Büyükanne ve Büyükbabalar›m›zdan
Ak›ll› m›y›z?

son 50 y›ld›r ›q
puanlar› art›yor
Zekâ nedir? Kal›tsal olarak m›, çevre etkisiyle mi belirlenir? Bilim adamlar› y›llarca bu sorular›n
peﬂinden koﬂtular. Son onbeﬂ y›l içinde bu sorular› iyice dallan›p budakland›racak birtak›m
bulgular elde edildi. Bulgular, son 50 y›l içinde IQ (Intelligence Quotient: Zekâ Bölümü)
puanlar›n›n giderek artt›¤›n› ortaya koyuyor. ﬁimdi araﬂt›rmac›lar yeni sorular›n peﬂine
düﬂtüler. IQ gerçekten art›yor mu? Art›yorsa neden?
Zekâ, zihinsel becerilerimizin bir bileﬂimi. Ancak, bu öyle bir bileﬂim ki, bizim d›ﬂ dünyay› alg›lamam›z› ve onunla uyumlu bir biçimde etkinlik göstermemizi sa¤layan çok önemli bir etken.
Psikologlar, zekây›, ya genel bir özellik
ya da bir grup süreç olarak ele al›rlar.
Peki, bu özellik ya da süreçler nelerdir? Geçti¤imiz yüzy›l boyunca araﬂt›rmac›lar bu zor sorunun yan›t›n› bulmaya çal›ﬂt›lar ve bu amaçla çok say›da zekâ modeli geliﬂtirildi. Öne sürülen tüm
modellerin birbirinden farkl› yönleri oldu¤u gibi, birbirleriyle örtüﬂen yönleri
de var. Zekâ modelleri konusunda durum böyleyken zekân›n ölçülmesinin
zorlu¤unu tahmin etmek pek güç de¤il.

IQ Puan› Neyi Gösterir?
‹nsanlar, zaman zaman farkl› nedenlerle zekây› ölçme gere¤ini duydular.
Bu amaçla kullan›lan geleneksel ölçme
araçlar›ysa standart testler oldu. Standart testler oluﬂturulurken, bu testler
öncelikle çok büyük gruplara uygulanB‹L‹M ve TEKN‹K 70 Mart 2003

d›. Daha sonra insanlar›n bunlardan ald›klar› puanlar›n normal da¤›l›m› belirlenerek, bu da¤›l›ma dayanan ölçütler
oluﬂturuldu. Böylece insanlar›n ald›klar› puanlar› de¤erlendirirken, bu ölçütlerle karﬂ›laﬂt›rma yoluna gidildi. Testlerin standart olmas›, puanlar›n de¤erlendirmesinin daha yans›z bir biçimde
yap›lmas›n› sa¤lad›.
‹lk zekâ testini Alfred Binet ad›nda
bir Frans›z psikolog geliﬂtirdi. Fransa’da devlet, ö¤renme sorunlar› olan
çocuklar›n zekâ düzeylerini saptayarak, onlara gereksinimlerine yönelik
bir e¤itim vermeyi planl›yordu. Bir zekâ testi geliﬂtirme amac›yla devlet taraf›ndan görevlendirilen Binet, 1905 y›l›nda, psikiyatrist Theodore Simon’la
birlikte çal›ﬂarak 30 soruluk bir test geliﬂtirdi. Simon-Binet Testi ad› verilen
bu test haz›rlan›rken, temel al›nan düﬂünce, daha az zeki olan bir çocu¤un
ancak daha küçük yaﬂlardaki bir çocu¤un performans›n› gösterebilece¤iydi.
Simon-Binet Testi, daha sonra yenilenerek daha da geliﬂtirildi. Yenilenen bu
test Stanford-Binet Testi olarak bilinir.

Bu testin sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi s›ras›nda, ilk kez IQ (Intelligence Quotient: Zekâ Bölümü) puan› hesapland›. IQ, bir kiﬂinin zekâ yaﬂ›n›n, kronolojik yaﬂ›na bölünüp 100’le çarp›lmas›yla
elde ediliyordu. IQ puan› 100 civar›ndaysa zekân›n ortalama bir düzeyde,
100’den düﬂükse zekân›n ortalaman›n
alt›nda bir düzeyde, 100’den fazlaysa
zekân›n ortalaman›n üstünde bir düzeyde oldu¤u düﬂünülüyordu. Bu ilk
zekâ testlerinden sonra farkl› testler de
geliﬂtirildi. Günümüzde bu testlerden
hangisi kullan›l›rsa kullan›ls›n, IQ puan› yukar›da sözünü etti¤imizden daha
farkl› bir biçimde hesaplan›yor.
Zekâ, görebildi¤imiz, dokunabildi¤imiz ya da duyabildi¤imiz bir ﬂey de¤il;
biz ancak zekân›n sonuçlar›n› görebiliyoruz. Baz› kiﬂiler, zekân›n do¤ru bir
biçimde ölçülmesinin olanaks›z oldu¤unu ve modern zekâ testlerinin ço¤unun yaln›zca bilgi ve becerileri ölçtü¤ünü düﬂünüyor. Üstelik bu testlerin etnik gruplar› ve kültürel farkl›l›klar› pek
gözönüne almad›¤›n› düﬂünenler de
var. IQ puanlar› zaman içinde art›ﬂ gös-

terdi¤inden, kullan›lan testlerin zaman
zaman yeniden standardize edilmesi
gerekti¤i düﬂünülüyor. Çünkü, yenilenmemiﬂ testlerde ölçütler zaman içinde
geçerliliklerini kaybedebilirler. Durum
böyle olunca da de¤erlendirmeler geçerli olmayabilir. Özellikle farkl› topluluklar› birbiriyle karﬂ›laﬂt›rmak gerekti¤inde, ölçütlerin geçersizli¤i daha büyük sorunlara yol açabilir.

IQ Puanlar› Artarken
Günümüz çocuklar›n›n neler yapabildi¤ini düﬂündü¤ümüzde, zaman zaman hayrete düﬂeriz. Bilgisayar oyunlar›nda büyükleri yenen, anne-babas›na
bilgisayar kullanmay› ö¤reten çocuklar
bizi ﬂaﬂ›rt›r. Üstelik bu durum art›k o
kadar al›ﬂ›ld›k hale geldi ki, böyle çocuklarla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda ﬂaﬂ›rmaktan
bile vazgeçer olduk. Zamane çocuklar›
gerçekten daha ak›ll› m›? Bu sorunun
yan›t›na ipucu olabilecek baz› bulgular
var: Son elli y›ld›r düzenli olarak IQ

testleri uygulanan baz› ülkelerde IQ
puanlar›n›n artt›¤› gözlenmiﬂ.
Yeni Zelanda, Dunedin’deki Otago
Üniversitesi’nde siyaset bilimi konusunda çal›ﬂan James Flynn, 1980’lerin
ortalar›nda IQ puanlar›n›n giderek artt›¤›n› saptam›ﬂ. Onun bu saptamas›na
"Flynn Etkisi" ad› verilmiﬂ. Böylece zaten üzerinde çok konuﬂulan, çok tart›ﬂ›lan IQ konusu, baﬂka sorularla birlikte yeniden gündeme geldi. Flynn, 14
ülkede uygulanm›ﬂ olan ak›l yürütme
becerisini ölçen testlerin sonuçlar›n›
karﬂ›laﬂt›rarak, bunlar› 1987’de
Psychological Bulletin dergisinde yay›mlad›. Ülkeler, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Brezilya, ‹ngiltere, Kanada,
Çin, Danimarka, eski Do¤u Almanya,
Fransa, ‹srail, Japonya, Hollanda, Yeni
Zelanda, Kuzey ‹rlanda, Norveç, ‹sveç,
‹sviçre, ABD ve eski Bat› Almanya’yd›.
Bulgular son derece çarp›c›yd›. Çünkü
IQ, ülkelere göre de farkl›l›k göstererek her kuﬂakta 5-25 puan art›ﬂ gösteriyordu. Ancak bu toplam puanlar faz-

Zekân›n "Binbir" Modeli
.

Araﬂt›rmac›lar, zekây› çözümleyebilmek amac›yla "faktör analizi" denilen özel bir istatistiksel
yöntemden yararland›lar. Zekân›n incelenmesi
için böyle bir yöntem çok uygundu. Çünkü, faktör analizi, bireylerin belirli bir iﬂi yerine getirirken kulland›klar› becerileri ve bunlar aras›ndaki
iliﬂkileri incelemeyi kolaylaﬂt›ran bir yöntem.
Faktör analizine dayanan çal›ﬂmalar baz› araﬂt›rmac›lar›n, zekân›n genel bir yetenek oldu¤unu
düﬂünmelerine neden oldu. Örne¤in, Charles
Spearman, her çeﬂit zihinsel becerinin birbiriyle
yüksek bir iliﬂki içinde oldu¤unu saptad› (1927).
Bu saptamas›, tüm biliﬂsel iﬂlevlerin "g" ad›n›
verdi¤i genel bir zekâdan kaynakland›¤›n› düﬂünmesine neden oldu. Ona göre g, iliﬂkileri kolayca kavramay› ve bunlar› etkin bir biçimde kullanmay› sa¤l›yordu. O da farkl› becerilerin var oldu¤unu kabul ediyordu. Ancak, tüm zihinsel süreçlerin gerçekleﬂmesini g’nin sa¤lad›¤›n› düﬂünüyordu.
Benzer istatistiksel yöntemleri kullanan baﬂka araﬂt›rmac›larsa, zekân›n tek bir faktör olamayaca¤›n› ileri sürerek g’nin varl›¤›n› kabul etmediler. Örne¤in, Lewis Thurstone, zekân›n yedi
faktöre dayal› oldu¤unu düﬂünüyordu (1935).
Bunlara "birincil zihinsel beceriler" diyordu: sözel kavrama (sözcüklerin anlamlar›n› anlama becerisi), say› (say›larla çal›ﬂma becerisi), uzay
(uzay ve biçim iliﬂkilerini zihinde canland›rabilme becerisi), alg› h›z› (görsel ayr›nt›lar›, nesnelerin farkl›l›klar›n› ve benzerliklerini de saptayabilecek biçimde h›zla yakalama becerisi), bellek
(sözcükleri ya da tümceleri an›msama becerisi),
ak›l yürütme (çeﬂitli durumlara iliﬂkin genel bir

kural ç›karsama becerisi), sözcük ak›c›l›¤› (sözcükleri h›zl› düﬂünme becerisi).
Baﬂka araﬂt›rmac›lara göre de zekâ, iki temel
beceri türünün ürünü: ak›ﬂkan zekâ ve kristalleﬂmiﬂ zekâ. Zekây› bu biçimde ele alan araﬂt›rmac› Raymond Cattell oldu (1971). Ak›ﬂkan zekâ,
Spearman’›n g olarak adland›rd›¤›na benziyordu
ve temel biliﬂsel süreçlere denk geliyordu.Örne¤in, bir say› dizisinde geçerli olan kural› bulmak
ak›ﬂkan zekân›n iﬂleviydi. Kristalleﬂmiﬂ zekâysa
kazan›lm›ﬂ bilgi ve geliﬂmiﬂ zihinsel becerilere
denk geliyor. Kristalleﬂmiﬂ zekâ, ak›ﬂkan zekân›n kültürel bir kapsama oturmuﬂ halini yans›t›r.
Aritmetik problemlerini çözmek ya da bir sözcü¤ü tan›mlamak kristalleﬂmiﬂ zekân›n iﬂidir.
Daha yak›n zamanlarda ileri sürülen zekâ
modelleri de var. Bunlardan biri Howard
Gardner’a ait. Bu kurama göre zekân›n sekiz
farkl› yönü var (1983): sözel-dilsel, matematiksel-mant›ksal, uzamsal, bedensel-kinestetik, müzikal-ritmik, kiﬂisel-içsel, sosyal-kiﬂileraras› ve
do¤al zekâ. Gardner, bunlar›n her birinin birbiriyle etkileﬂim içinde oldu¤unu ve birbirleri üzerinde yap›land›klar›n› düﬂünüyor. Ayr›ca, bunlardan beynin farkl› bölümlerinin sorumlu oldu¤unu
da ileri sürüyor.
Yak›n zamanlarda ileri sürülen bir baﬂka zekâ modeli de Robert Sternberg’in geliﬂtirdi¤i üç
bileﬂenli zekâ modeli. Bu modele göre zekân›n,
bileﬂenler (temel süreçler), düzen (çevreye uygulama) ve deneysel (yeni iﬂlere uygulama ve uzmanl›¤›n geliﬂimi) olmak üzere üç yönü var.
Zekâ modelleri yaln›zca burada sözü edilenlerle s›n›rl› de¤il.

la ayr›nt›l› bilgi vermiyordu. Daha çok
veri toplamak isteyen Flynn, sözel, say›sal ve görsel-uzamsal gibi test tiplerinden al›nan puanlar› inceledi. Görseluzamsal becerileri ölçme amac›yla kullan›lan testlerde genellikle Raven’in
matrisleri yer al›r. Bu matrislerde yer
alan bir dizi ﬂekilden biri eksiktir. Test
uygulanan kiﬂi, bu eksik parçay› seçenekler aras›ndan bulur. ‹ﬂin ilginç yan›,
puanlardaki en büyük art›ﬂlar, Raven’in matrislerinden oluﬂan testlerde
gözleniyordu; sözel ve say›sal becerilerle ilgili testlerden al›nan puanlardaki
art›ﬂlarsa daha makuldü. Flynn,
1987’den sonra baﬂka ülkelerdeki puanlar› da inceledi. Bu ülkelerde de görsel-uzamsal ve soyut becerilerle ilgili
testlerde puanlar benzer biçimde art›yordu.
Kullan›lan zekâ testleri gerçekten
neyi ölçüyordu? Bunlar, hangi ölçüye
kadar ö¤renmeyi, kendi baﬂ›na zekây›
ya da zekâyla iliﬂkili herhangi baﬂka bir
ﬂeyi ölçüyordu? Bu sorular›n yan›tlar›
hâlâ araﬂt›r›l›yor. Görsel-uzamsal becerilerle ilgili testlerden al›nan puanlar›n
neden yükseldi¤ini Flynn ﬂöyle aç›kl›yor: "Ne büyükannelerimiz bizden geri,
ne de bizler dahiyiz. Büyük olas›l›kla,
soyut problemleri daha kolay çözmemizi sa¤layan beceri ve al›ﬂkanl›klar geliﬂtirmiﬂ olabiliriz. ‹nsanlar, belirli tipte
problemleri çözmede gerçekten de art›k daha iyiler. Toplum, insanlar›n bu
becerileri geliﬂtirmesini sa¤layan uyar›c›lar sunuyor. Büyükannelerimizin büyüdü¤ü dönemlerde insanlar, zihinden
hesaplama yapabilme ve zengin bir sözcük da¤arc›¤›na sahip olma gibi farkl›
zihinsel becerilere de¤er veriyorlard›.
Bugün bizim ciddi olarak üzerinde durdu¤umuz problemleri anlamakta zorlanabiliyorlard›." Flynn, zekâ testlerinin
bir tür tak›nt›ya dönüﬂtü¤ü toplumlarda, soyut problem çözme becerilerinin
di¤er becerilerden daha h›zl› geliﬂti¤ini
düﬂünüyor. Ayr›ca, insanlar›n görseluzamsal becerilerinin, televizyon, bilgisayarlar ve araba kullanma gibi nedenlerle de artm›ﬂ olabilece¤ini ve yeni kuﬂaklardan da zaten bu tür becerilerinin
di¤erlerinden daha geliﬂmiﬂ olmas›n›n
beklendi¤ini ileri sürüyor.
Psikologlar›n ço¤u, IQ puanlar›n›n
artt›¤›n› kabul ediyor. Ancak, neden
artt›¤› konusunda farkl› düﬂünceler
var. Art›ﬂta e¤itimin bir etkisi olabilir
mi? Pek çok ülkede toplumun genel
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Çözüm: 5, 6

Raven’in matrisleri, , görsel-uzamsal ak›l yürütme becerilerini de¤erlendirmek amac›yla kullan›l›yor.
1960’lardan bu yana bu tip testlerden al›nan puanlar sürekli bir art›ﬂ gösteriyor. Baz› araﬂt›rmac›lar, bunu
insan›n daha ak›ll› bir hale geldi¤i ﬂeklinde yorumluyor. Baz›lar›ysa bunun, çevrenin görsel olarak eskisinden
çok daha uyar›c› olmas›n›n bir sonucu oldu¤u ﬂeklinde yorumluyorlar.
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nu gibi konular› inceledi. Bu konulardaki baﬂar›n›n, zekâ geliﬂiminin göstergesi olaca¤› düﬂüncesiyle yola ç›kan
Howard, incelemelerinin sonuçlar›na
dayanarak insanlar›n gerçekten de giderek daha ak›ll› olduklar› sonucuna
vard›. Örne¤in, satrançta en genç büyükusta yaﬂ›n›n 1991’den beri dört kat
daha düﬂtü¤ünü saptad›. Oysa
1950’lerden 1990’lara kadar bu yaﬂ
pek de¤iﬂmemiﬂti. Bilimsel üretkenlikteki art›ﬂ›n, bilim adamlar›n›n üzerindeki yay›n yapma bask›s›ndan kaynaklanabilece¤ini düﬂünen Howard, görseluzamsal becerilerle (satranç oynarken
de kullan›lan beceriler) ilgili bir art›ﬂ›n
gerçekten var oldu¤una inan›yor. Bunun nedeninin, çocuklar›n sürekli olarak görsel birtak›m ﬂeylerle u¤raﬂmalar› oldu¤unu söylüyor.

2050’de IQ Puan›m
Kaç Olacak?
Flynn Etkisi diye bir ﬂey gerçekten
var. Soyut problem çözme ya da görseluzamsal beceriler söz konusu oldu¤un-

Kendinizi S›nay›n!
.

IQ Nedir?
Aﬂa¤›daki ifadelerin do¤ruluklar›n› yaln›zca
evet, hay›r ve yaklaﬂ›k sözcüklerini kullanarak
belirtin. Yan›tlar›n›z› de¤erlendirerek, IQ’nun
ne oldu¤unu kavray›p kavramad›¤›n›z› anlayabilirsiniz.
1. IQ puanlar›, zekân›n tam bir yans›mas›d›r.
2. IQ puanlar›, zekân›n ölçüsüdür.
3. IQ puanlar›, zekân›n bir insan›n neleri
yapmas›na olanak sa¤layaca¤›n› öngörür.
Çözüm: 1. Hay›r, 2. Hay›r/yaklaﬂ›k, 3. Evet

e¤itim düzeyi de giderek art›yor. ‹nsanlar, zamanlar›n›n daha ço¤unu ö¤renme etkinliklerine ay›r›yorlar. Baz› durumlarda, IQ puanlar›ndaki art›ﬂ›n nedeni e¤itim olabilir. Bir baﬂka görüﬂe
göre, insanlar s›n›rl› bir süre içinde s›nanmay› zamanla ö¤reniyorlar. Bu da
zaman s›n›r› olan testlerde yeni kuﬂaklar›n daha yüksek puanlar alabilece¤inin bir göstergesi olabilir.
South Wales Üniversitesi’nden
(Avustralya) deneysel psikolog Robert
Howard zekân›n beslenme etkisiyle artt›¤›n› düﬂünüyor. Bu düﬂüncenin temelinde iyi beslenen beyinlerin IQ testlerinde de daha iyi olacaklar› inanc› var.
Howard, ailelerin küçülmesi, çocuklar›n e¤itim görmelerinin kolaylaﬂmas›
ve baﬂka çevre koﬂullar›n›n de¤iﬂmesinin de genel zekâda art›ﬂa neden olabilece¤ini savunuyor. Londra Üniversitesi’nden John Rust, görsel-uzamsal becerilerin toplumda daha çok vurgulanmas›n›n tek neden olamayaca¤›n›; toplumun karmaﬂ›klaﬂmas›na ba¤l› olarak
insanlar›n çok çeﬂitli problemlerin çözümüne kafa yormak zorunda kalmalar›n›n da bunda etkili olabilece¤ini düﬂünüyor. John Rust’›n ilginç bir görüﬂü
daha var. Ona göre, içimizden birinin
karmaﬂ›k bir kavram› önceden anlamas›n›n (Einstein’›n görelili¤i anlamas› gibi), di¤er insanlar›n bu tip konular› düﬂünebilmeye ve daha kolay alg›lamaya
baﬂlamalar›n› sa¤lad›¤›n› ileri sürüyor.
Böylece karmaﬂ›k konularla u¤raﬂmaya toplu olarak al›ﬂt›¤›m›za inan›yor.
‹nsanlar›n gerçekten zekileﬂip zekileﬂmedi¤inin baﬂka kan›tlar›n› arayan
araﬂt›rmac›lar da var. Geçen y›l yap›lan
bir araﬂt›rmada Robert Howard bilimsel üretkenlik, satranç, briç ve go oyu-

da, anne-babalar›m›zdan ve büyükannelerimizden "ak›ll›y›z". ‹lerideki y›llarda yetiﬂen çocuklar bizden daha m›
ak›ll› olacak? Olmayabilirler! Bunun
üzerinde yine Robert Howard çal›ﬂm›ﬂ.
Howard, zekân›n sanayileﬂmiﬂ ülkelerde doru¤a ç›km›ﬂ olabilece¤ini düﬂünmüﬂ. Bunu bulmak amac›yla Avustralya, Singapur ve Güney Kore’de 1979
y›l›ndan beri çal›ﬂan ö¤retmenler üzerinde bir araﬂt›rma yapm›ﬂ. Ö¤retmenlere ö¤rencilerinde zekân›n, eski dönemlere oranla art›p atmad›¤›na iliﬂkin
gözlemlerini sormuﬂ. Avustralya’dakiler herhangi bir art›ﬂ gözlemediklerini,
Singapur ve Güney Kore’dekilerse çocuklar›n giderek daha ak›ll› olduklar›n›
söylemiﬂler. Howard, bu görüﬂlere dayanarak, sanayileﬂmiﬂ ülkelerde zekâ
düzeyindeki yükselmenin bir süre önce
durdu¤unu; bu ülkelerde yükselmeyi
sa¤layan toplumsal de¤iﬂikliklerin art›k
yavaﬂlad›¤›n›, yaln›zca görsel-uzamsal
becerilerin geliﬂmesinin sürdü¤ünü ileri sürüyor. Howard, bir baﬂka çal›ﬂmas›n› da Danimarka verileriyle yapm›ﬂ.
Danimarka’da gençler askere giderken,
onlara Raven’in matrislerine benzer
testler uygulan›yor. Ayr›ca sözel ve say›sal testler de var. Bu testlerin görseluzamsal becerileri ölçenlerinden al›nan
puanlar, 1960-1970’lerde di¤er ülkelerdekine benzer biçimde art›yormuﬂ;
1990’lardan sonra bu art›ﬂ azalm›ﬂ. Ancak, iﬂin bir ilginç yan› var; 1999’dan
bu yana puanlar aﬂa¤› düﬂmeye baﬂlam›ﬂ. Baz› araﬂt›rmac›lara göre, insan›n
belli bir potansiyeli var ve Danimarkal›
gençler buna ulaﬂt›lar. Baﬂka araﬂt›rmac›lara göreyse böyle olmas›na olanak yok; e¤er öyle olsayd› puanlar en
üst noktaya dayan›r, düﬂmezdi. Howard, Danimarka’da puanlar›n düﬂmesinin nedeninin güdülenme eksikli¤ine
iliﬂkin bir sorundan kaynaklanabilece¤ini düﬂünüyor. Çünkü, önceden birlikte çal›ﬂt›¤› ö¤retmenler, ö¤rencilerin
son y›llarda eskisine göre güdülenme
eksikli¤i içinde olduklar› bilgisini vermiﬂlerdi. Ancak, bir baﬂka bak›ﬂ aç›s›na
göre, ö¤retmenlerin ö¤rencilere iliﬂkin
bu düﬂünceler, yetiﬂkinlerin gençlere
iliﬂkin geliﬂtirdi¤i olumsuz bak›ﬂ aç›s›n›n bir örne¤i.
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