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Sedat Eser

Bir
Denge Zekâİşi :

O yıllarda yapılan bu test aileler ve eğitmenlerde 
heyecan uyandırmıştı. Ancak daha sonraları geliştirilen 
ve bir seri nümerik standart soruların cevaplamasına 
dayalı olarak uygulanan bu testin sonuçları kişilerin 
zekâsını ortaya çıkarmakta yeterli olmadığı anlaşıldı. 

Howard Gardner, 1980’lerin 
başlarında IQ yaklaşımını 
sorgulamaya başladı. “Frames of 
Mind” adlı kitabında yaşamdaki 
başarı açısından hayati derecede 
önem taşıyan yalnızca tek bir 
zekâ türü olmadığını, ancak 
zekâ türlerinin daha geniş bir 
yelpazede ele alınabileceğini 
öne sürüyordu.

Bu alandaki öncü isimlerden bir 
diğeri de Robert Sternberg’dir. 
Sternberg, yüksek IQ’nun 
akademik başarı getirebileceğine 
fakat hayatın diğer alanlarında 

hedefe yönelik eylemlere yol açmayacağına 
inanmaktadır. Kendi standartları veya başkalarının 
standartları doğrultusunda başarıyı yakalamış insanlar 
sadece okullarda değer verilen hareketsiz zekâya 
güvenmekten çok birçok alanda beceri sahibi olmuş, bu 
becerileri geliştirmiş ve uygulamış kişilerdir. 

Psikolog Robert Sternberg, “Başarılı Zekâ” kavramı 
üzerinde özellikle duruyor.

Sternberg, “ Yüksek IQ’ ya sahip olmak yeterli değildir. 
Başarılı insan, güçlü yanlarını fark edip onları tanıyarak, 

onlardan fayda sağlama yoluna gitmelidir; fakat 
aynı zamanda güçsüz yanlarını da bilmeli, onları 
dengelemeye çalışmalı veya giderme yolları aramalıdır.” 
diyor.

Örneğin, çok zeki oldukları bilinen liderlerin, 
yöneticilerin hatalarını kabul etme ve yanlış gidişatı 
değiştirebilme becerileri zayıf olabiliyor. Bu bireylerin 
çoğunlukla, bir başkasına güvenemedikleri, başkasından 
yardım isteyemedikleri veya bir görevi bir başkasına 
emanet edemediklerine dikkat çekiliyor. 

Sadece yüksek IQ yeterli değildir!
Çünkü çok boyutlu bir kavram olduğu bilinen zekânın, 
diğer iki formu da başarı konusunda oldukça önemli. 
Bunlar; sosyal zekâ ve duygusal zekâdır (Emotional 
Quotes).

“Duygusal Zekâ” (EQ) kavramıyla tanışmak hepimizin 
yüreğine daha da su serpti. Çünkü birileri başkalarının 
duygularının farkına varıp anlayamadığı sürece veya 
kendi duygularını kontrol edemediği sürece ona düşük 
(duygusal) zekâlı deme olasılığını elde etmiş olduk.

“Duygusal Zekâ” artık başarı ve liderlik için gereken 
en temel şartlardan biri oldu bile. Ancak işler IQ’nun 
ve EQ’nun ötesinde bir zekâdan bahsedilince biraz 
karışmaya başladı: “Sosyal Zekâ”. Aslında kavram yeni 
değil ama kapsamı her geçen gün daha büyüyor.

Diğer taraftan ve sıklıkla çok zeki insanların duygusal 
zekâdan da yoksun oldukları düşünülüyor. Hırslarına 
kurban olabiliyor ya da duygusal patlamalarını 
kontrol etme konusunda başarısız olabiliyorlar.

 1905’te Alfred Binet ve Thedore Simon tarafından ilk defa tanıtılan IQ 
(Intelligence Quotient) testi daha sonraları milyonlarca insanı çok, orta ve az zeki diye 
kategorileştirilebilecek bir ortama yol açtı. Aslında bu testin ilk çıkış amacı okullarda özel 
eğitime ihtiyaç duyulan çocukları tespit etmekti. (IQ testinin ilk içeriğini burada açıklamayacağız fakat 
altta verilen 2 numaralı kaynaktan detaylı bilgi edinebilirsiniz.)
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TZV’nin “Akıl Bilgi ve Zekâ üzerine Konuşmalar” 
kitabında TZV editörü Nihal Sandıkçı, Prof.Dr. 
Ferhunde Öktem’e üstün zekâlı kişilerin veya dâhilerin 
topluma olan uzaklıkları ve sosyal yaşamlarına mesafe 
koymalarının nedeni ile ilgili güzel bir soru sormuştu. 
Prof.Öktem’in cevabından önemli bölümü ekleyerek 
devamını okumanızı öneriyorum. Ferhunde Öktem “…
Sanırım iletişimde zorluk çekiyorlar. Çünkü onların 
dünyaya bakışları ya da dünyayı algılayışları daha 
seri, hızlı olabiliyor. Ya da biz bir olaya baktığımız 
zaman beş yönünü farkediyorsak onlar on beş yönünü 
farkediyorlar. Fark edemediğimiz yönler konusunda 
bizimle iletişim kuramıyorlar ya da ilişki kurmakta 
zorluk çekiyorlar.”

Yaratıcı zekâ konusuna dönersek Sternberg yaratıcı 
zekânın pek çok alanda insanları oldukça başarılı 
kıldığından söz eder. Yaratıcı zekâ, olanların dışında iyi 
bir fikir ortaya atma, bir şey üretebilme, yaratabilme 
becerisi olarak tanımlanır.

Başkaları ile kurduğumuz iletişim hızının, sayısının ve 
kapsamının artması ile adeta insanlardan oluşan bir 
örümcek ağında yaşar gibiyiz. Üstelik her şeyin başına 
“sosyal” gelmeye başlamışken (sosyal medya, sosyal 
siteler, sosyal ilişki ağları… ) zekâmızın da sosyalleşmesin 
tam zamanı.

Kısaca, zekânın pek çok formu bulunur ve hiçbiri tek 
başına başarılı olmak için yeterli değildir. En önemli 
nokta, güçlü yanlarımız ile güçsüzlüklerimizin de 
farkında olup onları nasıl dengeleyeceğimizi bilmektir.

Siz ve aileniz için bu önemli konu üzerine kaynak 
bulabileceğinizi ve öğrenebileceğinizi iletiyor, Albert 
Einstein’ın güzel bir sözüyle yazımı sonlandırıyorum. 

Çok zeki olduğumdan değil, 
sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden 
başarıyorum.

sayısal
manzara

9 farklı dijital rakamı kullanarak her sütundaki dijital rakamlar küçükten büyüğe 
doğru yukarıdan aşağıya sıralanmış olup, sütunların altındaki manzarası o yönden 
3 rakama bakıldığındaki görünen manzarasını göstermektedir. Sağ tarafta verilen 
rakamlar ise o satırda bulunan en yüksek rakamı vermektedir. Bu şartları sağlayan 9 
dijital rakamı 3x3 kareye yerleştiriniz.

Soru

3 219 98 8

4 43

6 6

9 9


