırlanan her etkinliğin en az üç zekâ alanına hitap etmesine
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özen gösterilmiĢ, etkinliklerde zekâlar arası geçiĢler sağlanmıĢtır. Etkinliklerden
kimileri konuyu ilk kez verirken kullanılmak üzere daha kapsamlı (Sözcükte Anlam
Çarkı), kimisi ise artık pekiĢen konunun tekrarına yönelik olarak (Hayvanat
Bahçesinde Sözcük Avı) hazırlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada yer alan etkinlikler bir öneri niteliğindedir. AraĢtırmacıların ya
da öğretmenlerin etkinlikleri geliĢtirip değiĢtirerek uygulamaları mümkündür. Bu
çalıĢmada önerilen etkinlikler; sözcükte anlam konusunu, öğrencilerin daha iyi
anlayacağı, dil bilgisine yönelik tutumlarında olumlu bir değiĢim olacağı
düĢünülerek tasarlanmıĢtır. Önerilen etkinliklerin eğitimciler tarafından baĢka
sınıflarda da uygulanması, tavsiye niteliğindeki bu etkinliklerin etkili olup
olamayacağı sonucunu daha net bir Ģekilde ortaya koyacaktır.
AraĢtırmada kullanılan öğretim materyallerini gösteren görseller ve çalıĢma
kâğıtları, tez yazım kuralları gereği uygulamada kullanılan boyutlarına nazaran
küçültülerek Ekler kısmında verilmiĢtir.
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Ek 1. Çoklu Zekâ Kuramına Göre Sözcükte Anlam Özelliklerinin Öğretilmesine
ĠliĢkin Etkinlik Planları

ETKĠNLĠK- 1: SÖZCÜKTE ANLAM ÇARKI
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Kurbağa Ģeklinde tasarlanan çarkın dıĢ kısmı öğrencilere dağıtılır. Kurbağanın
gözlerini öğrenciler yapıĢtırır. Bu esnada öğretmen “Göz nedir?” sorusunu
öğrencilere yöneltir. Öğrenciler bir yandan gözleri yerlerine yapıĢtırırken öte yandan
öğretmenin yönlendirmesiyle göz sözcüğünün anlamlarını bulmaya çalıĢırlar. Bu
noktada öğretmen, “kurbağanın gözü, masanın gözü” gibi örnekler verir, terim anlam
olarak biyoloji-anatomi biliminde yer alan göz teriminden bahseder, mecaz olarak ise
deyimlerden, gözün nazar olarak kullanıldığı örneklerden yararlanır. Öğretmen
verilen örneklerden uygun olanları tahtaya yazar, göz kelimesinin nasıl böyle farklı
anlamlara gelebildiğini sorarak öğrencilerin sözcükte anlam konusunu sezmelerini
sağlar.
Ardından çarkın iç yüzünde yer alan ve konuyla ilgili ön bilgilerin yer aldığı
bölümü öğrencilere dağıtır, bu kısmı da öğrenciler yapıĢtırır. Çarkın üst kısmı
konulup çark ortadan bağlanır. Böylece çarkın yapımı tamamlanır. Ardından çark
kademe kademe hareket ettirilir. Her kademede perde ve kanat sözcüklerinin
yardımıyla konu kavratılır. Temel, yan, terim ve mecaz anlam kavramlarını açıklayan
bölümlere öğretmen dikkat çeker. Kademeler tamamlandıktan sonra tahtada daha
önce yazılmıĢ olan göz sözcüğü ile verilmiĢ örneklerin çarkta hangi kademelere
karĢılık geldiği buldurulur.
Bu etkinlikte kullanılan çark, ÇalıĢma Kâğıdı-1( Çarkın ön yüzü), ÇalıĢma
Kâğıdı-2 (Çarkın arka yüzü), ÇalıĢma Kâğıdı-3 (Çarkın beyaz iç yüzü), ÇalıĢma
Kâğıdı-4 (Çarkın tamamlanmıĢ hali) baĢlıkları ile etkinlik sonunda paylaĢılmıĢtır.
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B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Çarkı oluĢturma aĢamasında öğrencinin yaparak yaĢayarak öğrenmesini
sağlaması ve hareketli bir materyal olması açısından KĠNESTETĠK
ZEKÂYA,

-

Soyut bir konu olan sözcükte anlam konusunu hem kademeli bir çark haline
getirmesi hem de perde ve kanat örneklerini resmetmesi yönüyle UZAMSAL
ZEKÂYA,

-

Öğrencinin ders dıĢında da tek baĢına bu materyali kullanarak içsel bir
öğrenme gerçekleĢtirebilmesi yönüyle ĠÇSEL ZEKÂYA,

-

Aynı kelimenin farklı anlamlarını sezdirmesi ve öğrencinin sözcük hazinesini
geliĢtirmesi itibariyle DĠLSEL ZEKÂYA,

-

BaĢlangıçta beyaz bir dairede anlamsız Ģekilde yer alan bilgilerin çarkın
tamamlanmasıyla anlamlı hale gelmesi ve çarkın her hareketi ile bilgilerin yer
değiĢtirmesi, aynı kelimelerin dört kademede yer alması ile öğrenciye
kelimeler ve anlamlar arasındaki bağlantıyı düĢündürmesi itibariyle
MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-2: HAYVANAT BAHÇESĠNDE SÖZCÜK AVI
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencilere daha önce hayvanat bahçesine gidip gitmedikleri,
hayvanat bahçesinin nasıl bir yer olduğu hakkında sorular sorarak öğrencileri
konuĢturur ve derse hazırlar. Projeksiyona hayvanat bahçesi ile ilgili resimler de
yansıtılabilir. Ardından sınıf dört gruba ayrılır. Hayvanat Bahçesinde Sözcük Avı
isimli etkinlik kâğıdı her gruba dağıtılır. Öğretmen oyun kurallarından bahseder.
Dördü temel anlam, dördü yan anlam, dördü terim anlam ve dördü de mecaz anlam
olmak üzere toplam 16 adet oyun kartı mevcuttur. Gruplar sırayla oyuna katılır.
Tahtaya kalkan öğrenci TEMEL yazılı kartlardan birini seçer ve kendi grubuna bir
dakika içinde kartın arkasında yazılı olan hayvanat bahçesi ile ilgili kelimeyi sessiz
sinema Ģeklinde anlatmaya çalıĢır. Grup arkadaĢları verilen süre içinde gizli kelimeyi
bulursa grup on puan kazanır. Kelimeyi buldukları anda öğretmen kum saatini ters
çevirir. Kum saati akmadan grup üyeleri o kelimeyi temel anlamda kullanabilirlerse
grup yirmi puan daha kazanır. Diğer gruplar da TEMEL yazılı kartları ile sessiz
sinemayı oynadıktan sonra YAN, TERĠM ve MECAZ kartlarına geçilir. Oyunun
sonunda en çok puan alan grup, oyunun kazananı ilan edilir. Her yeni kart grubuna
geçmeden öğretmen o anlam hakkında öğrencilere kısa bilgiler vererek konuyu
hatırlatır. Bir önceki etkinliğin materyali olan çarktaki örneklere atıfta bulunur.
Böylece konunun pekiĢmesi sağlanır.
Etkinlik tamamlanmadan öğretmen sınıfa Hayvanat Bahçesinde Sözcük Avı
adlı çalıĢma kâğıdını dağıtır. Oyunun hemen ardından oyunda geçen sözcükler, bu
çalıĢma kâğıdına not edilir. Böylece hem öğrenciler oyunun her anını hem de verilen
örnekleri hatırlamak için zihinsel bir süreç geçireceklerdir.
Etkinlikte kullanılan kartların ön yüzü ÇalıĢma Kâğıdı-5, arka yüzü ÇalıĢma
Kâğıdı-6 baĢlıkları ile etkinlik sonrasında paylaĢılmıĢtır. Ayrıca Hayvanat
Bahçesinde Sözcük Avı adlı çalıĢma kâğıdı da ÇalıĢma Kâğıdı-7 olarak verilmiĢtir.
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B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Grup çalıĢması olması ve sınıf içinde öğrenciler arasındaki etkileĢimi
artırması yönüyle SOSYAL ZEKÂYA,

-

Ġpuçlarından hareketle bir kelimeye ulaĢtırması, akıl yürütme becerisini
geliĢtirmesi yönüyle MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

Hayvanat bahçesiyle ilgili bir etkinlik olması, kartlarda yazan kelimelerin de
bu yönde olması itibariyle DOĞACI ZEKÂYA,

-

Tahtaya

kalkan

öğrencilerin

jest,

mimik

ve

beden

hareketlerine

baĢvurmalarını, dinleyenlerin ise bu hareketleri anlamlandırmalarını ve
kendilerine sıra geldiğinde nasıl anlatacakları üzerinde düĢünmelerini
sağladığı için KĠNESTETĠK ZEKÂYA,
-

UlaĢılan gizli kelimeyi farklı bir anlama dönüĢtürüp tekrar cümle kurdurması,
öğrencinin sözlü anlatım yeteneğini geliĢtirmesi yönleri ile DĠLSEL
ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-3: NOKTALARIN PEġĠNDE
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen sınıfa girer ve tahtaya bir terazi resmi çizer. Öğrencilere terazinin
kefelerinin hangi hallerde nasıl duracağını sorar ve sınıfın bu konuda görüĢlerini
paylaĢması için uygun bir konuĢma ortamı yaratır. Öğrencilere terazinin dil bilgisine
nasıl uyarlanabileceğini, terazi kefelerine dilin hangi birimlerinin konulabileceğini
sorar ve öğrencilerin konuyu sezmesini sağlar. Verilen cevaplardan uygun olanlar
pekiĢtirilir, dilin bir terazi olduğu düĢünülürse bu terazinin kefelerine sözcüklerin
konulabileceği, birbiri ile eĢ anlamlı sözcüklerde terazi kefelerinin de eĢ durumda
olacağı, birbiriyle zıt anlamlı sözcüklerde ise terazi kefelerinin eĢit durmayacağı
belirtilir.
Bu dikkat çekme bölümünden sonra, öğretmen eĢ ve zıt anlamlı sözcükleri
açıklar, öğrencilerin de örneklerle derse katılmalarını sağlar. Ardından öğretmen
sınıfa Arif Nihat ASYA ismini daha önce duyup duymadıklarını sorarak, ünlü Ģair
hakkında gerekli bilgileri verir. Bu derste eĢ ve zıt anlamlı sözcükler konusunu daha
iyi kavramak için Arif Nihat ASYA‟nın Bayrak isimli Ģiirinden faydalanılacağını
söyleyerek, Noktaların PeĢinde adlı etkinlik kâğıdını öğrencilere dağıtır.
Bu etkinliğin çocukların genelde çok severek çözdüğü noktaları birleĢtirme
bulmacalarına benzediği, ancak burada noktaların hangi sırada birleĢtirileceğinin
gizli olduğu ve bu Ģifreyi çözmek için de Bayrak Ģiirinden yararlanılacağı öğretmen
tarafından izah edilir. Etkinliğe baĢlamadan önce Bayrak Ģiiri, Ģiir okuma kurallarına
uyularak, duygulu ve coĢkulu bir Ģekilde öğretmen ve gönüllü öğrenciler tarafından
sınıfta okunur. Öğretmen Ģiir hakkında öğrencilerin görüĢlerini belirtmesini sağlar,
Ģiirdeki ifadelerle neler anlatılmak istendiğini sorar. Böylece Ģiirin sınıf tarafından
hem sözcük boyutunda hem de bütün olarak doğru anlamlandırılması sağlanır.
ġiirde renkli Ģekilde yazılmıĢ kelimelerin üstünde bulunan sayıların adım sırası
olduğuna dikkat çekilir ve o adımdaki kelimenin istenen (eĢ ya da zıt) anlam
karĢılığının noktalarda bulunarak gizli resmin ortaya çıkarılması sağlanır. Noktalar
doğru sıra takip edilerek birleĢtirildiğinde hilal ve yıldız resmi oluĢur. Etkinlik
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boyunca her öğrencinin söz almasına, etkinliğe tam katılım sağlanmasına dikkat
edilir.
Etkinlikte kullanılan ÇalıĢma Kâğıdı-8 (Noktaların PeĢinde) ile ÇalıĢma
Kâğıdı-9 (Gizli Resim) bölüm sonunda paylaĢılmıĢtır.
B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Sınıf

içinde

öğrenciler

arasındaki

etkileĢimi

artırması,

öğrencilerin

düĢüncelerini serbestçe paylaĢmasına imkân vermesi yönleriyle SOSYAL
ZEKÂYA,
-

Ġpuçlarından hareketle gizli bir resme ulaĢtırması, adımların takibi
sonucunda, birbirinden bağımsız duran bilgiler arasındaki iliĢkiyi ortaya
çıkartarak akıl yürütme becerisini geliĢtirmesi yönüyle MANTIKSALMATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

Farklı bir metin türü olarak Ģiirin dil bilgisinde bir araç olarak kullanılması,
öğrencinin sözcüklerin anlamını Ģiirdeki bağlamdan hareketle tahmin etmesi
ile DĠLSEL ZEKÂYA,

-

Dikkat çekme bölümünde öğretmenin terazi imgesinden faydalanması ve
böylece soyut bilgilerin somutlaĢması, öğrencinin hayal gücüne seslenmesi
itibariyle UZAMSAL ZEKÂYA,

-

Vatan ve bayrak temalı Ģiirin sınıfta duygulu, coĢkulu ve kurallara uygun bir
Ģekilde okunması, Ģiirin ahengi ve ses uyumu ile öğrencinin ritim duygusuna
seslenmesi itibariyle MÜZĠKAL ZEKÂYA,

-

Öğrencide milli duygular uyandırması, vatan ve bayrak sevgisini gösteren
güzel bir örnek olması yönüyle ĠÇSEL ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-4: BARIġ MANÇO ĠLE HEM EĞLENELĠM HEM ÖĞRENELĠM
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencilerine BarıĢ Manço‟nun fotoğrafını göstererek bu kiĢiyi
tanıyıp tanımadıklarını sorar. BarıĢ Manço hakkında gerekli bilgiler öğrencilere
verilir; barıĢ, sevgi ve hoĢgörü gibi unutulmayan değerlere önem veren bir sanatçı
kimliğine sahip olması üzerinde durulur, yaĢadığı dönemde yayınlanan Adam Olacak
Çocuklar adlı çocuk programından bahsedilir, bu programdan kesitler de izletilebilir.
Gerekli ön bilgi verildikten sonra BarıĢ Manço‟nun Bugün Bayram isimli
Ģarkısı öğrencilere dinletilir, öğrencilerden Ģarkının sözlerine dikkat etmeleri istenir.
ġarkı ikinci kez dinletilmeden, öğrencilere Ģarkı sözlerinin yazılı olduğu çalıĢma
yaprağı dağıtılır. Burada birtakım sözcükler zıt ya da eĢ anlamları ile verilmiĢtir.
Öğrenciden Ģarkının sözlerini hatırlamaya çalıĢarak seçim yapmaları, hatırlarında
kalan sözlere göre doğru sözcükleri daire içine almaları istenir. Ardından Ģarkı ikinci
kez dinletilir, en çok doğru sözcüğü hatırlayan öğrenciler pekiĢtirilir.
Etkinlik sonunda çalıĢma yaprağı üzerinde hangi sözcük çiftlerinin eĢ, hangi
sözcük çiftlerinin zıt anlamlı olduğu tespit edilir. Öğretmen öğrencileri, BarıĢ
Manço‟nun farklı bir Ģarkısının sözlerini BarıĢ Manço Ġle Hem Eğlenelim Hem
Öğrenelim adlı çalıĢma yaprağında olduğu gibi eĢ/zıt anlamlı sözcük çiftlerine
dönüĢtürerek arkadaĢlarıyla paylaĢmaları için ödevlendirir. Bu etkinlikte kullanılan
BarıĢ Manço Ġle Hem Eğlenelim Hem Öğrenelim adlı çalıĢma yaprağı, ÇalıĢma
Kâğıdı-10 baĢlığı ile paylaĢılmıĢtır.

B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Bir sanatçının hayatının, eserlerinin sınıfta paylaĢılması, bir müzik parçasının
öğretim materyali olarak kullanılması yönleriyle MÜZĠKAL ZEKÂYA,
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-

Öğrencinin cümlelerin bağlamından hareketle boĢluklara hangi sözcüklerin
gelmesi gerektiğini tahmin etmesi ve bir seçim yapması, aynı zamanda her
cümlenin bir önceki ve sonraki cümle ile arasındaki bağlantıyı kurmaya
çalıĢması itibariyle MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

ġarkı sözleri içinde eĢ ve zıt anlamlı sözcük çiftleri oluĢturması, öğrencinin
kelime hazinesini geliĢtirmesi ve dile ait ögelerin hayatın her anında var
oluĢuna dikkat çekmesi yönüyle DĠLSEL ZEKÂYA,

-

Öğrenciden BarıĢ Manço‟ya ait baĢka bir Ģarkının sözlerini kullanarak aynı
Ģekilde bir materyal hazırlamasının istenmesi, böylece ödevi hazırlamak için
öğrencide içsel bir keĢif ve öğrenme süreci baĢlatması, öğrenciyi tek baĢına
araĢtırmaya, düĢünmeye, sorgulamaya sevk etmesi ile ĠÇSEL ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-5: Eġ SESLĠSĠNĠ BUL
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen etkinliğe baĢlamadan önce yüksek sesle iki sözcük söyleyeceğini,
söylediği sözcükler üzerine öğrencilerin düĢünmelerini istediğini belirtir. Yüksek bir
sesle vurgu ve tonlamaya dikkat ederek iki kez “Bin” sözcüğünü söyler. Ardından bu
sözcüğün ne anlama geldiğini sorar, öğrencilerden gelen cevaplar eĢliğinde bu
sözcüğün bazen sayı anlamına geldiğini, bazen de binmek fiili olarak kullanıldığını
açıklar ve hem sesletimi hem de yazımı –sözcükler tahtaya yazılır- aynı olan bir
sözcüğün nasıl iki farklı anlama gelebildiğini sorarak öğrencilerin beyin fırtınası
yapmasını sağlar.
Öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra, öğretmen sesleri ve yazılıĢları aynı fakat
anlamları farklı sözcüklere eĢ sesli ya da sesteĢ sözcükler denildiğini belirtir, bu iki
adlandırmayı da tahtaya yazarak bu adlandırmaların yerleĢmesi ve eĢ anlam ile
karıĢtırılmaması için gerekli açıklamaları yapar. Bu sırada “vatandaĢ: vatanları aynı,
meslektaĢ: meslekleri aynı, adaĢ: adları aynı” gibi örnekleri vererek sesteĢ
sözcüğünün de sesleri aynı anlamına geldiği bilgisini öğrencilerin ezberlemeden
kavramasını sağlar. Öğrencilerden sesteĢ sözcüklere örnek vermeleri istenir, verilen
örnekler tahtaya yazılır.
Öğretmen öğrenilen bu bilgilerin bir oyunla pekiĢtirileceğini söyleyerek sınıfı
dört gruba ayırır. Her gruba farklı renklerdeki sesteĢ kart kümelerini dağıtır. Bu
kartlardaki resimlerin her birinin bir sesteĢi olduğunu, kartları sesteĢleri ile
eĢleĢtirmeleri gerektiğini ifade eder. Öğretmen, zaman zaman düdük çalarak gruplara
“Hareketsiz Kal, YavaĢ Çekim, Hızlı Çekim” gibi yönergelerde bulunacağını, bu
yönergelere uymayan öğrencinin bir dakika oyundan uzak kalma cezasının olacağını
söyler. Doğru eĢleĢtirmeleri yapan grupların Cevabını Bul ve Cevap Petekleri adlı
çalıĢma yaprağını almaya hak kazanacağı söylenir. Bu çalıĢma yaprağındaki zekâ ve
dikkat sorularının tamamını doğru cevaplayan grup, oyunun galibi ilan edilir.
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Etkinlikte kullanılan kartlar ÇalıĢma Kâğıdı-11, ÇalıĢma Kâğıdı-12, ÇalıĢma
Kâğıdı-13 baĢlıkları altında ve Cevabını Bul-Cevap Petekleri etkinliği ÇalıĢma
Kâğıdı-14 baĢlığı ile etkinlik sonunda paylaĢılmıĢtır.

B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Sınıf içinde öğrenciler arasındaki etkileĢimi artırması, grup çalıĢması olması,
öğrencilerin düĢüncelerini serbestçe paylaĢmasına imkân vermesi yönleriyle
SOSYAL ZEKÂYA,

-

Öğrencinin resimler ile muhtemel anlamlarını eĢleĢtirmeye çalıĢması ve bu
yolla akıl yürütme becerisini geliĢtirmesi, ayrıca etkinlik sonunda verilen
Cevabını Bul çalıĢma yaprağında dikkat ve zekâ sorularına yer verilmesi
yönüyle MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

Sözcüklerin görsellerle ifade edilmesi, öğrencinin eĢ sesli sözcükleri renkler,
Ģekiller gibi birleĢenlerle daha iyi kodlamasına imkân tanıması itibariyle
UZAMSAL ZEKÂYA,

-

Oyun sırasında öğretmenin “Hareketsiz Kal, YavaĢ Çekim, Hızlı Çekim” gibi
yönergeler kullanarak öğrencilerin dikkatini çekmesi ve beden kontrolünü
sağlaması, oyun oynarken aynı anda bir öğrenme de gerçekleĢtirmesi
yönleriyle KĠNESTETĠK ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-6: ÖZEL-GENEL
„RESFEBE‟LERĠ BULDUM

ANLAM

MERDĠVENĠNĠ

KURDUM

A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Bu etkinlik öncesi öğretmen tarafından abeslang (dil basma çubuğu)
yardımıyla öğretim materyali hazırlanır. Resfebe örnekleri bu abeslang çubuklarına
bir yapboz parçaları gibi sabitlenir, çubukların altına yazılan her özelden genele ifade
farklı bir renktedir. Bahsi geçen öğretim materyali ÇalıĢma Kâğıdı-15, ÇalıĢma
Kâğıdı-16, ÇalıĢma Kâğıdı-17 baĢlıkları altında etkinlik sonunda paylaĢılmıĢtır.
Öğretmen tahtaya „RESFEBE‟ sözcüğünü yazarak öğrencilere bu sözcüğün
anlamını sorar ve onların akıl yürütmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin fikirleri
alındıktan sonra "Resfebe"nin resim ve alfabe sözcüklerinin bir araya getirilmesi oile
oluĢturulduğu açıklanır, basitten zora doğru çeĢitli resfebe örnekleri öğrencilerle
paylaĢılır. Öğrencilerin buldukları resfebe örneklerini, sınıf arkadaĢları ile
paylaĢmaları sağlanır.
Öğretmen sınıfı dört gruba ayırır, her gruba 6 farklı renkte gruplanmıĢ,
üzerinde resfebe yapbozları bulunan çubukları dağıtır. Öğrencilere çubukların altında
yazan

sözcükleri

ancak

özelden

genele

sıralamaları

halinde

yapbozları

tamamlayabilecekleri söylenir. Çubukları doğru sırada dizen gruplar, Özel-Genel
Anlam Merdivenimi Kurdum Resfebeleri Buldum adlı çalıĢma yaprağını alarak,
yapbozlardaki resfebeleri bu çalıĢma yaprağındaki ipuçlarından yola çıkarak tahmin
etmeye çalıĢırlar. Tüm resfebeleri çözen grup oyunun galibi olur. Bu resfebe
örneklerinin cevapları Ģu Ģekildedir: Piyango, Matematik, Hatıra, YarıĢ, Sanat, Yayık
Ayran, Kanarya. Resfebe çubuklarının doğru dizilmiĢ Ģekilleri ÇalıĢma Kâğıdı-1516-17 baĢlıkları altında, Özel-Genel Anlam Merdivenimi Kurdum Resfebeleri
Buldum etkinliği ise ÇalıĢma Kâğıdı-18 baĢlığı altında, etkinlik sonunda yer
almaktadır.
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B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Sınıf içinde öğrenciler arasındaki etkileĢimi artırması, grup çalıĢması olması,
öğrencilerin düĢüncelerini serbestçe paylaĢmasına imkân vermesi yönleriyle
SOSYAL ZEKÂYA,

-

Öğrencinin resim ve alfabeyi bir araya getirerek sözcükleri parçalara ayırması
ve bu parçalardan bütüne gitmeye çalıĢması yani tümdengelim ve tümevarım
akıl

yürütme

yollarını

geliĢtirmesi

yönüyle

MANTIKSAL-

MATEMATĠKSEL ZEKÂYA
-

Sözcüklerin görsellerle ifade edilmesi; renkler, Ģekiller, simgeler, rakamlar
gibi verilerin farklı Ģekillerde kullanılması, öğrencinin hayal gücüne katkıda
bulunması itibariyle UZAMSAL ZEKÂYA,

-

Sözcüklere farklı anlamlar yüklenmesi, sözcüğün hece, harf gibi alt
birimlerine ayrılarak analiz edilmesi ve öğrencinin kelime hazinesini
artırması yönüyle DĠLSEL ZEKÂYA,

-

Öğrencinin „Resfebe‟ ile tanıĢmasını sağlaması, sözcükleri farklı ve
beklenmedik Ģekillerde ifade etmenin mümkün olduğunu göstermesi ve
öğrenciyi yeni resfebeler oluĢturmak için düĢündürmesi; öğrenmeye, yaratıcı
düĢünmeye, keĢfetmeye teĢvik etmesi ile ĠÇSEL ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-7: ġĠĠRLE ÖĞRENĠYORUZ
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen daha önce hazırlamıĢ olduğu ünlü ressamlara ait tablo görsellerini
tahtaya yansıtır. Bu görseller Ressamlar ve Tabloları adıyla ÇalıĢma Kâğıdı-19,
ÇalıĢma Kâğıdı-20, ÇalıĢma Kâğıdı-21‟de paylaĢılmıĢtır. Tablolardan ilk üçü Alfred
Gockel, Ġbrahim Balaban ve Zeki Faik Ġzer‟e ait soyut resimlerdir. Diğer üç tablo ise
Ġbrahim Çallı, Osman Hamdi Bey ve Picasso‟ya ait somut resimlerdir. Öğrencilere
ilk üç tablo ile son üç tablo arasında ne gibi farklar olduğu sorulur. Öğrencilerin
tablolar ve ressamları hakkında düĢüncelerini birbirleri ile paylaĢmaları istenir. Bu
serbest konuĢma etkinliğinin ardından öğretmen tahtaya soyut ve somut sözcüklerini
yazar ve tabloları bu sözcüklerle eĢleĢtirmelerini ister. Öğretmen tarafından somut ve
soyut sözcükleri açıklanır, soyut resim akımından bahsedilir ve tıpkı resim sanatında
olduğu gibi dil bilgisinde de sözcüklerin soyut ve somut anlamlar kazandığı
açıklanır.
Ardından ġiirle Öğreniyoruz isimli çalıĢma yaprağı öğrencilere dağıtılır. Bu
çalıĢma yaprağında bir Ģiir yer almaktadır fakat Ģiirin bazı sözcükleri eksiktir.
Öğretmen Ģiiri okur, öğrenciler boĢlukları tamamlamaya çalıĢır. Bu Ģiir, öğretici bir
Ģiirdir ve Ģiirin sözleri soyut-somut anlam konusunu anlatmaktadır. ġiirle
Öğreniyoruz isimli etkinlik ÇalıĢma Kâğıdı-22 baĢlığı ile verilmiĢtir. ġiir
tamamlandıktan sonra birkaç öğrenciye tekrar okutulur ve ardından ÇalıĢma Kâğıdı23 öğrencilere dağıtılır, buradaki sorular cevaplandırılır. ġiirin tamamlanmıĢ hali,
ÇalıĢma Kâğıdı-24 baĢlığı altında paylaĢılmıĢtır.

B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Soyut ve somut anlam konusuna ait bilgilerin bir Ģiir yoluyla öğrenciye
aktarılması, bu Ģiirin ahenk unsurları ve ses uyumu ile öğrencinin bilgilerini
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kalıcı hale getirip somutlaĢtırması ve verilen örneklerin Ģiirsel ifadelerle
zihinde yer alması yönleri ile DĠLSEL ZEKÂYA,
-

Konuya ait bilgilerin bir Ģiir ile öğretilmesi ve öğrencinin bu yolla akıl
yürütme becerisini harekete geçirmesi, boĢlukların tamamlanması sonucu
bütüne ulaĢtırması yönleri ile MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

Öğretici Ģiirin birbiri ile ses açısından uyumlu sözcükler, örnekler içermesi,
bu Ģiirin sahip olduğu ritim ve ahenk unsurları ile kulağa hitap etmesi yönleri
ile MÜZĠKAL ZEKÂYA,

-

Öğrenciyi Ģiire baĢlık bulması, Ģiirdeki soyut kelimeleri tespit etmesi gibi
görevlerle baĢ baĢa bırakması ve bu yolla öğrencide içsel bir öğrenme süreci
baĢlatması itibariyle ĠÇSEL ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-8: NĠTEL NĠCEL HARĠTASI
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencilere nitel ve nicel sözcüklerinin anlamını sorar, öğrencilerin
cevapları eĢliğinde gerekli ön bilgiyi verir. Öğretmenin rehberliğinde nitel ve nicel
tamlamalar oluĢturulur, bu tamlamalar öğrenciler tarafından not edilir.
Ardından öğretmen Nitel Nicel Haritası isimli etkinlik yaprağını öğrencilere
dağıtır. Bu haritada birtakım nitel ve nicel tamlamalar olduğunu söyler. ĠĢaret edilen
noktadan baĢlayarak önce nitel tamlamaları takip edip son durağa ulaĢmalarını
sağlar. Daha sonra nicel tamlamalar takip edilerek son durağa ulaĢılır. Etkinlik
boyunca farklı öğrencilerin söz almasına dikkat edilir.
Etkinlik sonunda haritada yer alan ama doğru yol güzergâhında olmayan
tamlamaların da nitel mi nicel mi oldukları bulunur. Öğretmen sınıfı dört gruba
ayırarak öğrencilerden grup olarak bir Nitel Nicel Haritası çizmelerini ister. Dersin
sonunda grupların yapmıĢ oldukları haritalar panoya asılır ve sınıfta paylaĢılır. Nitel
Nicel Haritası isimli etkinlik, ÇalıĢma Kâğıdı-25 baĢlığı, bu haritanın doğru
iĢaretlenmiĢ Ģekli ise ÇalıĢma Kâğıdı-26 baĢlığı altında verilmiĢtir. Ayrıca konunun
evde tekrar edilmesi amacı ile ÇalıĢma Kâğıdı-27 öğrencilere dağıtılır.

B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
-

Harita görselinden faydalanılması, doğru bir yol tarifinin öğrenciyi doğru
görsele ulaĢtırması, ödev olarak verilen çalıĢma kâğıdının da boyama
çalıĢması içermesi, ünlü yerli ve yabancı ressamların ve onların eserlerinin
öğrenme ortamına dâhil edilmesi ile UZAMSAL ZEKÂYA,

-

Haritada doğru tamlamaların takibi ile muhtemel yol ayrımlarının
düĢünülmesi ve buna göre bir güzergâh belirlenmesi ile MANTIKSALMATEMATĠKSEL ZEKÂYA,

-

Dersin sonunda bir grup çalıĢması içermesi, grup üyeleri arasında
yardımlaĢma ve iĢ birliğini gerektirmesi yönüyle SOSYAL ZEKÂYA,
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-

Öğrenciyi boyadığı resimden hareketle nitel ve nicel cümleler kurmaya sevk
etmesi, öğrencinin yazılı anlatım becerisini geliĢtirmesi yönüyle DĠLSEL
ZEKÂYA

hitap etmektedir.
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ETKĠNLĠK-9: BENZEMEZ KĠMSE SANA
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen sınıfa girerek Mesnevi‟den alınmıĢ Ģu hikâyeyi öğrencileriyle
paylaĢır: “Hint ülkesine, insanlara göstermek ve tanıtmak amacıyla bir fil getirilmiĢ.
Daha sonra bu fil karanlık bir ahıra kapatılmıĢ. Ġnsanlar fili merak ediyorlarmıĢ tabi.
Karanlık ahırın önünde toplanmıĢlar. Ahır karanlık olduğu için de fili görmek
mümkün olmuyormuĢ. Merak bu ya, herkes elini uzatarak file dokunuyor ve
kendince bir fil tarifi yapıyormuĢ. Meraklılardan birinin eli filin kulağına değmiĢ. Bu
kiĢi, filin bir yelpaze olduğunu düĢünmüĢ ve böyle tarif etmiĢ fili. Bir baĢkası filin
ayağına dokunmuĢ ve sütun gibi bir Ģey olduğunu zannetmiĢ ve kendince bir fil tarifi
yapmıĢ. Eline filin hortumu geçen baĢka bir meraklı da filin bir boruya benzediğini
düĢünmüĢ ve kendince o da böyle tarif etmiĢ fili. Bir baĢkası da filin sırtına koymuĢ
elini ve fili kral tahtı olarak tarif etmiĢ. Velhasıl orada bulunan insanların hepsi filin
bir tarafına dokunmuĢlar; dokundukları yeri, hayallerinde kurdukları, olduğunu
sandıkları bir Ģeye benzeterek fil olarak tarif etmiĢler. Aslında fil ne bir yelpazeymiĢ,
ne bir taht, ne de bir boru...”
Öğretmen öğrencilere hikâye ile ilgili sorular sorar, onların fikirlerini rahatça
paylaĢmaları için uygun ortamı sağlar. Hikâyede filin nelere benzetildiğini, niçin
böyle benzetmeler yapılmıĢ olabileceğini sorarak öğrencilere konuyu sezdirir.
Ardından bugün benzetme sanatının iĢleneceğini söyleyerek gerekli bilgileri
öğrencilerle paylaĢır. Ön bilgi verildikten sonra ÇalıĢma Kâğıdı-28 sınıfa dağıtılır.
Bu çalıĢma yaprağındaki benzetmelerin kendisine benzetilen unsurlarının eksik
olduğu ve bulmacada gizlendiği ifade edilir. Öğrencilerden eksik unsurları bulup,
benzetmeleri tamamlamaları istenir. Tüm sözcükleri bulduktan sonra bulmacadaki
kalan harflerin bir Ģifre oluĢturduğu da açıklanır.
Etkinliğin sonunda öğrenilen konuyu pekiĢtirmek için Benzemez Kimse Sana
adlı oyun oynanır. Bu oyun için öğrenciler ikiĢer kiĢiden oluĢan takımlar kurar.
Yapılan kura sonucu her takım bir rakiple eĢleĢir. EĢleĢmeden sonra –A ve B
gruplarının olduğunu düĢünürsek- masada gruplar AB-AB Ģeklinde karĢılıklı oturur.
Her öğrenciye ÇalıĢma Kâğıdı-29-30-31‟ in bir arada yer aldığı resimli kiĢi listesi
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verilir. Bu listenin küçük bir numunesi ÇalıĢma Kâğıdı-32 ile paylaĢılmıĢtır.
KarĢılıklı oturan grup arkadaĢları bir benzetme cümlesi kullanarak listede seçtiği
kiĢiyi takım arkadaĢına anlatmaya çalıĢır. Öğrencinin tahmini doğruysa aynı gruptan
karĢıdaki öğrenci benzetme cümlesini kurarak oyuna devam eder. Tahmin yanlıĢsa
bu defa rakip takıma sıra geçer. Rakip takımın oyuncusu içinde benzetme bulunan bir
cümle kurarak, seçtiği kiĢiyi takım arkadaĢına anlatmaya çalıĢır. Ġki takımdan
herhangi birinin bildiği kiĢinin üzerine çarpı atılır, karĢı takım artık o kiĢiyi
anlatamaz. Hangi takım daha çok kiĢiyi doğru tahmin etmiĢse o takım oyunun galibi
olur. KiĢileri tarif ederken, “Saçları marul gibi kıvır kıvır.”, “KaĢları bir ip kadar
ince.” Gözleri fal taĢı gibi açılmıĢ.” gibi benzetme cümleleri kurulmalı, asla içinde
benzetme olmayan cümleler kullanılmamalıdır. Bu kurala uymayan oyuncu iki el
oynama hakkını karĢı takıma vermiĢ sayılır.

B. Etkinliğin Hitap Ettiği Zekâ Alanları
Bu etkinlik;
- Mesnevi‟den alınmıĢ bir hikâyeyi içermesi ve oyunda içinde benzetme
bulunan cümleler kurma kuralı içermesi ile DĠLSEL ZEKÂYA,
- Benzemez Kimse Sana adlı oyunda birbirinden ilginç insan portreleri
kullanarak öğrencinin çıkarımlarda bulunmasının sağlanması ve yapılan
benzetmenin anında görselle iliĢkilendirilmesi itibariyle UZAMSAL
ZEKÂYA,
- Bir grup çalıĢması olması, takım arkadaĢlarının etkileĢim içinde bulunması
itibariyle SOSYAL ZEKÂYA,
- Bulmacadan hareketle benzetmenin kayıp unsurlarının tamamlanması,
bulmacanın içinde bir gizli Ģifre olması, öğrencinin cümledeki bağlamdan
hareketle akıl yürütme becerisine baĢvurması, Benzemez Kimse Sana adlı
oyunda görseller ve benzetmeler arasındaki bağlantı kurma aĢamasında analiz
ve senteze baĢvurulması itibariyle MANTIKSAL-MATEMATĠKSEL
ZEKÂYA,
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- Bulmaca çözüm aĢamasında öğrencinin bireysel öğrenme sürecini harekete
geçirmesi, kiĢileri tarif etme aĢamasında ise kiĢisel yaĢantısı ve
deneyimlerinden yararlanması yönleri ile ĠÇSEL ZEKÂYA
hitap etmektedir.
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Ek 2. Geleneksel Öğretime Göre Sözcükte Anlam Özelliklerinin Öğretilmesine
ĠliĢkin Etkinlik Planları

ETKĠNLĠK-1: KUZULARI SAYARKEN
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen tahtaya “Sanatçı yüreklere dokunan yumuĢak sesiyle sahnede adeta
devleĢti.” cümlesini yazar ve bu cümledeki altı çizili sözcükler üzerine öğrencileri
düĢündürür. Kelimelerin temel anlamından tamamen uzaklaĢmasıyla kazandığı yeni
anlama mecaz anlam dendiğini belirterek bu tanımı öğrencilere yazdırır. Ardından
öğrencilere mecaz anlam taĢıyan yeni örnekler buldurur ve bu örnekleri de not
etmelerini sağlar. Daha sonra “Kuzuları Sayarken” ismini taĢıyan etkinlik kâğıdı
öğrencilere dağıtılır. ÇalıĢma kâğıdı öğrencilerin katılımıyla tamamlanır.
Bu etkinlik aynı zamanda altıncı sınıf dil bilgisi kazanımlarından birisi olan
“Sıfat tamlamalarının kuruluĢunu kavrar.” kazanımı ile iliĢkilidir. Etkinlikte
kullanılan materyal, ÇalıĢma Kâğıdı-33 baĢlığı ile paylaĢılmıĢtır.

ETKĠNLĠK-2: ÇÖPTEN BACAKLILAR SINIFI
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencileri “yetiĢtirmek, boğaz, sırt, düĢmek” kelimeleri üzerine
düĢündürür. Öğretmen bu kelimelerin tek bir anlama gelmediğini ayrıca ikinci,
üçüncü ve hatta daha fazla anlamı da taĢıyabileceğini öğrencilere sezdirir ve aynı
kelimelerin temel anlamlarının yanı sıra ikinci, üçüncü anlamlarını da buldurur. Bu
anlamlar tahtaya yazılır ve öğrenciler de defterlerine not eder. Öğretmen bir
sözcüğün akla ilk gelen, ilk düĢündürdüğü, bilinen en eski anlamına temel anlam adı
verildiğini söyler. Daha sonra bir sözcüğün akla gelen ilk anlamının dıĢındaki ikinci,
üçüncü hatta daha çok anlamının da olabileceği, kelimelerin temel anlamı dıĢındaki
bu anlamlarına ise yan anlam adı verildiği söylenir ve “Çöpten Bacaklılar Sınıfı” (
ÇalıĢma Kâğıdı-34) adlı etkinlik kâğıdı sınıfa dağıtılır. Öğrencilerin katılımıyla
çalıĢma kâğıdı tamamlanır.
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ETKĠNLĠK-3: OKYANUSUN DĠBĠNE DALIYORUZ!
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencilere Fatih Terim‟i tanıyıp tanımadıklarını sorar ve böylece
öğrencilerin dikkatini konuya çeker. Öğrenci cevaplarıyla birlikte Fatih Terim‟in
ünlü bir teknik direktör olduğunu tekrarlar, uzun yıllar pek çok takımı çalıĢtırdığını
ve son olarak da milli takım antrenörlüğü görevine getirildiğini belirtir. Daha sonra
sınıfa Fatih Terim‟in hangi alanda uzmanlık sahibi olduğunu sorar. “Futbol, spor”
cevapları ile birlikte bugünkü konunun terim anlam olduğunu, bu konuyu daha iyi
hatırlamak için terim anlam ile Fatih Terim‟i zihinlerinde eĢleĢtirmeleri söylenir. Bu
eĢleĢtirme bir ipucu olarak tahtaya yazılır ve öğrenciler de defterlerine not ederler.
Öğretmen baĢka ne gibi bilim, sanat, uzmanlık ve meslek dalları olduğunu
öğrencilere sorar, bu bilim, sanat, uzmanlık ve meslek dallarının her birinin
kendilerine özgü birtakım kavramları olduğunu belirtir. Öğrencilerden bu kavramlara
örnek vermelerini ister. Sınıfta dile getirilenlerden uygun olanlarını öğretmen tahtaya
yazarken öğrenciler de defterlerine not ederler.
Ardından “Okyanusun Dibine Dalıyoruz!” (ÇalıĢma Kâğıdı-35) adlı çalıĢma
kâğıdı sınıfa dağıtılır. Tüm öğrencilerin katılımı gözetilerek etkinlik tamamlanır.

ETKĠNLĠK-4: SÖZCÜK BAHÇESĠ
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen tahtaya “=” ve “x” iĢaretlerini yazar ve öğrencilere bu iĢaretlerin
anlamını sorar. Öğrenci cevapları eĢliğinde eĢittir sembolünün eĢitliği ifade ettiği,
çarpı sembolünün ise çarpma iĢlevinin yanı sıra karĢıtlık, tam tersi ifade veya
durumlar için de kullanıldığını belirtir. “Bu sembolleri sözcüklerle nasıl
iliĢkilendirebiliriz?

Matematikteki

rakamlar

yerine

sözcükleri

koysak

yeni

denklemler kurabilir miyiz?” soruları sınıfa yöneltilir. Cevaplar beraberinde tahtaya
“korkak X cesur” ve “öykü = hikâye” örnekleri yazılır ve öğrencilerin de yeni
örnekler bulmaları istenir.
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Verilen örneklerin ardından öğretmen anlamları aynı sözcüklerin eĢ anlamlı;
anlamları birbirinden farklı, birbirine karĢıt sözcüklerin ise zıt (karĢıt) sözcükler
olduğunu açıklar. ÇalıĢma Kâğıdı-36 öğrencilere dağıtılır ve “Sözcük Bahçesi” adlı
etkinlik öğrencilerin katılımıyla tamamlanır.

ETKĠNLĠK-5: Eġ SESLĠSĠNĠ BUL
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Sınıftan rastgele seçilen altı öğrenci sınıfın dıĢına çıkartılır. Bu öğrencilerin
sınıfa tek tek, ayrı olarak alınacağı ve bu öğrencilere bir soru sorulacağı söylenir.
Sınıfa ilk öğrenci alınır ve öğretmen “Gül sözcüğünün anlamı nedir?” sorusunu
yöneltir. Ardından ikinci öğrenci sınıfa alınır ve aynı soru yöneltilir. Bu iĢlemler,
diğer dört öğrenciye de uygulandıktan sonra öğretmen tüm öğrencilere aynı soruyu
sorduğunu ama her birinin farklı cevaplar verdiğini söyler. Bazı öğrenciler soruyu
“Bir çiçektir.” Ģeklinde cevaplarken bazıları da “gülümsemek, mutlu yüz ifadesi”
Ģeklinde cevaplar. (Tam aksi bir sonuç çıkarsa –tüm öğrenciler aynı anlamı söylerseöğretmen bu sözcüğün bir anlamı daha olduğunu ama kimsenin aklına gelmediğini
söyleyerek dikkat çekebilir.)
Daha sonra öğretmen, gül sözcüğünü tahtaya yazarak, sözcükten iki ok çıkartır
ve farklı iki anlamın küçük resimlerini çizer. Öğrencilere baĢka örnekler bulmalarını
ve örnekteki gibi göstermelerini söyler. Verilen yeni örneklerden sonra yazılıĢları ve
okunuĢları aynı fakat anlamları farklı sözcüklere eĢ sesli sözcükler adı verildiği
belirtilir. EĢ Seslisini Bul (ÇalıĢma Kâğıdı-37) adlı etkinlik tüm öğrencilerin
katılımıyla tamamlanır.

ETKĠNLĠK-6: ÖZEL-GENEL TAKĠBĠ
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Tahtaya papatya-çiçek-bitki-canlı-varlık sözcükleri karıĢık olarak yazılır.
Öğrencilerden bu sözcükleri belli bir düzene göre dizmeleri istenir. Tahtada iki
dizilim oluĢması sağlanır, bunlardan biri papatya-çiçek-bitki-canlı-varlık Ģeklinde,
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diğeri ise varlık-canlı-bitki-çiçek-papatya Ģeklindedir. Bu sözcük dizilimlerinin neye
göre yapıldığı, dizilimler sırasında hangi kuralın gözetildiği öğrencilere sorulur.
Öğrenci cevapları beraberinde öğretmen tarafından, bu sözcük dizilimlerinden
birincisinde en geniĢ anlamlı, kapsamlı sözcüklerden baĢlanarak en dar anlamlı
sözcüğe doğru gidildiği; ikincisinde de en dar anlamlı sözcüklerden baĢlanarak geniĢ
kapsamlı sözcüklere doğru gidildiği açıklanır.
Yukardaki örneklerden hareketle bir türün pek çok örneğini içinde barındıran,
geniĢ anlamlı, kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler; bir türün küçük bir
örneğini temsil eden, kapsamı dar sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler adı verildiği
söylenerek gerekli bilgilerin not edilmesi sağlanır.
Özel-Genel Takibi adlı (ÇalıĢma Kâğıdı-38) etkinlik kâğıdı, sınıftaki tüm
öğrencilerin etkin katılımı ile tamamlanır.

ETKĠNLĠK-7: AġÇI SO
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen tahtaya beĢ duyuyu temsil eden görselleri yansıtır ve bu görsellerin
anlamını öğrencilere sorar. Cevapları yönlendirerek bu görsellerin beĢ duyuyu temsil
ettiğini öğrencilerin sezmesi sağlanır. Ardından öğretmen; beĢ duyumuzdan herhangi
biri ile algılanabilen varlıklara somut varlıklar, beĢ duyumuzdan herhangi biri ile
algılanamayan fakat varlığını akıl yoluyla kabul ettiğimiz varlıklara ise soyut
varlıklar adı verildiğini söyler ve bu bilgileri öğrencilerin not almasını sağlar. AĢçı
So adlı (ÇalıĢma Kâğıdı-39) etkinlik sınıftaki öğrencilerin katılımıyla uygulanır.

ETKĠNLĠK-8: NĠTEL VE NĠCEL ANLAMLARI BULALIM
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
Öğretmen öğrencilere ölçü ve tartı aletlerinin neler olduğunu ve bunlarla hangi
birimlerin ölçülebileceğini sorar. Öğrenci cevaplarını yönlendirerek bazı kavramların
sayılabilir, ölçülebilir olduğunu; bazı kavramları ise tam olarak ölçmenin mümkün
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olmadığını belirtir. Ağırlık, uzunluk, sayı gibi ölçülebilir kavramların karĢısında
renk, duygusal özellikler gibi ölçülemeyen kavramların olduğuna dikkat çekilir.
“Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir
değeri, özelliği ifade eden sözcükler, nitel anlamlı sözcüklerdir. Varlıkların
sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini ifade eden sözcükler ise nicel
anlamlı sözcüklerdir.” tanımlarını öğrenciler defterlerine not ederler ve her öğrenci
iki tanıma da beĢer örnek bulmaya çalıĢır. Öğrenciler bulduğu örnekleri arkadaĢları
ile paylaĢır. Her öğrenci, arkadaĢlarının paylaĢtığı örneklerden beğendiklerini kendi
örneklerinin yanına ekler.
ÇalıĢma Kâğıdı-40 öğrencilere dağıtılarak öğrencilerin tamamının katılımı ile
çalıĢma kâğıdı iĢlenir ve etkinlik tamamlanır.

ETKĠNLĠK-9: ġEKĠLLERLE BENZETME
A. Etkinliğin Uygulanma Süreci
“ÇamaĢırlar çiçek gibi kokuyor.” ve “Ablamın yaptığı kurabiye bir taĢ kadar
sertti.” örnekleri tahtaya yazılır. Bu örneklerin ortak yönünün ne olduğu sorulur, her
ikisinde de benzetme yapıldığını öğrencilerin sezmesi sağlanır.
Öğretmen benzetmenin bir söz sanatı olduğuna dikkat çekerek aslında günlük
hayatımızda bu sanata fark etmeden çokça baĢvurduğumuzu belirtir. Öğrencilere
annelerinin odalarını dağınık gördüğünde odalarını neye benzettiğini, üzgün birini
gördüğümüzde bu kiĢiye nasıl bir benzetme yaptığımızı sorarak öğrencilerin farklı
örnekler bulmalarına olanak tanır.
ġekillerle Benzetme (ÇalıĢma Kâğıdı-41) dağıtılarak bu çalıĢma yaprağı
eĢliğinde benzetmenin ögeleri hakkında gerekli bilgileri vererek öğrencilerin not
etmesini sağlar. Öğrencilerin konuyu pekiĢtirmeleri için, ÇalıĢma Kâğıdı-42 adı
altında verilen Gökten DüĢen Elmalar adlı etkinlik evde yapmaları üzere öğrencilere
dağıtılır.

104

Ek 3. Deney Grubu ÇalıĢma Kağıtları
ÇALIġMA KÂĞIDI-1
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ÇALIġMA KÂĞIDI-2
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ÇALIġMA KÂĞIDI-3

107

ÇALIġMA KÂĞIDI-4
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ÇALIġMA KÂĞIDI-5

TEMEL TEMEL TEMEL TEMEL
ANLAM ANLAM ANLAM ANLAM

TERİM TERİM TERİM TERİM
ANLAM ANLAM ANLAM ANLAM

YAN
YAN
YAN
YAN
ANLAM ANLAM ANLAM ANLAM

MECAZ MECAZ MECAZ MECAZ
ANLAM ANLAM ANLAM ANLAM
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ÇALIġMA KÂĞIDI-6

AKVARYUM

GİŞE

KAFES

TİMSAH

SÜRÜNGEN

HORTUM

BALIK

SU

YUVA

KUYRUK

DAL

AYAK

KEÇİ

BUZ

ASLAN

YIRTICI
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ÇALIġMA KÂĞIDI-7

TEMEL

TEMEL

TEMEL

TEMEL

YAN

YAN

YAN

YAN

TERĠM

TERĠM

TERĠM

TERĠM

MECAZ

MECAZ

MECAZ

MECAZ

111

ÇALIġMA KÂĞIDI-8

~NOKTALARIN PEŞİNDE~
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ÇALIġMA KÂĞIDI-9
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ÇALIġMA KÂĞIDI-10
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ÇALIġMA KÂĞIDI-11
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ÇALIġMA KÂĞIDI-12
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ÇALIġMA KÂĞIDI-13
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CEVAP PETEKLERİ!

ÇALIġMA KÂĞIDI-14

1- Tek baĢına yüzen çocuğun karĢısına koyduğunuz karttaki rakamların birbiri ile
çarpımı kaçtır?

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V
V
V

V
V

V

2- Kulplu bardağın karĢısına koyduğunuz karttaki cismin verildiği takıma ne denir?

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
3- Kanatlı hayvanın karĢısına koyduğunuz karttaki uçan canlı nedir?
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V karttaki cismin tersten okunuĢu
4- Akan dere kartının karĢısına koyduğunuz
nedir?

V

V
V

V
V

V

5- DüĢen adamın karĢısına koyduğunuz karttaki kiĢinin ten rengi nedir?

V

V
V

V
V

V
V

V

V

V
V

V
V

V

V

V
V

V

V
V

V
V

V
V

V

6- Yazı yazan çocuğun karĢısına koyduğunuz resimdeki insan sayısı kaçtır?

V
V

V

V
V

V

7- Mağaranın karĢısına koyduğunuz karttaki eylemin zıt anlamlısı nedir?

8- Dizimizi gösteren kartın karĢısına koyduğunuz resimdeki rakamların toplamı
kaçtır?

V
V

V
V

V
V

V

9- Siyah çamaĢırın karĢısına koyduğunuz karttaki sayının tersten okunuĢu nedir?

V

V
V

V
V

V
V

V

10- Meyvelerin karĢısına koyduğunuz karttaki nesnenin adı ile baĢlayan yaz
yiyeceğinin adı nedir?

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Vvarlığın türü nedir?
V adamın
V karĢısına
V
V karttaki
11- Gülen
koyduğunuz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
12- Top atan adamın olduğu kartın karĢısına koyduğunuz kartta hangi geometrik
cisim vardır?

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
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ÇALIġMA KÂĞIDI-15
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ÇALIġMA KÂĞIDI-16
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ÇALIġMA KÂĞIDI-17

121

ÇALIġMA KÂĞIDI-18
ÖZEL-GENEL ANLAM MERDİVENİNİ KURDUM,
„RESFEBE‟LERİ BULDUM!
Mor Merdivenin Resfebe‟si :
S

T

Kahverengi Merdivenin Resfebe‟si :
Y

K

A

K

A

YeĢil Merdivenin Resfebe‟si :
M

K

Kırmızı Merdivenin Resfebe‟si :
H

A

Turuncu Merdivenin Resfebe‟si :
Y

ġ

Açık Mavi Merdivenin Resfebe‟si :
P

O
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ÇALIġMA KÂĞIDI-19

RESSAMLAR VE TABLOLARI

ALFRED GOCKEL

ĠBRAHĠM BALABAN
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ÇALIġMA KÂĞIDI-20

ZEKĠ FAĠK ĠZER

PICASSO
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ÇALIġMA KÂĞIDI-21

ĠBRAHĠM ÇALLI

OSMAN HAMDĠ BEY
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ÇALIġMA KÂĞIDI- 22

Ne onları ...............................

Akıl küpü diyorlar ...............................,

Ne de seslerini ...............................

Ama dokunamam ki ...............................

Dokunmak istesen elin ...............................

Nasıldır tadı aklımın, hiç bilmem

Hiç kimse tadına da ..............................

Kokusu da gelmez ki ...............................

Koklamak dersen hiç işe ...............................

Aklımı duyamaz ...............................
Sesi yok ki nasıl ...............................?

Ah bu kelimeler o zaman ...........................

Ah bu kelimeler o zaman ............................

Soyut dendi mi beş duyunu ......................

Soyut dendi mi beş duyunu ........................

Melek, ruh ve ...............................

Kıskançlık, nefret ve ...............................

Var mı hiç bunlara ...............................?

Menfaat, bilinç ya ...............................?

Üzüntü, sevinç ve ...............................

Birbirlerini hiç sevmezler ama

Mümkün mü bunları ...............................?

Onlar da burada: sevgi ve ...........................

Korku aşk ve ...............................
Ah bu kelimeler o zaman ............................

İşte bu üçü de ...............................

Soyut dendi mi beş duyunu ........................

Bu şiirde beş duyumu ..............................
Yoksa artık ben de mi .............................?
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ÇALIġMA KÂĞIDI-23

1- “ Soyut dendi mi beş duyunu unut.” Dizesi ile sizce ne anlatılmak
istenmiştir?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2- Beş duyumuz ile algılayamadığımız varlıklara

denir.

3- Bu şiirde tam 18 soyut kelime kullanılmıştır. Haydi, o kelimeleri bulup
balonlara yazalım.

4- Sıra şiirimize bir başlık koymaya geldi. Koyduğumuz başlığı şiirimizin
üstündeki balonlu tabelaya yazmayı unutmayalım.
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ÇALIġMA KÂĞIDI-24

Ne onları görebilirsin,

Akıl küpü diyorlar bana

Ne de seslerini duyabilirsin.

Ama dokunamam ki aklıma

Dokunmak istesen elin ulaşmaz

Nasıldır tadı aklımın, hiç bilmem

Hiç kimse tadına da bakamaz

Kokusu da gelmez ki burnuma...

Koklamak dersen hiç işe yaramaz.

Aklımı duyamaz kulağım,
Sesi yok ki nasıl duyacağım?

Ah bu kelimeler o zaman soyut

Ah bu kelimeler o zaman soyut

Soyut dendi mi beş duyunu unut!

Soyut dendi mi beş duyunu unut!

Melek, ruh ve Ģeytan

Kıskançlık, nefret ve şüphe

Var mı hiç bunlara dokunan?

Menfaat, bilinç ya düşünce?

Üzüntü, sevinç ve vicdan

Birbirlerini hiç sevmezler ama

Mümkün mü bunları koklaman?

Onlar da burada: sevgi ve öfke!

Korku aşk ve umut
Ah bu kelimeler o zaman soyut

İşte bu üçü de soyut.

Soyut dendi mi beş duyunu unut!

Bu şiirde beş duyumu unuttum.
Yoksa artık ben de mi soyuttum?
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NĠTEL – NĠCEL HARĠTASI
ĠĢte karĢınızda bir harita! Tek yapmanız gereken önce nitel
tamlamaları takip edip nitel durağını keĢfetmek, ardından
nicel tamlamaları takip ederek nicel durağına ulaĢmak!

NĠTEL TAMLAMALARI TAKĠP ETTĠĞĠMDE ULAġTIĞIM YER:

NĠCEL TAMLAMALARI TAKĠP ETTĠĞĠMDE ULAġTIĞIM YER:
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ÇALIġMA KÂĞIDI-26

NĠTEL – NĠCEL HARĠTASI
ĠĢte karĢınızda bir harita! Tek yapmanız gereken önce nitel
tamlamaları takip edip nitel durağını keĢfetmek, ardından
nicel tamlamaları takip ederek nicel durağına ulaĢmak!

NĠTEL TAMLAMALARI TAKĠP ETTĠĞĠMDE ULAġTIĞIM YER:

NĠCEL TAMLAMALARI TAKĠP ETTĠĞĠMDE ULAġTIĞIM YER:

OTEL

LOKANTA
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ÇALIġMA KÂĞIDI-27
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ÇALIġMA KÂĞIDI-28

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan benzetmelerin ‘kendisine benzetilen’ unsuru
bulmacanın içinde kaybolmuş. Kayıp sözcükleri bulup yerine yazalım, bulmacanın
bize bir mesajı var. Kalan harfleri bir araya getirerek mesaja ulaşalım!

T
K
İ
R
P
İ
İ
!

K
B
K
İ
N
C
İ
P

~ Yücel’in dişleri .............. gibi parlıyor.
~ Türkiye’m benim, .............. vatanım.
~ Babamın dönüşü evde sanki ..............
havası estirdi.

A
M
C
U
R
M
K
A

R
A
E
K
Ş
E
L
N

E
R
N
U
D
L
E
C

J
Y
N
T
E
E
A
A

E
A
E
U
V
K
R
R

T
B
T
P
A
M
U
K

~ Kendimi .............. kadar özgür
hissediyorum.
~ Bebeğin .............. gibi elleri var.
~ Ömer’in saçları .............. gibi dimdik.

~ Benim annem bir .............. .

~ Çamaşırlar .............. gibi bembeyaz.

~ Bu ev bir .............. kadar küçük.

~ Bu araba bir .............. kadar hızlı.

~ Emre utanınca .............. gibi kızarır.

~ Adam cüssesiyle bir ......i andırıyor.
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BENZEMEZ KĠMSE SANA
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BENZEMEZ KĠMSE SANA
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BENZEMEZ KĠMSE SANA
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Ek 4. Kontrol Grubu ÇalıĢma Kâğıtları
ÇALIġMA KÂĞIDI-33

« KUZULARI SAYARKEN »
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- ÇÖPTEN

BACAKLILAR SINIFI-

Hey! Çöpten bacaklılar sınıfının bizim için yaptığı aşağıdaki açıklamayı okuyalım ve
boşlukları dolduralım. Ardından çöpten bacaklılar sınıfı öğrencilerinin bizim için
hazırladığı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangi anlam özelliği ile kullanıldığını
işaretleyelim.

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

TEMEL

YAN

137
ÇALIġMA KÂĞIDI-35

OKYANUSUN DİBİNE DALIYORUZ!
Bilim, spor, sanat veya çeşitli meslek dallarıyla ilgili
kavramları karşılayan sözcüklere “terim” denir.
Okyanustaki arkadaşlarım sizin için, içinde terimler
geçen cümleler kurdular. Terim anlamlı bu sözcükleri
bulup, bu terimlerin hangi dala ait olduklarını
karşılarına yazalım mı? Haydi başlayalım!..

Hakem karşı takıma
penaltı verince ortalık karıştı.

Sağlıklı bir hayat için protein
ağırlıklı beslenmeliyiz.

Önümüzdeki pazar,
referandum yapılacak.

Eş görevli sözcüklerin arasına
virgül koyarız.

Boksör rakibini üç dakika
içinde nakavt etti.

Ressam hayatın hüzün dolu
anlarını tuvaline yansıtmış.
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SÖZCÜK BAHÇESİ
SÖZCÜK BAHÇESİNDE BİRBİRİNE KARIŞMIŞ EŞ VE ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER
VAR. ONLARI BULUP UYGUN BAHÇELERE YENİDEN YAZALIM.
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Aşağıdaki cümlelerde yer alan eş sesli
sözcükleri bulup daire içine alınız.
Sizler de eş sesli sözcüğün farklı anlamını yeni bir cümlede kullanınız.
Pencerenin önündeki mor menekĢe solmuĢ.

Sonunda gemiden kara göründü.

Gölün kıyısındaki sazlar sararmıĢ.

Öğretmenim gülünce, sınıf aydınlanıyor.

Bu Ģiiri, dikkatli bir Ģekilde defterine yaz.

Kulenin yüksekliği yüz metredir.

Kır düğünü yapmayı düĢünüyormuĢ.

Ünlü atlet, sakatlandığı için koĢuyu tamamlayamadı.
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Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Örnekteki gibi özel ve genel ifadeleri bulup
gösterelim.

Ege köylerinin hepsi güzeldir ama Bademli bir başka güzelliktedir.
GENEL

ÖZEL : Genelden Özele Anlatım

- Keman, yaylı bir çalgıdır.

- Spor yapmak en büyük hobim, tam bir basketbol tutkunuyum.

- Zeynep, çiçek dolu sepetten bir tane lale aldı.

- Aytül Akal’ın çocuk edebiyatı yazarları arasında ayrı bir yeri var.

- Süper Lig takımlarından Konyaspor, şehrimizi başarıyla temsil ediyor.

- Pek çok renkte top varmış fakat bebek siyah topu seçmiş.

- Mısır ve Kenya, Afrika ülkelerindendir.

- Cıva, doğada akışkan halde bulunan tel elementtir.
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AĢağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin nitel anlam mı yoksa nicel anlam mı
taĢıdıklarını bulup iĢaretleyiniz.

CÜMLELER
Dün sirkte kocaman filler gördüm.
Babası ona kırmızı araba alacak.
Alnında 10 cm’lik bir yara oluĢmuĢ.
Derin kuyudan kötü kokular geliyor.
Ömrümde böyle güzel kız görmedim.
Dilencinin yüzü gözü kir içindeydi.
Böyle giderse ev fiyatları ucuzlar.
Yakın arkadaĢımız Oya, rahatsızlanmıĢ.
Annesinin aldığı etek, çok kısaymıĢ.

Nitel
Anlam

Nicel
Anlam

143
ÇALIġMA KÂĞIDI-41

ŞEKİLLERLE BENZETME
Tam bir benzetmenin unsurları aĢağıdaki örnekte gösterilmiĢtir.

Siz de aĢağıdaki cümlelerdeki benzetmeleri bularak, benzeyen unsuru
daire içine, kendisine benzetilen unsuru üçgen içine, benzetme edatını
kare içine alınız. Benzetme yönünün altını çiziniz. Yalnız bazı
benzetmelerde dört ögenin dördü de bulunmayabilir, bunu unutmayın!
Bebeğin deniz kadar mavi gözleri vardı.

Aslan gibi cesur askerlerimiz, cephede savaĢtı.

Kızın parmakları, kibrit çöpü kadar inceydi.

ÇamaĢırlar kar gibi bembeyaz olmuĢ.

DıĢarısı, cehennem gibi sıcak.
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GÖKTEN DÜġEN ELMALAR
Haydi aşağıdaki cümlelerde yer alan benzetmeleri, uygun
sözcüklerle tamamlayalım. Boşluklara gelmesi gereken
sözcükler, elmaların üzerinde harfleri karışmış halde
verilmiştir. Kolay gelsin!

Korkudan çocuğun gözleri .................................... gibi açıldı.

Öğretmenimiz bir .................................... misali, bizi bilgisiyle
aydınlatır.

Fatma tarlada .................................... gibi çalıĢır.
Ninemin .................................... yanaklarına öpücükler kondurdum.
.................................... gibi bir yaz tatiliydi.
Burası sıradan bir bahçe değil, sanki bir ....................................
O kız, bir .................................... kadar yavaĢtır.
.................................... gibi bir adamdı komĢumuz, her konuda bilgisi
vardı.
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Ek 5. Sözcükte Anlam Bilgisi BaĢarı Testi
1- Esra, soyut anlamlı kelimelerin

3- Korkak - Cesur sözcükleri

yazıldığı dondurmayı almak istiyor.

arasındaki anlam iliĢkisi

Buna

aĢağıdakilerden hangisinde yoktur?

göre

Esra

aĢağıdaki

külahlardan hangisini seçmelidir?

A) Cömert – Cimri
B) Esaret – Özgürlük
C) Zam – Ucuzluk
D) Uzun – Kısa

A)

B)

Her Ģey yerli yerinde; masa, sürahi,
bardak
Serpilen aydınlıkta dalların
arasından
BüyülenmiĢ bir ceylan gibi bakıyor
zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak

C)

yaprak.

D)

4- Yukardaki dizelerde Ģair kimi
“Türkülerle yunmuĢ yıkanmıĢ dilim
Onlarla ağlamıĢ, onlarla gülmüĢüm.”
Bedri Rahmi EYÜBOĞLU
2-Yukarıdaki

dizelere

göre

aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu dizelerde zıt anlamıyla
birlikte kullanılan bir kelime vardır.
B) Altı çizili kelimeler eĢ seslidir.
C) Türkü kelimesi soyut anlamlıdır.
D) “Onlarla” kelimesi ile türküler
kast edilmektedir.

kime ya da neyi neye benzetmiĢtir?
A) Ceylanı büyüye benzetmiĢtir.
B) Zamanı büyülenmiĢ bir ceylana
benzetmiĢtir.
C) Zamanı yaprakları dökülen bir
ağaca benzetmiĢtir.
D) Sessizliği büyülenmiĢ bir ceylana
benzetmiĢtir.
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5- Arda büyüyünce bir astronot olup

7- “Bölme” sözcüğü aĢağıdaki

Mars gezegenine gitmeyi planlıyor.

cümlelerden hangisinde terim

Onun Mars hakkında

anlamıyla kullanılmıĢtır?

verdiği bilgilerden

A) KöĢkteki büyük salonda

hangisi nitel anlam

hanımlar için ayrılan bir bölme

taĢımaktadır?

vardı.
B) Bu ülkeyi bölmeye

(I)Mars biraz korkutucu bir o kadar
da gizemli

çalıĢanlara pabuç bırakmayız.
C) Dün matematik dersinde
çözdüğünüz kesirli bölme iĢlemi çok

bir gezegendir. (II) GüneĢ
sisteminin dördüncü gezegenidir.
(III) Dünyaya uzaklığı
225.300.000 kilometredir. (IV)
Yüzeyi kızılımsı bir renge sahip

zormuĢ.
D) Çantamın ön bölmesi herhalde
dünkü kargaĢa sırasında yırtılmıĢ
olacak.

olduğu için Kızıl Gezegen adıyla
bilinir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

6- “Tarihi köprünün ayağındaki
süslemeler, turistlerin yoğun ilgisini
çekiyor.” Cümlesindeki hangi sözcük
yan anlamıyla kullanılmıĢtır?

8- Yukardaki terazinin dengede
durması için boĢ olan kefesine

A) Köprünün

kelimelerin eş anlamlısını koymanız

B) Ayağındaki

gerekiyor. AĢağıdaki kelime

C) Süslemeler

gruplarından hangisi terazinin

D) Turistlerin

kefelerini dengeler?
A) nakit – özgür – olanak
B) zaman – önem – mekân
C) zaman – itina – olanak
D) nakit – itina – mekân
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9- YarıĢmanın jüri üyeleri

10- Televizyon ekranındaki

Acun, Hadise, Ebru ve

numaralandırılmıĢ cümlelerde

Gökhan yarıĢmacının sesi ve

geçen altı çizili “diş” sözcüğünün

performansı hakkında yorum

anlam özellikleri hangi

yaptılar. Hangi jüri üyesinin

seçenekte doğru sıralanmıĢtır?

yorumu nitel özellik
taĢımaktadır?

A)

B)

A) Yan – gerçek – terim -mecaz
anlam
C)

B) Gerçek – yan – terim -mecaz
anlam
C) Gerçek – yan – mecaz – terim
anlam
D) Yan – terim – mecaz – gerçek

D)

anlam
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1- Bir gün mutlaka modanın kalbi

14- AyĢe Teyze‟ye mesaj

Paris‟e gideceğim.

gelmiĢ fakat yakın gözlüğü

2-Elini göğsüne bastırırsan kalbinin

olmadığı için mesajı

nasıl attığını hissedersin.

okuyamıyor. Sadece gelen

11- Yukarıdaki cümlelerde geçen
kalp sözcüğünün anlam özellikleri
hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?
A) Mecaz – Temel
C) Yan – Mecaz

B) Yan - Terim
D) Mecaz – Terim

mesajda benzetme söz
sanatına baĢvurulduğunu
biliyor. Buna göre AyĢe
Teyze‟ye gelen mesaj hangisi
olabilir?
A) AkĢam yediğimiz yemek çok
acıymıĢ, dudaklarım yandı.
B) Aslan gibi futbolcularımız sahada
tarih yazdılar.
C) Dün seni çok bekledim, gözlerim
yollarda kaldı.
D) Kalsiyum ilacınızı almayı ihmal
etmeyiniz.

15- “Çökmek” sözcüğü aĢağıdaki
12.AĢağıdaki altı çizili kelimelerden

cümlelerin hangisinde “yıkılıp

hangisi bu kurala örnek

dağılmak, son bulmak” anlamında

gösterilebilir?

kullanılmıĢtır?

A) Maymun, sürekli kafasını kaĢıyor.

A) Babamın baĢına gelenleri duyunca

B) Bu kafayla gidersen, sen adam

içime bir sıkıntı çöktü.

olmazsın.

B) AyĢe tanınmaz hale gelmiĢ;

C) Emre‟nin kafasında yara çıkmıĢ.

zavallının yüzü, yanakları içeri

D) Rüzgâr, adamın kafasındaki

çökmüş.

Ģapkayı uçuracak.

C) Osmanlı Devleti‟nin uyguladığı

13- “Fatma sınıfımızın yıldızıdır,
tüm sınavlardan çok iyi notlar alır.”
cümlesindeki hangi kelime mecaz
anlamda kullanılmıĢtır?
A) yıldız B) sınav C) iyi D) notlar

tımar sistemi çökünce ekonomi de
bozulmaya baĢlar.
D) ġekerli su çözeltisini
karıĢtırmadığımızda, Ģeker dibe
çöker.
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18-Mucit Macit sadece temel
anlamlı sözcükler kullanmak üzere
programlanmış robotlar icat etmiş.
Fakat bu robotlardan biri bozulmuş

16- Esra öğretmen, bugün derste
sözcükte anlam konusunu

ve mecaz anlamlı sözcük de
kullanmaya başlamış. Bozuk olan
bu robot hangisidir?

iĢlemektedir. Öğrencilerden
hangisi konuyla ilgili yanlış bir
bilgi not etmiĢtir?
A) Ömer

B) Sude

C) Hüsra

D) Buğra

17- AĢağıdaki cümlelerin üçünde
genelden özele bir anlatım tercih

A) Bu yıl daha hırslıyım, çok çalıĢıp
polislik sınavını kazanacağım.

B) Ġki aydır amcamı göremiyorum,
onu çok özledim.

edilirken bir tanesinde özelden
genele bir anlatım vardır. Bu farklı
olan cümle hangisidir?
A) Yarın okulda milli

C) Büyükannemden kalan antika
radyo bozulduğu için çok üzüldük.

bayramlarımızdan birisini, 23 Nisan‟ı
kutlayacağız.
B) Menüde pek çok çorba vardı ama
ben domates çorbasını seçtim.
C) Papatya, ilkokul öğretmenimin en
sevdiği çiçektir.
D) Bütün renkler güzeldir, beyaz ise
bir baĢka güzeldir.

D) Ona tahammülüm kalmadı, artık
onu hayatımdan sileceğim.
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19-Terim anlamlı sözcükleri ait oldukları bilim, sanat ya da meslek dalı ile
eĢleĢtirelim.
a. Coğrafya

b. Müzik

c. Dil bilgisi

d. Tıp

e. Basketbol

f. Matematik

Maçın son dakikalarında bizim takım üçlük attı.
Çocuk sol anahtarını çizdi, notaları yazmaya baĢladı.
Hastaya lokal anestezi uygulanacak.
Sözcük kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek yeni sözcük
türetilir.
Ġki kenar uzunluğu eĢit olan üçgene ikizkenar üçgen adı verilir.
Türkiye 26º-45º doğu meridyenleri arasında yer alır.

20- AĢağıdaki kavramları tablodaki uygun cümlelerle eĢleĢtiriniz.
a. Genelden Özele Anlatım

b. Mecaz Anlamlılık

d. Özelden Genele Anlatım

c. EĢ Anlamlılık

e. EĢ Seslilik

Bazen sözcükler temel anlamlarından uzaklaĢıp yepyeni, farklı
bir anlam kazanabilirler.
Öğretmenim bugün derste sonbahar sözcüğü yerine güz
sözcüğünü de kullanabileceğimizi söyledi.
Muhabbet, papağangiller kuĢ ailesine ait bir türdür.
Türkçe harika bir dil. Mesela yüz sözcüğü kullanıldığı yere göre
üç farklı anlama gelebilir.
Mevsimlerden en çok yazı severim.
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21- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

BeĢ

duyu organımızdan herhangi biri ile

algılanamayan

varlıklara

........................................ varlıklar denir.
Ömer‟in

diĢleri

inci

gibi

parlıyordu.

Cümlesindeki

benzeyen

öge

........................................ „dır.
Açlıktan kurumuĢtu zavallı kadın.” cümlesindeki mecaz anlamlı kelime
........................................‟dır.
........................................

elbise”

sözcük

grubunu

nicel

olacak

Ģekilde

tamamlayalım.

22- Aşağıdaki önermeleri okuyunuz. Doğru olanların karşısına D,
yanlış olanların karşısına Y yazınız.
“Onlar barıĢsın diye pembe bir yalan söyledik.” cümlesinde mecaz anlamlı
sözcük yoktur.
“Rüzgâr esince ağacın dalı kırıldı” cümlesindeki altı çizili sözcük soyuttur.
Ağlamak sözcüğünün zıt anlamı (karĢıtı) ağlamamaktır.
“Bu elbisenin rengi sana gitmiĢ.” cümlesindeki altı çizili sözcük „yakıĢmak‟
anlamında kullanılmıĢtır.
“Dedem renkli bir insandı, onun ne zaman ne yapacağını kestiremezdik.”
cümlesinde altı çizili sözcük „ hareketli, sürprizlerle dolu, eğlenceli‟
anlamında kullanılmıĢtır.
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Ek 6. MEB AraĢtırma Ġzni
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