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, Aralık ayında vereceğim kursa katıl-

mayı çok istediğini belirten bir geli

§im dostundan bir mail aldım. Cumartesi 

günlerinin "çok" uygun olmadığını belirti

yor ve bir başka gün olup olamayacağını 

sorU)'Ordu. Benim cevabım ise ne oldu 

dersiniz? NLP'ye katılmayı ne kadar "çok" 

istediğini sordum ona. 

.ı Cumartesi günleri NLP eğitimine ka

tılmak yerine ne yapacaksıni 

.ı O yapacağın iş ile NLP arasında ön

celik hangisinin/ 

.ı Onlar şimdi sana ne kazandırıyor: 

.ı Gelecekte ne kazandıracak? 

Her ikisini değerlendir ve hangisini 
önce yapmak istediğine karar ver. Sonuç 
için hayal kırıklığı duymak yerine şim
di yapamayacağın diğer altefnatifi ne 
zaman yapabilirsin, onu planla ... " di

ye devam ettim cevabımda. 

Mazeret Değll Çözüm üretin 
Arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmak için 

bütün şartların kendi] iğin den oluşmasını 
bekleyemezsiniz. Tıpkı benim bugüne ka
dar kauldığım eğitimlerde olduğu gibi ... 
Katıldığuıı hiçbir eğitimde "koşullar dört 
dörtlük, işte tam kursa katılma zamanı'' di
yebi l eceği m bir an olmadı. Tlirrı koşulları 
uygun hale getirerek ve o kursa öncelik ve
rerek eğitimlere katılma şansını yakala

dıın. Seçim yaptım kısacası. 

Sizlere yıllar öncesinden bir örnek ver
mek istiyorum. Eşim askerde, kızım ise il
kokul birinci s 1 111ftaydı. Akşamları British 
Council'da mesleki gelişim eğitimleri veri
liyordu. Yurtdışındaki üniversitelerden ge
len birbirinden değerli akademisye nJc ıin 

verdiği bu eğitimleri kaçırmak istemiyor
dum; ancak kızını Daııı l a'yı bırakabilece

ğim yer veya kimse yoktu. İlk iş olarak 
yetkili kİ§İyi arayıp durumu izah ettim. Kı
zınu birlikte getirip getiremeyeceğimi sor
dum. Böyle bir uygulama yoktu; ancak be
nim ne kadar istekli olduğumu duyunca 
kabul etti ler. Derslere kızımla birlikte ka
tıldım. Kızını derslerd~ boyama yapıyor, 
bazen dizime yatıp uyuyordu. Kızınu bıra-

' 

kacak yer yok diyerek mazeret bulabilir
dim; ancak ben bu eğitimlerin beni uzun 
dönemli hedeflerime ulaştıracağını bildi

ğ·im için koşulları mazeret olarak kullan
mak yerine, onları hedefime uygun hale 
getirdim . 

Aldığını diğer eğitimlerde de benim için 
aynı şey geçerli oldu. I Ier defasında önce
liklerimi saptadım. Ve sıraya koydum. Bir 
süre erteledim belki ama asla iptal etnıe
di m. ~öportajını sizlerle paylaşacağım 

Prof. Howard Gardner'ın kurslarına katıl
mak, onunla söyleşmek son birkaç yıldır 

hedeflerim arasındaydı. Ancak geçen yıl ilk 

sıraya oturdu. Bu hedefime ulaşmak için 
maddi ve manevi gerekli tüm koşullan uy
gun kılabilmek için çok çalıştım. Sonuçta 
hedefime ulaştım. İşte temmuz ayındaki 
Amerika seyahatimde "çoklu zeka" kura

mını geliştiren Howard Gardner ile yaptı
h'l.111 keyilli röportajdan küçük bir kesit ... 

Zeka Ölçülebilir mi? 
Zekalar arasındaki farklılıkların 
oluşması biyolojik mi yoksa kültü
rel midir? Belirli kültürler belirli ze
kaların gelişmesine yol açar mı? 
Zekaların ge l işmesi genetik potansiyel, 

bir kültürün belirli bir aktiviteye verdiği 
önem, öğretimin niteliği ve bireyin nıoLi
vasyonunun ortak ürünüdür. Bir kişi eğer 

iyi motive olmuşsa, içinde bulunduğu at
mosfer belirli bir zekaya değer veıiyorsa, 
yararlanabileceği kaynaklar ve kişiler var
sa, belirli bir zeka türünün gelişmesine ze
min hazırlanmış demektir. 

Zeka türünün ve derecesinin 
testler yapılarak belirlenmesi 
mümkün mü? 
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"Bir şeyi 'yapmayı istemek' ile 'o sonuca 

ulaşmayı hedef haline getirmek' birbirin

den farklıdır. Zaman herkes için bir sorun

dur. Eğer iyi yönctilemiyorsa zaman/sızlık 

gözümüzde gittikçe büyüyen bir sorun ha

lini alır. Zamanı yönetmenin en iyi yolu ise 

'öncelikleri' saptanıakur. 

Adaletin kuwetli , kuvvetlinin de 
adil olması gerekir. 

Bir zamanlar bunun mümkün olabilece
ğini .düşünüyordum. Ancak şimdiki ka
nını bunun çok zor olduğunu yönünde. 
Aslında her zeka türü için farklı ölçme 
araçları geliştirmiş olsa ve bunların bilim-Pasca/ 



sel geçerli lik ve güvenilirliği kesinleşse, 

ba§an elde edilebilir. Örneğin höyle bir 
testte, uzam. al zeka, tan ım adığı bir yerde 
yönü bulmak, atranç oynamak, boşaltılan 
bir odada eşyala ruı yerleşim konumlarını 

hatırl amak gibi aktivitelerde gö terdiği 
perforınan a bakılarak sonuca ula~ılabilir. 
Benim bu tür ölçümlerden uzak duruyo
rum; çüııkü bunlar ki ilai etiketlemeye 
neden oluyor. Zeka ölçümü, insanları ka
tegorize etmek için kullanılmamalıdır. Bu 
durumu de tekleyerek yeni bir "kaybeden" 
grup yaraulmasını teşvik etmek istemem. 

Çoklu zeka hakkında diğer akade
misyenler neler düşünüyorlar? 

Tahmin edileceği gibi psikoloji, biyoloji 
ve davranış bilinılcıi içinde gen i ş bir fıkir 
yelpazesi mevcut. tandart p ikometrik 
yakla una dahil olanlar çoklu zeka teori
sine genellikle eleştirel bakıyorlar. Bu psi
kologlardan p ikometri. t olmayanlar kıı
ramın yayılmasma karşı değiller. Ancak 
p ikologlar net ölçümlerden hoş lanıyor

lar ve bu yeni zeka türlerinin standart 
testler ile öl ü leınernesi anlan kaygı
landmyor. Psikologlar aynı zama nda 
zekayı "akademik kapasite" olarak dü
şünüyorlar." Oysa, ben zekayı insanın 
her türlü bili~ el kapasitesini 
kap ayan bir kuram olarak 
yaygınlaştırma yolunda 
çaba gösteriyorum. 

Matematik ve müzik zekası ara • 
sındakl ilişki hakkında neler dü 
şünüyorsunuz? 

Ku ·kusuz matematikte yetenekli olanlar 
genellikle müziğe ilgi duyuyorlar. Böyle bir 
ilişkinin nedeni matematikçilerin kalıplara 
ilgi duyma. ı olabilir. 

1üziğin kendi i annonik, ölçlilü ve 
kompozis)'Oncl kalıplardan olu muştur. 
. ncak ilgi duymak, beceri ve yetenek anla
mına gelmemektedir. Bir matematikçinin 
müziğe duyduğu iJgi on un iyi mü7-ik yapa
bileceği veya yapıl a n bir müziği eleştirebi

leceği aıılamuıa gelmez. 

Klasik müzikle uğra~a nl ar caz, ı·ock, rap 
ve diğer popüler müzik tarzlarıyla uğra-

' ' 
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şanlara göre fen ve matematiğe daha yat
kınlar. Gözlemlenen bu ilişki bir başka 
faktörün va rlığını dü ündürür. Bazı aile
lerde akademik ve artistik başarıya aynı 
oranda önem verilir. 

Gençlerin hem okulda ba~anlı ol malan 
hem de bir müzik aletini iyi düzeyde çal
mal arı beklenir. Bu ikiz hedefler, hem ma
tematikte hem de müzikte ba§a rılı genç
lerden ol uşan bir kı: · iııı o l uştu rur. Bir baş
ka önemli faktör de dü ze rıli olarak pratik 
yapmaya lıeve li ol mak ve yüksek tan
dartlara ulaşmak arzu udur. 

Zekalar gruplar arasında farklılık 
gösterir mi? Örneğin, erkeğin zeka 
profilleri kadınınkinden farklı mıdır? 

Bu, bomba etkisi yaratacak bir soru. Ze
ka profillerini tanımlayabilecek testler ge
l iş tiril eydi, karşı cinsler ara ında farklılık
lar bulunabilirdi bdki. Bunlar bulunsaydı 
bile, bulgu l arın na ıl yorumlanacağı net 
olmazdı. Bauda kadınlar uzamsal i şlerde 

erkeklerden daha düşük peıforınan s gös
terebilirler. 

Ancak bu test, uzamsal yönelimin yaşa
mı sürdürmek içi n çok önemli olduğu bir 
çevrede yapılnu ol a, bu fark ortadan kal
kabilirdi. Örneğin skimolarda bu fark 
oı·tadan kalkacaktır. yrn şekilde, batıda 

yapılan tandarr testlerde kadın ve erkek 
ara mda matematik alanında düzenli ola
rak ortaya çıkan fark, Asya'da oldukça 
azalmaktadır. H atta A yalı kadınl ar battlı 

erkeklerden daha iyi sonuçlar elde etmek
tedirler. 

Röportaı r tamamını 
wwN belginogreK.com'dan okuyab lirsiniz 

■ HoNard Gardner 
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