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LL‹‹SSEE CCOO⁄⁄RRAAFFYYAA DDEERRSSLLEERR‹‹NNDDEE ÇÇOOKKLLUU ZZEEKKÂÂ
KKUURRAAMMIINNAA DDAAYYAALLII KKAAVVRRAAMM ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM‹‹

NNeeccaattii TTOOMMAALL**

ÖÖzzeett
Liselerde co¤rafya ö¤retmenlerimiz yayg›n olarak anlat›m ve soru-ce-

vap metotlar›n› kullanmaktad›rlar. Proje, iflbirlikli ö¤renme ve çoklu zekâ gibi
ça¤dafl ö¤retim anlay›fllar›ndan büyük ölçüde yararlanmamaktad›rlar (Tomal,
2004:227). Her ö¤rencinin en az›ndan bir zekâ alan›nda üstün oldu¤u anlay›fl›n-
dan hareket eden çoklu zekâ kuram›, co¤rafya derslerinde ö¤retim yöntemi çe-
flitlili¤ini esas al›r. Çoklu zekâ kuram›n› benimsemifl bir co¤rafya ö¤retmeni, ö¤-
rencilerinin zekâ alanlar›ndaki potansiyellerini dikkate alarak farkl› ö¤retim si-
tillerine baflvurur. Ancak bu flekilde, konularla ilgili çeflitli kavramlar› ö¤retmek
ve ilgi çekici hale getirmek mümkün olabilir. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Çoklu zekâ, kavram ö¤retimi, co¤rafya

GGiirriiflfl
Bir e¤itimcinin ö¤retim faaliyetlerini verimli bir flekilde yerine getirebilmesi

için sadece alan› ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmas› yetmez. Ö¤retmeyi de ö¤renme-
si yani çeflitli ö¤retim yöntemleri hakk›nda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmas› ge-
rekir. Milli E¤itim Bakanl›¤›, çoklu zekâ kuram›na dayal› ö¤retim anlay›fl›n›, okullar-
da uygulamaya çal›flmaktad›r. Bu ba¤lamda, lise co¤rafya derslerinde çoklu zekâ ku-
ram›n›n nas›l uygulanabilece¤i hakk›nda ö¤retmenlerimize yard›mc› olmak amac› ile
bu çal›flma haz›rlanm›flt›r. 

Geçen ö¤retim y›l›nda haz›rl›k s›n›f›nda okuyan ö¤rencilerin bu ö¤retim y›l›n-
da eski ö¤retim program›n› esas almalar› ve yeni lise co¤rafya ö¤retim program›nda
içeri¤in belirtilmemifl olmas›, yeni programa göre ders kitaplar›n›n haz›rlanmam›fl ol-
mas› gibi nedenlerle çal›flmada mevcut lise co¤rafya ders kitab›ndaki “Volkanizma ve
Türkiye’de Volkanlar” konusu örnek al›nm›flt›r. Bu konu ile ilgili kavramlar›n ö¤reti-
minde çoklu zekâ kuram›na göre ne tür etkinliklerin kullan›labilece¤i ortaya konul-
maya çal›fl›lm›flt›r. ‹ster eski, ister yeni program esas al›ns›n veya farkl› konu seçilsin
önemli olan bir co¤rafi konuda zekâ alanlar›na göre ne tür etkinliklerin yap›labilece-
¤ini belirtmektir. K›sacas› zekâ alanlar›na göre flablonu ortaya koymakt›r. 

Çoklu zekâ kuram› ve kavram ö¤retimi ile ilgili çok say›da çal›flma bulunmak-
tad›r. fiengül ve Saydam (2005), “Çoklu Zekâ Kuram›na Göre Haz›rlanm›fl Ö¤renme
Ortamlar›n›n 6. S›n›f Ö¤rencilerinin Matematik Baflar›lar› Üzerine Etkisi” isimli çal›fl-
malar›nda, çoklu zekâ kuram›na göre ne tür e¤itim ortamlar›n›n haz›rlanabilece¤i ve
bunlar›n ö¤rencilerin baflar›lar›na etkisi üzerinde durmufltur. Özdemir vd. (2002), “‹l-
kö¤retim Okullar›nda Çoklu Zekâ Kuram› Temelli Fen E¤itimi Yoluyla Üst Düzey
Düflünce Becerilerini Gelifltirme Üzerine Bir ‹nceleme” isimli araflt›rmas›nda çoklu
zekâ kuram›n›n ö¤rencilerin bilgi, kavrama, problem çözme ve bilimsel süreç beceri-
leri üzerine etkisi üzerinde durmufltur. Korkmaz (2001) “Çoklu Zekâ Kuram› Taban-
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l› Ö¤renme Yaklafl›m›n›n Ö¤rencilerin Fen Baflar›s›na ve Tutumlar›na Etkisi” isimli
çal›flmada çoklu zekâ kuram›n›n uygulanmas› ile ö¤rencilerin bilgi ve fen bilgisine
karfl› ilgilerinde nas›l bir de¤iflme meydana geldi¤ini ortaya koymufltur. Turan (2002),
“Lise Co¤rafya Derslerinde Kavram ve Terim Ö¤retimi ‹le ‹lgili Sorunlar” isimli arafl-
t›rmas›nda kavram ö¤retim stratejileri ve kavram ö¤retimi ile ilgili güçlükler üzerin-
de durmufltur.

ÇÇaall››flflmmaann››nn AAmmaacc›› vvee MMeettoodduu

Co¤rafya ö¤retmenlerimiz, derslerinde genelde anlat›m, soru-cevap ve yaz-
d›rma metotlar›n› kullanmaktad›rlar (Tomal, 2004, 227). Bu metotlar sözel zekâya da-
ha fazla hitap eder. Ö¤retmenlerimizin büyük bir bölümü, konular›n› ifllerken; tepe-
göz vb. çeflitli araç ve gereçlere, profillere, kesitlere nadir olarak yer vermektedirler.
Ö¤rencilere proje tarz›nda araflt›rma ödevlerinin genelde verilmedi¤i ve derslerin tar-
t›flma ortam› içinde ifllenmedi¤i görülmektedir (Tomal, 2004, 227). K›sacas› co¤rafya
derslerimizde yöntem çeflitlili¤i pek uygulanmamaktad›r. S›n›flar›m›zdaki ö¤rencile-
rin her birinin üstün oldu¤u zekâ alanlar›n›n farkl› olmas› nedeniyle, derslerde araç
ve yöntem çeflitlili¤i çok önemlidir. Çoklu zekâ kuram› ile ilgi bu çal›flma, yöntem ve
etkinlik çeflitlili¤i konusunda co¤rafya ö¤retmenlerimize yard›mc› olmak amac› ile
yap›lm›flt›r.

Bu çal›flmada, lise co¤rafya ders program›ndaki “volkanizma” konusu esas
al›narak çoklu zekâ kuram›na dayal› etkinlik örnekleri verilmifltir. Bu verilmifl olan
etkinlikleri programdaki di¤er konularda da uygulamak mümkündür.

Çoklu zekâya göre kavram ö¤retimine geçmeden önce; kavramlar›n özellikle-
ri ve kavram ö¤retimi ile ilgili stratejiler hakk›nda özet bilgi vermek gerekir. 

KKaavvrraammllaarr››nn ÖÖzzeelllliikklleerrii

Kavramlar bilgilerin yap› tafllar›n›, kavramlar aras› iliflkiler de bilimsel ilkele-
ri oluflturur. ‹nsan zihni çeflitli nesneleri, olaylar›, fikirleri ve davran›fllar› ortak özel-
liklerine göre s›n›fland›r›r. Kavramlar bu s›n›fland›rman›n soyut temsilcileridir.  Kav-
ramlar›n gerçek hayatta tam karfl›l›klar› yoktur, örnekleri vard›r. Örne¤in meyve bir
kavramd›r. Bu kavram›n somut bir karfl›l›¤› yoktur; örnekleri vard›r. Elma, portakal,
muz, viflne vb. (Fidan, 1985, 189). Kavramlar›n tan›mlanmas›nda en önemli nokta; ör-
neklerin ortak özellikleridir. Örne¤in ülkemizde çok say›da ova vard›r. Bu ova örnek-
lerini karakterize eden ortak özellikler; 1- Akarsular taraf›ndan derince yar›lmam›fl ve
fazlaca parçalanmam›fl olmalar› 2- Çevrelerine göre alçakta kalm›fl alanlar olmalar›.
Ayn› zamanda bu özellikler ovay› di¤er yer flekillerinden farkl› k›lar. Ancak ova kav-
ram› alt›nda toplanan örneklerin ortak özellikleri yan›nda farkl›l›klar› da bulunmak-
tad›r. Bu farkl›l›klara ba¤l› olarak; delta ovas›, piedmont ve da¤ içi ovas› gibi ova kav-
ram› ile ilgili alt kavramlar ortaya ç›kar. Bir kavram ile ilgili alt kavramlar›n azl›¤› ve
çoklu¤u tamamiyle konun ayr›nt›s›na ba¤l›d›r. Çeflitli örneklerin özelliklerine göre
kavramlar›n ve alt kavramlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›ndaki iliflkilerin ortaya
koyulmas› ö¤renmeyi sistematiklefltirir ve kolaylaflt›r›r.

Yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤›nda bir kavram›n özelliklerini flu flekilde söyleye-
biliriz; 1- Her bir kavram›n ismi vard›r. Bu isim bir veya iki sözcükle ifade edilir (Çöl,
ova gibi). ‹nsanlar iletiflimlerinde bu isimleri kullan›rlar. Örne¤in ö¤retmen ada söz-
cü¤ünü kulland›¤›nda e¤er bu kavram daha önce ö¤renilmiflse; ö¤rencilerin zihinle-
rinde ada bir zihinsel resim olarak belirir. E¤er ada sözcü¤ü ö¤renilmemiflse bu söz-
cü¤ün ö¤renci için anlam› yoktur (Öztürk vd., 2003, 231). 2- Ay›rt edici özellikleri var-
d›r. Bunlar çeflitli kavramlara iliflkin örneklerin ortak özellikleridir. 3- Evrende her
kavrama iliflkin çok say›da örnek bulunmaktad›r (Göl kavram›na iliflkin örnekler:
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Nemrut gölü, Van gölü, Tuz gölü, Aral gölü vb.). 4- Soyut ve somut olma derecesine
göre kavramlar ayr›l›r. Co¤rafya derslerinde somut kavramlar›n ö¤retimi soyut kav-
ramlara göre daha kolayd›r. Örne¤in; vadi kavram› ile ilgili çok say›da somut örnek
mevcuttur. Ayr›ca bunlar ile ilgili görsel malzemeler de (foto¤raf, CD, video kaset
vb.) bulunmaktad›r. K›sacas› somut kavramlar›n ö¤retimi, bunlara ait her türlü gör-
sel materyalin temin edilebilmesi nedeniyle kolayd›r. Buna karfl›l›k s›cakl›k, bas›nç,
rüzgar vb. soyut co¤rafi kavramlar›n örneklerine iliflkin görsel materyaller yoktur.
Ancak bu kavramlar›n etkilerini yans›tan görsel materyaller mevcuttur (s›cakl›¤›n et-
kisiyle uzam›fl bir elektrik kablosu) veya bu kavramlar› anlatmak amac› ile çeflitli de-
neyler yap›l›r (rüzgar›n etkisiyle rüzgar gülünün çal›flmas›, yükselti art›kça bas›nc›n
düflmesine ba¤l› olarak bafl a¤r›s›n›n ve burun kanamalar›n›n görülmesi vb.). 5- Kav-
ramlar karmafl›kl›k derecesine göre ayr›l›rlar. Baz› kavramlar› ö¤retmesi o kavram ile
ilgili çok say›da alt kavram›n bulunmas› nedeni ile zordur. Örne¤in; flehir kavram› te-
pe kavram›na göre daha kapsaml› ve karmafl›k bir kavramd›r.  fiehirler bulunduklar›
yere göre ve nüfuslar›na göre çeflitli alt kavramlar› bünyelerinde bar›nd›r›rlar (turizm
flehri, sanayi flehri, sahil flehri, metropol vb.). Tepe kavram› ise co¤rafya biliminde
yükselti kriterine göre belirlenen bir ana yer fleklinin karfl›l›¤›d›r. Bu kavram ile ilgili
alt kavramlar yoktur. 6- Kavramlar zaman içinde sürekli yeni anlamlar kazan›rlar.
Ortaça¤da bir yerin flehir say›lmas› için gerekli olan kriterler (tar›m, sanayi, nüfus, ti-
caret vb.) günümüzde büyük ölçüde de¤iflmifltir. 7- Baz› kavramlar kifliden kifliye de-
¤iflen anlamlara sahiptir (Fidan, 1985, 191). Gelir düzeyi orta ve düflük seviyede olan
bir insan için “pahal›” olan bir ürün, gelir seviyesi yüksek olan bir insan için “ucuz “
olabilir. Bu aç›klamadan da anlafl›ld›¤› gibi “pahal›” veya “ ucuz” kavramlar›n›n öl-
çüsü ve kriterleri kifliden kifliye de¤iflmektedir. Ayn› flekilde bir yerin s›cak veya so-
¤uk say›labilmesi için kriterler nelerdir? (kaç derecenin alt› veya üstü). Örne¤in; Çöl-
de yaflayan bir kifli ile ülkemizde yaflayan bir kiflinin s›cak kavram› farkl›d›r. Yurdu-
muzda bir yerde günlük s›cakl›¤›n 30°C’›n üzerinde olmas› durumunda havan›n s›-
cak oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak çölde yaflayan bir insan için bu de¤er serin bir ha-
vay› ifade eder. Aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi baz› kavramlar görecelidir ve bu
kavramalara iliflkin kriter de¤er belirlenemez. 8- Co¤rafyada kavramlar bir süreci, bir
eylemi ve bir nesneyi ifade etmelerine göre de ayr›l›rlar (Süreç: flehirleflme, sanayilefl-
me; Eylemsel kavramlar; faylanma, afl›nma, orojenez vb.; Nesnel kavramlar: ova, va-
di vb.). 

KKaavvrraamm ÖÖ¤¤rreettiimm SSttrraatteejjiilleerrii

Kavram ö¤retimine iliflkin stratejiler tümdengelimsel ve tümevar›msal olarak
ikiye ayr›l›r.

11-- TTüümmddeennggeelliimmsseell ssttrraatteejjiilleerr:: Bu stratejilerde ilk önce ö¤retmen kavram›n ta-
n›m›n› yapar. Tan›m kavram›n belirleyici özelliklerini içermelidir. ‹kinci ad›mda kav-
ram ile ilgili örnek olan ve olmayanlar› sunar. Ö¤rencinin kavram› alg›layabilmesi ve
haf›zas›na yerlefltirebilmesi için örnekler verilmelidir. Verilen örneklerde yak›ndan
uza¤a, basitten karmafl›¤a ve ö¤renciye görelik ilkeleri dikkate al›nmal›d›r (Turan,
2002, 67-84). Kavram ö¤retiminde önce olumlu örnekler verilmeli, daha sonra negatif
örnekler üzerinde durulmal›d›r. Olumlu örnekler verildi¤inde; kavram›n temel özel-
liklerine, uygun olmayan örnekler verildi¤inde ise kavram ile ilgili olmayan özellik-
lere dikkat çekilmelidir. Örnek olmayanlar verilirken özellikle ö¤retilmek istenen
kavram ile ilgili z›t kavram örneklerine yer verilmesine dikkat edilmelidir. Örne¤in
da¤ kavram› aç›klan›rken ova isimleri örnek olarak verilebilir ve da¤ ile ovan›n birbi-
rinin tamam› ile z›t kavramlar oldu¤u ortaya konulabilir. Örnek say›s›, kavram›n so-
yutlu¤una, karmafl›kl›¤›na ve ö¤rencilerin durumlar›na göre de¤iflmekle birlikte en
az iki tane olmal›d›r. Üçüncü ad›m dönüt aflamas›d›r. Bu aflamada ö¤retmen yeni ör-
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nek olan ve olmayanlar› sunar ve ö¤rencilerden hangilerinin örnek olup olmad›¤›n›
ay›rt etmelerini ister. Bu al›flt›rma ö¤rencilerin kavram› anlay›p, anlamad›klar›n› gös-
terir. Afla¤›daki bir örnekte tümdengelimsel bir kavram ö¤retim stratejisinin co¤raf-
ya dersinde nas›l uyguland›¤› afla¤›da verilmifltir.

Kavram›n ad›: fiehir

Kavram›n tan›m›: Halk›n›n büyük bir k›sm›n›n tar›m d›fl› ekonomik faaliyet-
lerle u¤raflt›¤› yerleflim birimidir.

Tan›m›n belirleyicileri: Tar›m d›fl› ekonomik faaliyetlerin etkin olmas›

Örnek olanlar: Samsun, Bursa, Çorlu, ‹zmir, Nazilli, Sinop

Örnek olmayanlar: Eruh, fi›rnak, Taflköprü, Kayafl

Dönüt: Türkiye’den çeflitli yerleflim yerlerinin isimleri verilir ve bunlar›n flehir
olup, olmad›¤› ö¤rencilere sorulur.

Not: Ancak bir yerin flehir olup olmad›¤› ile ilgili nüfusun ekonomik faaliyet
kollar›na göre da¤›l›m› ile ilgili istatistiksel bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Çünkü
pek çok yerleflim yerinde hangi ekonomik faaliyetin etkin oldu¤unu ö¤rencilerin bil-
mesi çok zordur. Bu ba¤lamda de¤erler verilir ve ö¤rencilerin yorum yapmas› istene-
bilir veya yak›n çevremizdeki yerleflim yerlerinin flehir olup  olmad›¤› üzerinde du-
rulabilir.

22-- TTüümmeevvaarr››mmssaall ssttrraatteejjiilleerr:: Bu yaklafl›mda önce kavram ile ilgili ipuçlar› veri-
lir. Daha sonra örnekler verilir (örnek olanlar ve olmayanlar). Örnekler sözcükler ola-
bilece¤i gibi resim ve modeller de olabilir. Örnek ve örnek olmayanlar sunulduktan
sonra ö¤rencilerden kavram ile ilgili örnek olanlar ve olmayanlar istenir. Ö¤renciler-
den örnek isteme, kavram›n ö¤renciler taraf›ndan ne derece anlafl›ld›¤›n› gösterir. Son
olarakta ö¤rencilerden kavram› tan›mlamalar› istenir. Her ö¤rencinin tan›m ifadesi
farkl› olabilir. Ancak burada önemli olan kavram›n belirleyici özelliklerinin ortaya
konulmas›d›r. Bu stratejinin co¤rafya dersinde kavram ö¤retiminde kullan›lmas› ile
ilgili afla¤›da örnek verilmiflti.

Kavram: Plato

‹puçlar›: 1- Akarsular taraf›ndan derince yar›lm›flt›r. 2- Yüksekte kalm›fl düz-
lük alanlard›r.

Örnek alanlar: Haymana platosu, Tafleli platosu, Bozok platosu, Obruk plato-
su, Erzurum-Kars platolar›

Örnek olmayanlar: Süphan, Sapanca, Küre, Ilgaz

Ö¤rencilerden örnekler isteme.

Son ad›mda ise ö¤rencilerden kavram› tan›mlamalar› istenir.

Not: ‹pucunda kavram›n tüm belirleyici özellikleri verilmez. Bu sayede ö¤ren-
ci keflfederek ö¤renmifl olur.

CCoo¤¤rraaffyyaa DDeerrsslleerriinnddee KKaavvrraamm ÖÖ¤¤rreettiimmii ‹‹llee ‹‹llggiillii SSoorruunnllaarr

1- Co¤rafya bilim adamlar› aras›nda baz› kavramlar›n tan›mlanmas› konusun-
da birlik yoktur. Bu lise co¤rafya ders kitaplar›na da yans›m›flt›r. Örne¤in araflt›rma-
m›za konu olan “volkanizma ve Türkiye’de volkanik da¤lar” konusunda; volkaniz-
ma, dünyan›n iç k›sm›nda bulunan magman›n yerkabu¤undaki çatlak, yar›k veya k›-
r›k hatlar›ndan yeryüzüne ç›kmas› olarak tan›mlanm›flt›r (Aras,  2001, 111).
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Bir baflka lise co¤rafya kitab›nda ise volkanizma, derinlerden yükselen mag-
man›n yerkabu¤u içine sokulmas›na veya ç›kmas›na denilmifltir (Erinç, 2001, 83). Bu
tan›mda, yerkabu¤unun üstünde ve alt›nda meydana gelen magman›n yükselici ha-
reketleri “volkanizma” kavram› içinde düflünülmüfltür. ‹lk tan›mda ise magman›n
yerkabu¤unun alt›ndaki hareketleri “volkanizma” kavram› içinde düflünülmemifltir.
Ders kitaplar›nda kavramlar›n tan›m› ile ilgili bu tür çeliflkili ifadelerin olmas› duru-
munda jeomorfoloji ile ilgili temel kaynaklara bakmak gerekir. Temel kaynaklara ba-
k›ld›¤›nda;

Hoflgören göre, volkanizma genifl ve dar anlamda iki flekilde ele al›nm›flt›r.
Genifl anlam›yla volkanizma, yerin iç k›s›mlar›nda yer alan magman›n yeryüzüne
do¤ru sokulmas› veya yükselmesi sürecidir. Bu yükselme bazen herhangi bir derin-
likte son bulur. Buna derinlik volkanizmas› veya plütonizma denir. Bazende magma
yerkabu¤unu katederek yeryüzüne ç›kar. Buna da yüzey volkanizmas› veya dar an-
lamda volkanizma ad› verilir (Hoflgören, 1987, 107). Akademik düzeyde kavramlar›n
bu flekilde iki anlaml› verilmesi problem teflkil etmez. Ancak lise co¤rafya ders kitap-
lar›nda bir kavram›n bu flekilde dar ve genifl anlam› ile verilmesi ö¤rencilerde kavram
kargaflas›na yol açabilir.

‹zb›rak’a göre, volkanizma yerin içinde k›zg›n bir durumdaki s›v›, gaz veya
kat› maddelerin, yerlerinden ayr›larak püskürtüldü¤ü her türlü olayd›r. Bu tan›mdan
da anlafl›ld›¤› gibi yeryüzüne ç›ks›n veya ç›kmas›n magman›n püskürmesi ile ilgili
her türlü hareket volkanizma kapsam›nda düflünülmüfltür. Dar ve genifl anlamda
volkanizman›n tan›m›na yer verilmemifltir (‹zb›rak, 1996, 329).

Güney’e göre volkanizma, magma haznelerinde bulunan kat›, s›v› ve gaz hal-
deki maddelerin yerlerinden ayr›larak yaratt›klar› etkinliklerin, meydana getirdikleri
olaylar›n ve oluflturduklar› flekillerin toplam›d›r. Tan›mdan da anlafl›ld›¤› gibi volka-
nizma kavram› alt›nda hem derinlik volkanizmas› hem de yüzey volkanizmas› ele
al›nm›flt›r (Güney, 1996, 151).

fiahin’e göre, volkanizma kavram› kapsam›nda sadece d›fl püskürme faaliyet-
leri ele al›nm›flt›r (fiahin, 2001, 130).

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi gerek ders kitaplar›nda gerekse
kaynak kitaplarda volkanizma kavram› konusunda bir birlik yoktur.

Schüler Duden (die Geographie) isimli co¤rafya sözlü¤ünde ise volkanizma;
yerin derinliklerindeki kat›, s›v› ve gaz halindeki maddelerin yeryüzüne do¤ru yük-
selmesi ile ilgili tüm jeolojik süreçler olarak tan›mlanmaktad›r (Hanle vd., 1991, 337).
Bu yabanc› kaynakta, hem yerin derinliklerinde meydana gelen magma hareketleri
hem de yerkabu¤unun üstünde meydana gelen magma hareketleri volkanizma kav-
ram› kapsam›nda düflünülmüfltür.

Sonuç olarak, volkanizma kavram› kapsam›nda magman›n iç ve d›fl püskür-
mesi ile ilgili bütün süreçleri düflünmek gerekir. Ders kitaplar›ndaki tan›mlar›n da
buna göre flekillenmesi gerekir. Ayr›ca volkanizman›n baz› kaynaklarda verilen dar
ve genifl anlamlar› ö¤rencilerin kafalar›n› kar›flt›rabilir. Bir tan›mda ö¤rencilere volka-
nizmay›, magman›n iç ve difl püskürmesi ile ilgili tüm süreçler olarak vereceksiniz di-
¤er bir tan›mda ise sadece d›fl püskürme ile ilgili faaliyetler olarak vereceksiniz. Bu
durumu ö¤renciler çeliflki olarak alg›layabilir.

2- Ders kitaplar›nda konu ile ilgili temel kavramlar eksik verilmektedir. Örne-
¤in; volkanizma ve Türkiye’de volkanik da¤lar konusunda volkanizma, volkan, de-
rinlik volkanizmas› ve yüzey volkanizmas› kavramalar›n›n “x” isimli yazara ait lise
co¤rafya ders kitab›nda bulunmamas› bir eksikliktir. Çünkü konu ad› ile ilgili kavra-
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m›n (volkanizma) mutlaka kitapta bulunmas› ve bu kavram›n konun bafl›nda aç›klan-
mas› gerekir. Ayr›ca kavramlar›n konu içindeki aç›klan›fl s›ras› da genelden özele, bü-
tünden parçaya do¤ru belli bir sistematik dahilinde olmal›d›r. Örne¤in önce volka-
nizman›n tan›m› verilir. Daha sonra ise derinlik ve yüzey volkanizmas› ile ilgili ta-
n›mlara geçilir. “X” isimli yazara ait lise co¤rafya kitab›nda ise yüzey volkanizmas›-
n›n tan›m› verilmeden yüzey volkanizmas› ile oluflmufl kaldera, koni vb. yerflekilleri
hakk›nda bilgiler verilmifltir. Bunlar konun sistematik flekilde ö¤renilmesini engeller.
Ders kitaplar›nda buna benzer hatalar› görmek mümkündür. 

3- Kavramlar›n anlafl›lmas›nda ve ö¤renilmesinde en önemli özelliklerden bi-
ri de di¤er kavramlar ile olan farkl›l›klar›n›n ortaya konulmas›d›r. Baz› lise co¤rafya
ders kitaplar›nda bu duruma dikkat edilmemifltir. Örne¤in; “x” isimli yazara ait ki-
tapta volkanizma konusunda kaldera ile maar aras›ndaki fark belirgin bir flekilde be-
lirtilmemifltir. “Volkanik alanlarda patlama sonucu oluflan çukurluklard›r” fleklinde
maar tan›mlanm›flt›r. Kaldera ise “volkan konisinin üst k›sm›n›n çökmesi ile oluflan
büyük çukurlu¤a denir”  fleklinde tarif edilmifltir. Bu tan›mlardan hareketle ö¤renci
kaldera ile maar aras›ndaki fark›; “maarn›” patlama çukuru di¤erini ise patlamaya
ba¤l› olmadan oluflmufl çukur alan olarak düflünebilir. Ancak kalderan›n oluflmas›na
yol açan çukur alan da patlama ile oluflabilir. Dolay›s›yla ders kitab›nda kaldera ile
maar aras›ndaki farklar tam olarak ortaya konulmam›flt›r.  

4- Kavramlar ile ilgili lise co¤rafya ders kitaplar›nda genellikle tan›mlar, kav-
ram örnekleri ve kavramlar ile ilgili flematik flekiller ve foto¤raflar bulunmaktad›r.
Ders kitaplar›n›n bu dizayn›, daha çok sözel ve görsel zekâ alan›nda olan ö¤renciler
için uygundur. Bu tasar›m, okuyarak, anlatarak ve görerek daha iyi ö¤renen ö¤renci-
ler için idealdir. Kitaplarda konularla ilgili önemli kavramlar› s›n›fland›ran flematik
flekillerin bulunmas›, kavram haritalar›n›n oluflturulmas›, bulmaca vb. al›flt›rma et-
kinliklerinin bulunmas› matematiksel zekâs› yüksek olan ö¤renciler için önemlidir.
K›sacas› ders kitaplar›n›n düzenlenifli tüm zekâ alanlar› ile ilgili etkinliklerle dolu ol-
mal›d›r.

ÇÇookklluu ZZeekkââ KKuurraamm››

Zekân›n ne oldu¤u ve nas›l tan›mlanmas› gerekti¤i konusu, uzun y›llardan be-
ri pek çok e¤itimcinin ilgi alan›n› oluflturmaktad›r. Geleneksel zekâ anlay›fl›na sahip
e¤itimciler zekây›; zekâ testinden al›nan puan (IQ) olarak tan›mlarken, baz›lar› ise
zekây›, zihnin de¤iflme ve kendini yenileme gücü olarak tarif etmifllerdir. Geleneksel
zekâ anlay›fl›na karfl› ç›kan Gardner, zekây› bir kiflinin;  1- Bir veya birden fazla kül-
türde de¤er bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi  2- Gerçek hayatta karfl›lafl›-
lan problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi  3- Çözüme kavufltu-
rulmas› gereken yeni ve karmafl›k yap›l› problemleri keflfetme yetene¤i olarak tarif et-
mektedir (http://www.enocto.com/tr/kaynaklar_makale_detay.asp?url=203). Yine
bu araflt›rmac›ya göre insanlarda tek bir zekâ yoktur. Zekâ testleri sadece sözel ve
matematiksel-mant›ksal yetenekleri ölçmektedir. Oysa bireylerde birbirinden farkl› 8
yetenek alan› (zekâ alan›) vard›r. Bunlar; sözel-dilsel, mant›ksal-matematiksel, görsel-
uzamsal, bedensel-kinestetik, müziksel-ritmik, kifliler aras› (sosyal), içsel ve do¤ac›
zekâ alanlar›d›r (Selçuk vd., 2003, 3). Sözel ve mant›ksal-matematiksel zekâ alanlar›
kadar di¤er zekâ alanlar› da önemlidir. Örne¤in; Gardner duygusal yeteneklerin (iç-
sel zekâ) ve iliflki becerilerinin(sosyal zekâ) hayat mücadelesinde ne kadar önemli ol-
duklar›n›n fark›ndad›r. Gardner bunu; “içsel zekâs› zay›f olan 160’Q lu bir çok kifli,
bu yönü kuvvetli olan 100 Q’lu kiflilerin baflkanl›¤› alt›nda çal›fl›yor” ifadesi ile orta-
ya koymaktad›r. Günlük hayatta kifliler aras› zekâdan daha önemli bir zekâ türü yok-
tur. E¤er bu eksikse; kiminle evlenece¤inize, nerede çal›flaca¤›n›za vb. karar vermek-

                        



te yan›labilirsiniz (Goleman, 2003, 59). Gardner’in ortaya att›¤› çoklu zekâ kuram›
beynin çal›flma fonksiyonlar›na dayan›r ve çeflitli ilkelere sahiptir. Bu ilkeler;     

• ‹nsanlar çok farkl› zekâ türlerine sahiptir.
• Her insan›n kendine özgü bir zekâ profili vard›r.
• ‹nsanda zekâlar›n her biri farkl› bir geliflim sürecine sahiptir.
• Bütün zekâlar dinamiktir.
• ‹nsandaki zekâlar tan›mlanabilir ve gelifltirilebilir.
• Her insan kendi zekâs›n› gelifltirmek ve tan›mak f›rsat›na sahiptir.
• Her bir zekân›n geliflimi kendi içinde de¤erlendirilmelidir.
• Her bir zekâ; haf›za, dikkat, alg› ve problem çözme aç›s›ndan fakl› bir siste-

me sahiptir.
• Bir zekân›n kullan›m› esnas›nda di¤er zekâlardan da faydalan›labilir.
• Kiflisel altyap›, kültür, kal›t›m, inançlar zekâlar›n geliflimi üzerinde etkiye

sahiptir.
• Bütün zekâlar, insan›n kendini gerçeklefltirmesi yolunda farkl› ve özel kay-

naklard›r.
• ‹nsan geliflimini de¤erlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zekâ teorisini des-

teklemektedir.
• fiu anda bilinen zekâ türlerinden daha farkl› zekâlar da olabilir.

Liselerde co¤rafya derslerinde çoklu zekâ kuram›n›n uyguland›¤›n›n en
önemli belirtisi etkinlik çeflitlili¤ine gitmektir. Ancak hiçbir zaman “flu ders etkinli¤i
sadece flu zekâ grubundan ö¤rencilerin daha fazla ilgisini çeker di¤er zekâ grubunda-
ki ö¤rencilere hitap etmez” diyemeyiz. Bu yüzden çal›flmada ders etkinlikleri zekâ
alanlar› alt›nda de¤il de kendi bafllar›na verilmifl ve bu etkinlikle ba¤lant›l› zekâ alan-
lar› belirtilmifltir. Co¤rafya dersinde bu etkinliklere geçmeden önce hangi zekâ gru-
bundaki ö¤rencilerin ne tür özellikler gösterdi¤i hakk›nda özet bilgi afla¤›da verilmifl-
tir (Saban, 2001, 7-14).  

aa-- SSöözzeell--DDiillsseell ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1-Normal ö¤rencilerden daha iyi yazar, 2- Uzun hikaye ve f›kralar anlat›r, 3-
‹simler, yerler ve tarihler hakk›nda iyi bir haf›zaya sahiptir, 4- Yafl›na uygun kelime-
leri do¤ru bir flekilde telaffuz eder, 5- Yafl›na göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir,
6- Baflkalar› ile yüksek düzeyde sözel iletiflime girer, 7- Tekerlemeleri, anlams›z ritim-
leri ve kelime oyunlar›n› çok sever,  8- Kitap okumay› çok sever, 9- Ö¤rendi¤i yeni ke-
limeleri anlamlar›na uygun olarak konuflma veya yaz› dilinde kullan›r, 10- Dinleye-
rek ö¤renmeyi sever. 

bb-- MMaanntt››kkssaall--MMaatteemmaattiikksseell ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- Olaylar›n oluflumu ve iflleyifli hakk›nda çok soru sorar, 2- Say›larla çal›flma-
y› ve hesaplama yapmay› çok sever, 3- Matematik dersini çok sever, 4- Mant›ksal bul-
macalar› çözmeyi ve satranç, dama gibi çeflitli oyunlar› oynamay› çok sever, 5- Nes-
neleri kategorilere ay›rmay› çok sever,  6- Matematiksel hesaplama oyunlar›n› çok se-
ver, 7- Bilgisayar oyunlar›n› ilginç bulur, 8- Deney yapmay› ve yeni fleyler denemeyi
sever, 9- K›yaslama yapma ve sebep-sonuç iliflkisi kurma yetenekleri ileri düzeyde-
dir, 10- Makinelerin nas›l çal›flt›¤›na dair çok soru sorar,
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cc-- GGöörrsseell-- UUzzaammssaall ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- Renklere karfl› çok hassas ve duyarl›d›rlar, 2-Haritalar›, çizelgeleri, diyag-
ramlar› ve tablolar› düz metinlere göre daha çok okur ve anlar, 3- Sanat içerikli etkin-
likleri çok sever, 4- Hayal kurmay› sever, 5- Yafl›na göre beceri gerektiren resimleri çi-
zer, 6- Filmleri, slaytlar› ve benzeri di¤er görsel sunular› izlemeyi sever, 7- Yafl›na gö-
re ilginç üç boyutlu modeller oluflturur, 8- Okurken kelimelere oranla resimlerden da-
ha çok ö¤renir, 9- Varl›klar›n görsel imgelerini çok iyi ve net olarak hat›rlar, 10- Oku-
ma materyallerine s›k s›k karalamalar yapar,

dd-- MMüüzziikksseell-- RRiittmmiikk ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- fiark›lar›n melodilerini çok iyi hat›rlar, 2- Güzel flark› söyleyebilme sesine ve
yetene¤ine sahiptir, 3- Bir müzik aletini çok iyi çalar veya çalmay› çok sever, 4- Mü-
zik dersini çok sever, 5- Konuflurken ve hareket ederken elleri ve ayaklar› ile ritim tu-
tar, 6-Fark›nda olmadan kendi kendine m›r›ldan›r, 7- Ders çal›fl›rken fark›nda olma-
dan masaya vurarak ritim tutar, 8- Çevresindeki seslere karfl› afl›r› duyarl› ve hassas-
t›r, 9- Bir flark› duydu¤unda fark›nda olmadan ona efllik eder, 10- Ders çal›fl›rken mü-
zik dinlemekten çok hofllan›r,.

ee-- BBeeddeennsseell-- KKiinneesstteettiikk ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii:: 

1- Bir veya birden fazla sportif faaliyette baflar›l›d›r, 2- Bir yerde uzun süre kal-
d›¤›nda hareket etmeye bafllar, 3- Baflkalar›n›n jest ve mimiklerini kolayl›kla taklit
eder, 4- Gördü¤ü nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme e¤ilimindedir, 5- Kofl-
may›, s›çramay› ve benzeri fiziksel hareketleri yapmay› sever, 6- El becerisi gerektiren
etkinliklerde çok baflar›l›d›r, 7- Kendini veya derdini anlatmada kendine özgü drama-
tik bir yolu vard›r, 8- Çamurla oynamay›, yontmay› veya di¤er devimsel nitelikteki
etkinliklere kat›lmay› sever, 9- Bir fleyi parçalar›na ay›rmay› ve onlar› tekrar birlefltir-
meyi çok sever, 10- Bir fleyi en iyi yaparak ve yaflayarak ö¤renir, 

ff-- SSoossyyaall ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- Arkadafllar› ve akranlar› ile iletiflim kurmay› sever, 2- Grup içinde do¤al bir
lider görünümündedir, 3- Problemi olan arkadafllar›na her zaman yard›m eder, 4- D›-
flar›da iken kendi bafl›n›n çaresine bakabilir, 5- Baflkalar› ile ders çal›flmay› ve oyna-
may› çok sever, 6- En az iki veya üç arkadafl› vard›r ve onlar› s›k s›k arar, 7- Baflkala-
r› daima onunla birlikte olmak ister, 8- Baflkalar›na önem ve de¤er verir, 9- Empati ye-
tene¤i çok iyi geliflmifltir, 10- Bir fleyi baflkalar› ile iflbirli¤i yaparak, onlarla paylafla-
rak ve onlara ö¤reterek ö¤renmeyi sever.

gg-- ‹‹ççsseell ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- Ba¤›ms›z olma e¤ilimindedir, 2- Kendisinin zay›f ve güçlü yanlar› hakk›n-
da gerçekçi bir görüfle sahiptir, 3- Yaln›z oynamaya ve ders çal›flmaya b›rak›ld›¤›nda
daha baflar›l›d›r, 4- Hakk›nda çok fazla bahsetmedi¤i en az bir ilgisi veya hobisi var-
d›r, 5- Hayattaki amac›n›n ne oldu¤una iliflkin iyi bir anlay›fla sahiptir, 6- Duygular›-
n› ve düflüncelerini aç›k bir flekilde dile getirir, 7- Hayattaki baflar› ve baflar›s›zl›klar-
dan ders almas›n› bilir, 8- Kendine güveni yüksektir, 9- Yapt›¤› iflin bilincindedir ve
baflkalar›na pek fazla ak›l dan›flmaz 10- Kendine sayg›s› yüksektir,

hh-- DDoo¤¤aa ZZeekkââss›› GGüüççllüü OOllaann ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn ÖÖzzeelllliikklleerrii::

1- Do¤aya, hayvanat bahçelerine ve tarihi müzelere olan gezileri çok sever, 2-
Do¤a olaylar›na ve oluflumlar›na karfl› çok hassas ve duyarl›d›r, 3- S›n›ftaki çiçekleri
sular ve onlar›n bak›m›n› üstlenir 4- Ekolojik çevreyi, do¤ay›, bitkileri ve hayvanlar›
içeren konular› ifllemeyi çok sever 5- S›n›fta hayvan haklar› ve çevreyi koruma ile il-
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gili ateflli konuflmalar yapar 6- Kufl beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu olufltur-
mak gibi do¤a ile ilgili projelere kat›lmay› çok sever 7- Toprakla oynamay› ve bitki ye-
tifltirmeyi çok sever 8- Mevsimlere ve iklim olaylar›na karfl› çok ilgilidir, 9- Çevre bi-
linci çok iyi geliflmifltir,

CCoo¤¤rraaffyyaa DDeerrsslleerriinnddee ÇÇookklluu ZZeekkââ KKuurraamm››nnaa DDaayyaall›› KKaavvrraamm

ÖÖ¤¤rreettiimmii EEttkkiinnlliikklleerrii

11-- KKaavvrraamm kkaarrttllaarr››nn››nn oolluuflflttuurruullmmaass››:: Konun okunmas› ve konuda geçen kav-
ramlar›n, kavram örneklerinin alt›n›n çizilmesi ve bunlar›n anlamlar› ile birlikte avuç
içine s›¤acak boyuttaki kartlara yaz›lmas› ö¤rencilerden istenebilir (her bir kavram ve
örne¤i için bir kart). Y›l sonunda da konularla ilgili bir kavram ansiklopedisi olufltu-
rulabilir. Bu tür bir etkinlik daha çok sözel-dilsel zekâ alan›nda olan ö¤renciler için et-
kindir. 

22-- SS››nn››ffllaanndd››rrmmaa ssttrraatteejjiissiinniinn uuyygguullaannmmaass››:: Alt› çizili kavramlar›n, ana ve alt
kavram iliflkisine göre s›n›fland›rmas› ve numaraland›r›lmas› ö¤rencilerden istenebi-
lir. Afla¤›da volkanizma ve Türkiye’de volkanik da¤lar konusunda bu çal›flma yap›l-
m›flt›r (Tablo1). S›n›fland›rma stratejisinin temel amac› ö¤rencilerin analiz ve sentez
becerilerini kazanmalar›n› ve pratik etmelerini sa¤lamakt›r. Bu etkinlik Saban’›n kita-
b›nda matematiksel-mant›ksal zekâ alan› alt›nda ele al›nm›flt›r (Saban, 2001, 107).33 --
KKaavvrraamm hhaarriittaallaarr›› oolluuflflttuurrmmaa:: Bu s›n›fland›rmalar ve numaraland›rmalar dikkate al›-
narak ö¤rencilerden kavram ve bilgi haritalar› haz›rlamalar› istenebilir. Kavram hari-
talar› haz›rlan›rken genelden özele do¤ru kavramlar›n verilmesine dikkat edilir. Yu-
kar›daki ifllemler yap›ld›ktan sonra harita haz›rlan›r. Bu haritalarda kavramlar aras›n-
daki ba¤lant›lar› gösteren oklar ile birlikte ba¤lant› sözcükleri de bulunur. Bu sözcük-
ler, ayr›l›r, ç›kar ve oluflur gibi bir veya iki kelimelik olabilir. Ancak bunlar kavram s›-
n›f›ndan ayr› tutulmal›d›r. Volkanizma konusu ile ilgili yukar›da verilen s›n›fland›r-
ma afla¤›da kavram haritas›na dönüfltürülmüfltür (fiekil 1).

Tablo 1: Volkanizma Konusundaki Kavramlar›n S›n›fland›r›lmas›
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Volkanizma ikiye ayr›l›r; 

1- Yüzey volkanizmas›

2- Derinlik volkanizmas›

1.1. Yüzey volkanizmas› ile yeryüzüne ç›kan maddeler 

1.1.1. Piroklastik maddeler   1.1.2. Lavlar   1.1.3. Gazlar

1.1.1. Piroklastik maddeler üçe ayr›l›r.

a- Volkan bombas›  b- Lapilli  c- Kül

1.1.2. Lavlar 

a- Bazalt lavlar  b- Asit lavlar

1.2. Yüzey volkanizmas› ile oluflan flekiller

a- Volkan konisi  b- Krater  c- Kaldera  d- Maar 

e- Lav örtüleri  f- Yanarda¤lar  g- Volkanik göller

                                  



fifieekkiill 11::

fifieekkiill 22::

44--KKuurraall›› bbuull eettkkiinnllii¤¤ii::Yine volkanizma konusunda kavramlar›n s›n›fland›r›l-
mas› ile ilgili bir baflka al›flt›rma etkinli¤idir.

Örnek; Afla¤›da volkanizma konusu ile ilgili verilen kavramlar belli bir kura-
la göre iki gruba ayr›lm›flt›r. Bu gruplara sizlerde ikifler kavram ekleyiniz (fiekil 3).
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YYeerryyüüzzüünnüü EEttkkiilleeyyeenn KKuuvvvveettlleerr

ayr›l›r ayr›l›r

‹ç Kuvvetler D›fl Kuvvetler

birisidir

Volkanizma

ayr›l›r ayr›l›r

Derinlik Volkanizmas› Yüzey Volkanizmas›

ç›kar                           ç›kar               ç›kar

Piroklastik maddeler Gazlar Lavlar

ayr›l›r     ayr›l›r                 ayr›l›r                          ayr›l›r                 ayr›l›r

Volkan bombas› Kül Lapilli Bazalt Asit

YYüüzzeeyy VVoollkkaanniizzmmaass›› fifieekkiilllleerrii

ayr›l›r           ayr›l›r     ayr›l›r    ayr›l›r        ayr›l›r         ayr›l›r

Lav örtüleri Maar

Volkan konisi Krater Kaldera

geliflirse                suyla dolarsa   suyla dolarsa     suyla dolarsa

Göl
Da¤ Göl Göl

A¤r› da¤›, 
Nemrut Da¤›

Nemrut
gölü

Ac›göl,
Mekke 
Tuzlas›

                             



fiekil 3: Kural› Bul

Kaynak: Selçuk, 2003, 284

55-- CCüümmllee oolluuflflttuurrmmaa eettkkiinnllii¤¤ii:: Bir cümle oluflturacak kar›fl›k kelimler ö¤renci-
lere verilir. Anlaml› bir cümle oluflturmalar› ö¤rencilerden istenir. Bu etkinlik daha
çok sözel zekâ grubundan ö¤rencilere hitap eder.

Örnek; Yeryüzü, magma, yükselme, yüzey volkanizmas›

Not: Cümlenin oluflturulmas› s›ras›nda ö¤renciler kelimelere, cümleye anlam
vermek için çeflitli “ekler” ilave edebilir.  

Cümle; Yüzey  volkanizmas› magman›n yeryüzüne yükselmesidir.

Cümle tamamlama: Bu al›flt›rma da sözel zekâs› ileri düzeyde olan ö¤rencile-
re yönelik bir etkinliktir. 

Örnek; Volkan konisinin huni flekinde olan  a¤›z k›sm›na ……………. denir.
(Krater)

66--BBeenn NNeeyyiimm OOyyuunnuu ((NNeessii vvaarr ooyyuunnuu)):: Bu etkinlik de s›n›fa uyarlanabilecek
oyunlardan biridir. Oyunun bafl›nda s›n›ftaki ö¤rencilerden biri d›flar› ç›kart›l›r. S›n›f-
ta kalanlar kendi aralar›nda dersle ilgili bir olay› veya kavram› kararlaflt›r›rlar ve o
kavramla ilgili hangi ipuçlar›n› vereceklerini kaynaklardan yararlanarak kararlaflt›-
r›rlar. Kelimenin çeflitli özellikleri ipucu cümleleri fleklinde verilir. ‹puçlar›n›n hepsi
birden verilmez. ‹çeri giren ö¤renci “Nesi var?” sorusunu sordukça ipuçlar› verilir.
En sonunda ö¤renciden bu kelimenin ne oldu¤unu söylemeleri istenir. 

Örnek; 1- ‹çimde kat› maddeler var.
2- ‹çimde s›v› maddeler var.
3- Yerin derinliklerinden gelirim.
4- Çok s›ca¤›m.

Öyleyse ben neyim? ((MMaaggmmaa)) Yukar›daki ipuçlar› verildikten sonra bu soru-
nun cevab› istenir. Bu çal›flma sözel-dilsel zekâya yönelik bir etkinliktir.
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A B

A Grubunun B Grubunun
Cevaplar› Cevaplar›

1- Lapilli 1- Krater
2- Volkan bombas› 2- Volkan konisi

Lav
Kül
.....
.....

Maar
Kaldera
.....
.....

                                  



77--BBeeyyiinn FF››rrtt››nnaass››:: Bu teknik, belli bir sorun veya konu ile ilgili de¤iflik görüfl-
ler elde etmek için kullan›lmaktad›r. Kat›lanlara (ö¤rencilere) bir sorun verip, onlar-
dan ne kadar ilkel olursa olsun ak›llar›na gelen çözümleri tart›flmalar› istenmektedir
(Kemertafl, 2003, 213). Bu tür bir etkinlikte ö¤rencilerin her türlü görüflü dikkate al›-
n›r. Bu görüfller tahtaya veya ka¤›da yaz›l›r. Ö¤retmen ö¤rencilere müdahale edici
de¤ildir. Tart›flmay› açmaya ve gelifltirmeye çal›fl›r. En son aflamada görüfllerin ortak
noktas› ortaya konulur. Beyin f›rt›nas› yöntemi volkanizma konusunda flu flekilde uy-
gulanabilir;  Ö¤rencilere, magma kavram› denildi¤inde ak›llar›na nelerin geldi¤i so-
rulur ve onlar›n verdi¤i cevaplar ayr›m yap›lmaks›z›n, elefltirilmeksizin tahtaya yaz›-
l›r veya flematik bir flekle dönüfltürülür (fiekil 4). Burada esas olan ö¤rencilerin  özgür-
ce düflünmelerini sa¤layarak, hayal güçlerini ve üretkenliklerini gelifltirmektir. Bu tür
bir etkinlik, Saban’›n (2001, 103) araflt›rmas›nda sözel zekâya yönelik etkinlikler

fiekil 4: Beyin F›rt›nas›

alt›nda ele al›n›rken, Selçuk’un (2003, 45) çal›flmas›nda matematiksel- mant›ksal zekâ
gurubuna ait etkinlikler alt›nda ele al›nm›flt›r. Ancak daha önceden de belirtti¤imiz
gibi hiçbir etkinlik sadece bir zekâ gurubundan ö¤renciye hitap etmez. Bu etkinlik
tahtaya yaz›lmas› veya flekle dönüfltürülmesi yönü ile sözel ve görsel zekâya, yo¤un
bir flekilde çözüm üretme yönü ile matematiksel zekâya hitap eder.

88--BBrraannflflllaarr aarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii:: Çoklu zekâ teorisi, çok boyutlu ders planlamas› için
okul personelinin ekip olarak çal›flmas›n› öngörmektedir. Di¤er bir ifadeyle, çoklu
zekâ teorisine dayal› ö¤retim anlay›fl›n› benimseyen okullarda; s›n›f ö¤retmenleri ve
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Ma¤ma

Çok s›cak

Lav

Volkan

Derinden 
gelirAk›c›

Donar

Pükürür

                             



branfl ö¤retmenleri birbirleriyle iflbirli¤i yaparak s›n›flar›nda ve okullar›nda yürüte-
cekleri faaliyetleri ve etkinlikleri belirlemek zorundad›rlar (Saban, 2001, 64). Örne¤in;
Volkanizma konusu ifllendi¤inde co¤rafya ö¤retmeni, resim ö¤retmeninden dersinde
bir yanarda¤›n patlama an›ndaki resmini yapt›rmas›n› isteyebilir. Bu sayede ö¤renci-
ler co¤rafya dersinde ö¤rendiklerini resim dersinde pekifltirmifl olurlar. Bu etkinlik
daha çok bedensel zekâya yönelik bir etkinliktir. Ancak çizilen resimler görsel zekâ-
ya da hitap eder. Çoklu zekâ kuram›nda okuldaki bütün ö¤retmenlerin iflbirli¤i esas-
t›r. Ö¤renciler gibi ö¤retmenlerde belli bir ö¤retim yöntemine daha yatk›nd›r. Co¤raf-
ya ö¤retmeni de kendi durumunun fark›na var›p, duruma göre di¤er ders ö¤retmen-
lerinden yard›m alabilir. Benzer iflbirli¤ine edebiyat ö¤retmeni ile de gidilebilir. Vol-
kanizma konusu co¤rafya dersinde ifllendi¤inde, edebiyat ö¤retmeni ö¤rencilerden
bulunduklar› yerde yanarda¤ patlamas›n›n oldu¤unu hayal etmelerini ve bununla il-
gili bir kompozisyon yazmalar›n› isteyebilir. Böyle bir çal›flma, ö¤rencilerin kiflisel
düflünceleri ön plana ç›kt›¤› için, içsel zekâya daha fazla hitap eder. Ancak yazma ola-
y› meydana geldi¤i için ayn› zamanda sözel-dilsel zekâya da hitap eder. Edebiyat ö¤-
retmeni, içinde volkanizma ile ilgili kavramlar›n geçti¤i bir fliir yazmalar›n› da ö¤ren-
cilerinden isteyebilir. Yine bu etkinlikte sözel ve kiflisel zekâya yönelik bir etkinliktir.
Bu etkinliklerin baflar›l› bir flekilde yap›labilmesi okul ö¤retmenleri aras›ndaki iflbirli-
¤ine ve koordinasyona ba¤l›d›r. 

99--KKaavvrraammllaarr››nn bbeennzzeerrlliikk vvee ffaarrkkll››ll››kkllaarr››nn››nn ggöösstteerriillmmeessii:: Bu tür bir etkinlik s›-
n›fland›rma stratejisine dayan›r. S›n›fland›rma matematiksel zekâya yönelik bir etkin-
liktir. ‹ki kavram›n farkl›l›k ve benzerliklerinin bir venn flemas›nda gösterilmesi ma-
tematiksel zekâ yan›nda görsel-uzamsal zekâya da hitap eder. Afla¤›daki örnekte lav
ile lapilli aras›ndaki farklar ve benzerlikler venn flemas›nda gösterilmifltir (fiekil 5).
fiekilde flemalar›n kesiflim yerleri kavramlar›n ortak özelliklerini, d›fl›nda kalan yerler
ise farkl›l›klar›n› ortaya koymaktad›r.   

Not: fiekil’in haz›rlanmas›nda Selçuk’un Çoklu zekâ uygulamalar› kitab› s.
286’dan yararlan›lm›flt›r.

fiekil 5: Lav ‹le Lapilli Aras›ndaki ‹liflkiyi Gösteren Venn fiemas›

Kaynak: Selçuk, 2003:286

1100--ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn bbiizzzzaatt eettkkiinnlliikkttee bbuulluunnmmaass››nn›› ssaa¤¤llaammaakk:: Ö¤rencilerden bir ya-
narda¤›n kesitini gösteren bir maket yapmalar› istenebilir. Bu bedensel zekây› gelifl-
tirmeye yönelik bir etkinliktir. Bu etkinlik sayesinde ö¤renci volkanizma ile ilgili kav-
ramlar› yaparak ö¤renmifl olur. Bedensel zekâs› yüksek olan ö¤renciler hareket etme-
sini severler. Bu yüzden onlar›n sürekli hareketsiz bir flekilde ö¤renmelerini bekle-
mek yanl›fl olur. Afl›r›ya kaçmamak kayd›yla s›n›f içinde ö¤retim amaçl› dolaflmalar›-
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na hoflgörü gösterilmelidir. Ayr›ca bedensel zekâs› yüksek olan ö¤renciler için ö¤ret-
menlerin bedensel dili etkin bir flekilde kullanmas› da önemlidir. Ö¤retmen, konuyu
anlat›rken çeflitli jest ve mimikler ile kavramlar› canland›rmaya çal›flmal›d›r. Ayn› za-
manda bunlar, görsel zekây› gelifltirmeye yönelik etkinliklerdir.

1111--PPaannddoommiimm tteekknnii¤¤iinnii uuyygguullaammaakk:: Bu teknik sayesinde volkanizma ile ilgili
kavramlar ö¤rencilere oyun fleklinde ö¤retilebilir. Ö¤rencilerin veya ö¤retmenlerin
volkanizma ile ilgili çeflitli kavramlar› konuflmadan çeflitli vücut hareketleri ile anlat-
malar› onlar›n hayal gücünü ve bedensel aktivitelerini gelifltirir. Bu tür bir etkinlik
hem görsel zekây› hem de bedensel zekây› gelifltirebilir.

1122--ÇÇeeflfliittllii vviiddeeoo kkaasseettlleerriinn,, ffiillmm flfleerriittlleerriinniinn,, CCDD’’lleerriinn vvee hhaarriittaallaarr››nn kkuullllaann››llmmaa--
ss››:: Türkiye Film Radyo Televizyon Merkezinin “yanarda¤lar” video kaseti volkaniz-
ma konusunda kullan›labilir. Bu etkinli¤e ba¤l› olarak ö¤renciler hem dinleyerek
hem de görerek ö¤renmifl olurlar. Co¤rafya dersleri için, hangi konuda hangi video
kasetlerin ve film fleritlerinin bulundu¤u hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri Co¤rafya Ö¤re-
tim Yöntemleri (Güngördü, 1999, 183) kitab›nda bulmak mümkündür. 

Volkanizma konusu ile ba¤lant›l› olarak Türkiye’de yanarda¤lar›n ve faylar›n
da¤›l›fl›n› gösteren iki harita s›n›f ortam›na getirilerek dersin görsel zenginli¤i art›r›-
labilir (görsel-uzamsal zekâya yönelik bir etkinlik). Ayr›ca bu etkinlik ile yanarda¤lar
ile fay hatlar›n›n da¤›l›fl› aras›nda ba¤lant› kurulmufl olur. Volkanizma konusunda
ders kitaplar›nda bu iki haritan›n birlikte verilmemifl olmas› bir eksikliktir.

1133--PPrroobblleemm ççöözzmmee yyöönntteemmiinniinn uuyygguullaannmmaass››:: Matematiksel zekâs› iyi olan ö¤-
rencilerin özellikle üzerinde durduklar› bir noktada da bilimsel problem çözme yön-
temidir. ‹lk bak›flta bu yöntem sadece say›sal derslerde kullan›l›yor gibi görünebilir.
Bu süreç; 1- Problemi tan›mlamak, 2- Problemi belli parçalara ay›rmak ve hipotezler
oluflturmak, 3- Problem ile ilgili tüm verileri toplamak, 4- Toplanan verileri analiz et-
mek ve yorumlamak, 5- Problemi belli bir çözüme kavuflturmak aflamalar›ndan olu-
flur (Saban, 2001, 110). Daha sonraki aflamalarda ise bu hipotezi desteklemek için çe-
flitli veriler toplanacakt›r. Problem çözme yöntemini volkanizma konusunda da uy-
gulamam›z mümkündür. Örne¤in; Dünyadaki fay hatlar› ile volkanlar›n da¤›l›fl› ara-
s›ndaki ba¤lant›y› bu yöntem ile ö¤renciler araflt›rabilirler. Böyle bir araflt›rman›n
problem cümlesi; fay hatlar›n›n da¤›l›fl› ile volkanlar›n da¤›l›fl› aras›nda iliflki var m›-
d›r? Hipotez; vard›r veya yoktur fleklinde olacakt›r. Daha sonraki aflamalarda ise bu
hipotezi desteklemek için çeflitli veriler toplanacakt›r. Bu konu proje fleklinde birden
fazla ö¤renciye verildi¤i zaman kifliler aras› (sosyal) zekây› gelifltirmeye yönelik bir
etkinlik olur. 

Bu tür problem cümleleri seçilirken; güncelli¤e ve ö¤rencilerin yaflamlar› ile
ba¤lant›ya dikkat edilmelidir. Örne¤in; Güneydo¤u Asya’da 2004 y›l›nda görülen Tu-
sinami do¤al afeti ile ba¤lant›l› olarak, “yanarda¤lar›n püskürmesi tusinamiye yol
açar m›?”1 fleklindeki bir problem cümlesi araflt›rmaya konu olabilir. 

1144--CCoo¤¤rraaffyyaa kkoonnuullaarr›› iillee iillggiillii öö¤¤rreenncciilleerriinn ddüüflflüünncceelleerriinnii yyaazzmmaallaarr››:: Volkaniz-
ma konusu ifllendikten sonra ö¤rencilerin konu ile ilgili düflüncelerini yazmalar› iste-
nebilir. Bu etkinlik yazma boyutu ile sözel-dilsel zekâya, kiflisel düflüncelerin ifade
edilmesi boyutu ile de içsel zekâya daha fazla hitap eder. Ancak bu etkinlikler tüm
ö¤rencilerden istenir. Çünkü çoklu zekâ kuram›nda amaç, insanlardaki tüm zekâ
alanlar›n› en üst düzeyde gelifltirmektir.

1 Krakatau volkan patlamas› (1883) Java ve Sumatra adalar›nda tusinamiye yol açm›flt›r.

                                       



1155--SSooggrraattiikk ssoorrgguullaammaa yyöönntteemmiinniinn uuyygguullaannmmaass››:: Matematiksel zekâs› yüksek
olan ö¤rencilere daha fazla hitap eden bir etkinliktir. Günümüzdeki elefltirel düflün-
me hareketi, ö¤retmenlerin geleneksel “bilgi aktar›c›” imaj›na önemli bir alternatif ge-
lifltirmifltir. Sokratik sorgulamada ö¤retmen, ö¤rencilerin görüfl aç›lar›n› sorgulayan
bir role bürünür (Saban, 2001, 106). Ancak bu sorgulamada ö¤rencileri fikirlerinden
ötürü yarg›lamak veya küçük düflürmek asla yoktur. Ö¤retmen ö¤rencilerine hitap
etmek yerine onlarla diyaloga girerek düflüncelerinin do¤ruluklar›n› test etmelerine
yard›mc› olur. Ancak bu yöntemi uygulamadan önce ö¤retmenin bu yöntemi ne
amaçla uygulad›¤›n› ö¤rencilerine anlatmas› gerekir. Örne¤in; ö¤retmen volkanizma
kavram›n›n ne oldu¤unu ö¤rencilerine en iyi flekilde anlatmak amac›yla; Sadece mag-
man›n yeryüzüne ç›kmas›n› volkanizma olarak tan›mlayabilir miyiz? fleklinde bir so-
ruyu ö¤rencilerine sorarak sogratik sorgulama yöntemini bafllatabilir. Bu soruya bir
ö¤rencinin verece¤i evet cevab›na göre flu soruyla yöntemi devam ettirebilir; o zaman
yerkabu¤unun alt›ndaki (yerkabu¤u içi) magma hareketlerini hangi tan›m kapsam›n-
da düflünebiliriz? Bu sorular ö¤rencinin verece¤i cevaplara göre artabilir veya azala-
bilir. Bu tür bir etkinlikle ö¤renciler düflünerek ve keflfederek ö¤renmifl olurlar. 

1166--TTaarrtt››flflmmaa YYöönntteemmii:: Tart›flma; üyelerin yüz yüze bulundu¤u bir grupta, bir
liderin yönlendiricili¤inde, ortak ilgi duyulan bir konuda, belli bir amaç do¤rultusun-
da yap›lan planl› ve sistemli bir etkileflim sürecidir (Aç›kgöz, 2003, 329). Serbest tar-
t›flma, küme çal›flmas›, f›s›lt› gruplar›, komisyon, seminer, münazara, aç›k oturum,
konferans, panel, sempozyum ve forum belli bafll› tart›flma teknikleridir (Kemertafl,
2003, 193). Tart›flma tekniklerinin hepsi ö¤rencilerin sorun çözme ve iletiflim becerile-
rinin geliflmesine yard›mc› olur. Ö¤renciler aras›ndaki iliflkinin ve iflbirli¤inin yo¤un
oldu¤u bu yöntem ilk bak›flta sosyal zekâs› yüksek olan ö¤rencilere daha fazla hitap
ediyormufl gibi görünebilir. Ancak co¤rafya dersinin özü nedeni ile her yöntem do¤a
zekâs› yüksek olan ö¤rencilerin ilgisini çeker. Çünkü co¤rafya her aflamas›nda çevre
insan iliflkisi üzerinde durur. Sonuç olarak bir etkinli¤i sadece bir zekâ alan›na hitap
ediyor diyemeyiz. Önemli olan bir etkinli¤i birden fazla zekâ alan›na hitap edecek fle-
kilde düzenlemektir. Ayr›ca tart›flma yöntemi problem çözme boyutuyla da matema-
tiksel zekâs› yüksek olan ö¤rencilere hitap eder. Dünyada pek çok çevre sorunu co¤-
rafya bilimi ile do¤rudan ilgilidir. Bu ba¤lamda tart›flmaya konu olacak problemleri
co¤rafya derslerinde bulmak zor de¤ildir. Çal›flmam›z örnek konu olarak al›nan vol-
kanizma konu bafll›¤› da bu aç›dan zengindir. Konu ile ilgili tart›flma sorular›na ör-
nekler; Ma¤matizma ile volkanizma ayn› fleyleri mi ifade eder? Yeryüzünde meyda-
na gelen volkanizma faaliyetleri insanl›k için olumlu mudur? Güneydo¤u Asya dep-
remi dünyadaki volkanik hareketleri tetikleyebilir mi? Bunlara benzer ilgi çekici tar-
t›flma konular›n› co¤rafya derslerinde bulmak kolayd›r. Ancak konular için ayr›lan
zaman›n yetersizli¤i ve s›n›f mevcutlar›n›n kalabal›kl›¤› nedenleri co¤rafya ö¤ret-
menlerimizin bu yöntemi etkin bir flekilde kullanmalar›n› engeller. 

1177--KKüümmee ççaall››flflmmaallaarr›› eettkkiinnlliikklleerrii:: Kümelerin büyüklü¤ü hiçbir zaman 3, 5 gibi
tek rakaml› olmamal›d›r. Çünkü üyelerden birinin d›fllanmas› söz konusu olabilir.
Kümelerdeki bireyler birbirlerinin baflar›s›ndan sorumlu tutulmal›d›r. K›sacas› ö¤-
renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde, bireysel baflar› yan›nda grup performans›n›n
da dikkate al›nmas› gereklidir. Küme üyeleri aras›nda yar›fltan ziyade iflbirli¤i önem-
lidir. Kümeler baflar›, yetenek ve di¤er de¤iflkenler ( yafl, tutum, cinsiyet, etnik köken,
kiflilik özellikleri gibi ) aç›s›ndan farkl› özelliklere sahip ö¤rencilerden oluflturulmal›-
d›r (Gömleksiz, 1997, 15).  

Yukar›da belirtti¤imiz flekilde haz›rlanm›fl kümeler ile iflbirlikli ö¤renme yön-
temi co¤rafya derslerinde uygulanabilir. Ancak bu ö¤renme modelinin burada veri-
lecek özet bilgi ile ö¤renilmesi mümkün de¤ildir. Ayr›nt›l› bilgi edinmek isteyen e¤i-
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timciler, çal›flmam›z›n kaynakça k›sm›ndan yararlanabilirler. Yukar›daki aç›klama-
lardan da anlafl›ld›¤› gibi bu yöntem kifliler aras› (sosyal) zekâya daha fazla hitap
eden bir etkinliktir.

1188--ÖÖrrnneekk oollaayy eettkkiinnllii¤¤ii:: Bu yöntemde gerçek veya hayali bir olay ö¤retmen ve
ö¤renciler taraf›ndan metne dönüfltürülür. Metin oluflturulmadan önce bu aktivitenin
hangi amaçlarla yap›laca¤› belirlenir. Bu amaçlar do¤rultusunda metin oluflturulur.
Daha sonra metin ö¤rencilere okunur veya da¤›t›l›r. Ö¤rencilere metin ile ilgili çeflit-
li sorular yöneltilir. Bir örnek olay metinin nas›l haz›rland›¤›n› göstermek amac› ile
volkanizma konusu ile ilgili afla¤›da örnek olay metni verilmifltir.

Konu: Volkanizma ve Türkiye’de Volkanlar

Örnek Olay Metni: Pinatuba Volkan›n Püskürmesi

Bu yanarda¤, Filipinlerin baflkenti Manila’nin 90 km kuzeyinde bulunuyordu.
Dünyadaki 5500 aktif volkanda biriydi. Pinatuba son püskürmesinden 600 y›l sonra
15 Haziran 1991 y›l›nda sessizli¤ini tekrar bozdu ve 20. yüzy›l›n II. yar›s›nda görülen
en büyük volkan patlamas›n› meydan getirdi. Patlaman›n fliddetiyle ve da¤›n alt k›s-
m›ndan ç›kan malzeme nedeniyle, da¤›n zirve k›sm›nda 2 km çap›nda oval bir kalde-
ra meydana geldi. Püskürme s›ras›nda atmosfere büyük miktarda kül ve gaz kar›flt›.
Volkanik küllerin ve tozlar›n çok çabuk çökmeleri nedeni ile Pinatuba püskürmesinin
uzun süreli bir atmosferik etkisi olmam›flt›r. Ancak yanarda¤dan ç›kan gazlar›n özel-
likle kükürtdioksidin atmosfer ve dünya iklimi üzerinde yan etkileri olmufltur. Hatta
baz› araflt›rmac›lar, 1992 y›l› yaz mevsiminin di¤er y›llara göre so¤uk geçmesini bu
yanarda¤›n püskürmesine ba¤lam›fllard›r. 722 kiflinin hayat›n› kaybetti¤i bu püskür-
mede ölümlerin ço¤una piroklastik maddeler, çamur ak›nt›lar› ve salg›n hastal›klar
yol açm›flt›r. Ayr›ca bu afette 41 bin yap› da hasar görmüfltür. 

Not: Bir konuda örnek olay metni haz›rlarken, ilk olarak konu ile ilgili kaynak-
lar araflt›r›l›r. Daha sonra metin oluflturulmaya çal›fl›l›r.

Örnek olay metni ile ilgili sorular; 

1- Yukar›daki metni de dikkate alarak, yanarda¤ faaliyetlerine ba¤l› olarak
yeryüzünde hangi yerflekilleri oluflabilir? 

2- Pinatuba yanarda¤› 600 y›l sonra tekrar püskürdü¤üne göre; tarihi devirler
(1441-1443) içinde püskürdü¤ü kesin olarak bilinen tek yanarda¤›m›z Nemrut tekrar
faaliyete geçebilir mi?

3- Metni de dikkate alarak yanarda¤ patlamas›na ba¤l› olarak ne tür olumsuz-
luklar ortaya ç›kabilir?

Yukar›daki sorular› ö¤retmen kafas›nda tasarlad›ktan sonra metni oluflturma-
ya çal›flmal›d›r ve sorular›n cevab›n›n tamam› metinde bulunmamal›d›r. Lise co¤raf-
ya ders kitaplar›ndaki okuma parçalar›, örnek olay yöntemini uygulamak için kulla-
n›labilir. Bu yöntem tek bir zekâ alan›na hitap etmez. Metnin ö¤renciler taraf›ndan
okunmas› yönü ile sözel-dilsel zekâya, ö¤retmenin sordu¤u sorular›n ö¤renciler ara-
s›nda tart›fl›lmas› yönü ile kifliler aras› zekâya hitap eder. Ayr›ca sorular›n tart›fl›lma-
s›na ba¤l› olarak, bilimsel problem çözme yöntemi de örnek olay yönteminde kulla-
n›l›r. Bu yöntemde büyük ölçüde matematiksel-mant›ksal zekâya dayan›r. Örnek
olay metnini ö¤rencilerin haz›rlamas› da istenebilir.

1199--RRooll ooyynnaammaa yyöönntteemmii:: Rol oynama yönteminde; bir fikir, durum, sorun ya-
da olay bir grup önünde dramatize edilir. Grubun üyeleri yaln›z dinlemek yada tar-
t›flmak yerine olay›n nas›l olufltu¤unu da izlerler. Oyun izlendikten sonra ö¤rencile-
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re çeflitli sorular yöneltilir. Oyun ile ilgili sorular ders konusu ile ba¤lant›l› olmal›d›r.
Sorular›n cevaplar› ö¤renciler aras›nda tart›fl›l›r. Rol oyna yönteminde olay ö¤renci-
ler taraf›ndan canland›r›ld›¤› için, kiflisel duygular ön plandad›r. Bu duruma ba¤l›
olarak bu etkinlik ö¤rencilerin içsel zekâlar›na hitap eder. Oyun bir grup önünde ser-
gilendi¤i için, bu etkinli¤in iletiflimi gelifltirmek gibi bir fonksiyonu da söz konusu-
dur. Bu yönü ile rol oynama yöntemi kifliler aras› (sosyal) zekâya da hitap eder. Ay-
r›ca bu etkinlikte rolü oynayan ö¤rencilerin konuflma ve ezber becerileri de önemli-
dir. Bu bak›mdan etkinlik sözel-dilsel zekâya da hitap eder. Böyle bir oyun izlenme-
si yönü ile de görsel-uzamsal zekâs› ileri düzeyde olan ö¤rencilere de hitap eder. Vol-
kanizma konusu ile ba¤lant›l› olarak, yanarda¤ patlamas› yaflam›fl bir kiflinin bafl›n-
dan geçebilecek olaylar› anlatan hayali veya gerçek bir senaryo haz›rlanabilir ve bu
senaryo ö¤renciler taraf›ndan s›n›fta bir tiyatro oyununa dönüfltürülebilir. 

2200--BBuullmmaaccaa ttüürrüü aall››flfltt››rrmmaa eettkkiinnlliikklleerriinnee yyeerr vveerriillmmeessii:: Sözel ve dilsel zekâs›
yüksek olan ö¤renciler, kelime oyunlar›n› ve bulmacalar› severler. Bu amaçla afla¤›da
volkanizma konusu ile ilgili haz›rlanm›fl çengel bulmaca örne¤i verilmifltir (fiekil 6).
Bulmaca ilgili sorular afla¤›da verilmifltir.

Bulmacada yatay ve dikey yönde oklar bulunmaktad›r. Bu oklar›n her biri vol-
kanizma konusu ile ilgili bir kavram› ifade etmektedir. Oklar›n bulundu¤u yer kav-
ramlar›n ilk harfini göstermektedir. Dikey ve yatay yöndeki oklar ile ilgili sorular
çengel bulmacan›n solundan sa¤›na do¤ru s›ralanm›fl durumdad›r. Afla¤›da oklar ile
ilgili sorular bulunmaktad›r. 

Yönü afla¤› do¤ru olan oklar ile ilgili sorular soldan sa¤a do¤ru s›ralanm›flt›r.

1- Magman›n yeryüzüne ç›kt›¤› yer, 2- Volkan konilerinin üst k›sm›n›n çökme-
si ile meydana gelmifl çukurluk, 3- Ülkemizden bir kaldera gölü, 4- Ülkemizin en yük-
sek volkanik da¤›, 5- Volkanlardan ç›kan kat› maddeler,

Yönü yukar› do¤ru olan oklar ile ilgili sorular;  

1- ‹talya’da aktif bir volkanik da¤, 2- Volkanlardan ç›kan malzemelerin üst üs-
te y›¤›lmas› ile oluflmufl flekil, 3- Magman›n yeryüzüne do¤ru sokulmas› veya ç›kma-
s›, 

4- Patlama çukuru,

Yatay yöndeki oklar ile ilgili sorular;

1- Mantodaki magman›n yerkabu¤una sokulmas› veya yeryüzüne ç›kmas› ile
ilgili tüm süreçler, 2- Bir yanarda¤da ana koni d›fl›ndaki yan koniler,  

SSoonnuuçç    

Her ö¤rencinin en az›ndan bir zekâ alan›nda üstün oldu¤u anlay›fl›ndan hare-
ket eden çoklu zekâ kuram›, co¤rafya derslerinde ö¤retim yöntemi çeflitlili¤ini esas
al›r. Çoklu zekâ kuram›n› benimsemifl bir co¤rafya ö¤retmeni, ö¤rencilerinin zekâ
alanlar›ndaki potansiyellerini dikkate alarak farkl› ö¤retim sitillerine baflvurur. 

Çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanan bir ders etkinli¤i birden fazla zekâ ala-
n›na hitap eder. Örne¤in; örnek olay yöntemi tek bir zekâ alan›na hitap etmez. Met-
nin ö¤renciler taraf›ndan okunmas› yönü ile sözel-dilsel zekâya, ö¤retmenin sordu¤u
sorular›n ö¤renciler aras›nda tart›fl›lmas› yönü ile kifliler aras› zekâya hitap eder. Ay-
r›ca sorular›n tart›fl›lmas›na ba¤l› olarak, bilimsel problem çözme yöntemi de örnek
olay yönteminde kullan›l›r. Bu yöntem de büyük ölçüde matematiksel-mant›ksal
zekâya dayan›r.
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fifieekkiill 66:: VVoollkkaanniizzmmaa KKoonnuussuu iillee ‹‹llggiillii ÇÇeennggeell BBuullmmaaccaa

Çoklu zekâ kuram›n›n co¤rafya derslerinde uygulanabilmesi için edebiyat, re-
sim vb. derslerin ö¤retmenlerinden de yard›m al›nmas› gerekir. Çoklu zekâ kuram›n-
da branfllar aras› iflbirli¤i ve ders programlar› aras›ndaki koordinasyon çok önemli-
dir. 
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TTEEAACCHHIINNGG CCOONNCCEEPPTTSS UUPPOONN TTHHEE MMUULLTTIIPPLLEE
IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEESS IINN GGEEOOGGRRAAPPHHYY LLEESSSSOONNSS IINN

HHIIGGHH SSCCHHOOOOLLSS

NNeeccaattii TTOOMMAALL**

AAbbssttrraacctt
Our geographical teachers at high schools have extensively used the

methods of narration and question-answer. Teachers do not greatly make use of
the contemporary approaches such as the project method, co-operation and
multi-intelligence theory. The multi-intelligence theory based on the idea that
each student is certainly superior in a field of intelligence is concerned with the
varieties of teaching method in the geography lessons. While teaching the con-
cepts concerning the lessons, a geography teacher who adopts the multi-intel-
ligence theory should consult the different teaching types, taking into con-
sideration the potentials of the students on the fields of intelligence. Only in this
way, it may be possible to teach the geographical concepts and to make them
attractive.

KKeeyy WWoorrddss:: Multi-intelligence, concept teaching, geography
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