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Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev’in Karabağ 

Anlaşması’nın ardından 

yaptığı ulusa sesleniş 

konuşmasındaki Ermenistan 

Cumhurbaşkanı Paşinyan’a 

yönelik alaycı ifadeleri sosyal 

medyada gündem oldu. 

25 Aralık 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ermanistan Azerbaycan’ın 

Karabağ bölgesinde hak iddia ederek Karabağ bölgesini işgal etmeye ve bölge halkına soykırım 

uygulamaya başladı.   

Bu işgal ve soykırımlar 5 Mayıs 1994 yılına kadar sürdü. 1 milyona yakın Azerbaycanlı 

topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı. 5 Mayıs 1994’te ateşkes imzalandı. Ateşkes 

imzalanana kadar Ermenistan Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmişti. 

1992’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bu sorunun çözümü için MİNSK Grubunu 

oluşturdu. Ancak MİNSK Grubu taraflı yaklaşımından dolayı bu sorunu çözemedi. 

Bölgede sürekli devam eden gerilim, 27 Eylül 2020 Çarşamba sabahı Azerbaycan’ın işgal 

altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekatla bir savaşa dönüştü.  Savaş boyunca 

kendi halkına her cephede zafer kazandığı propagandasını yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı 

Paşinyan, Karabağ’ı Azerbaycan’a geri veren anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu anlaşmayı 10 Kasım 2020’de TV ekranlarından yaptığı keyifli 

ulusa sesleniş konuşmasıyla dünyaya duyurdu. Aliyev, konuşmasında Paşinyan’ın 

propagandalarına atıfta bulunarak; Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıla… Dans 

ediyordun… Ne oldu, hani statü? dedi.  



 

 

  

Severek tükettiğimiz ve epey kalorili olan 

kaju, aslında kaju meyvesinin sapıdır. 

12 Aralık 1972’de Ay’a ayak basan on ikinci 

ve son kişi Apollo 17’nin mürettebatı Gene 

Gernan’dır.  

Mavi balinaların kalpleri o kadar büyüktür 

ki atar damarlarına insan sığabilir. 

Jeep sözcüğü, General Purpose (genel 

amaçlı) sözcüğünün kısaltması olan G.P.  

(ci pi) harflerinden türetilmiştir. 

Burun ve kulaklar hayatımız boyunca 

büyümeye devam ederken gözlerimiz hiç 

büyümez.  

Güneş ışığı, okyanus yüzeyinden itibaren 

300 metre kadar derinliğe 

ulaşabilmektedir. Okyanus sularında 

yaşayan canlıların büyük bir kısmı Güneş 

ışığı alan derinlikte yaşarken, Güneş ışığı 

görmeyen karanlık sularda yaşamlarını 

sürdüren canlılar da bulunmaktadır. 

Tahminlere göre okyanuslarda yaşayan 

canlıların %85'i henüz keşfedilmemiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOKLU 

ZEKA 

TESTİ 

___ Nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmaktan hoşlanırım. 

___ Ekolojik konular benim için önemlidir. 

___ Doğa yürüyüşü ve kamp yapma benim zevk aldığım etkinliklerdir. 

___ Bahçede çalışmaktan hoşlanırım. 

___ Doğal çevremizi korumanın önemli olduğunu düşünüyorum. 

___ Nesneleri önem sırasına dizmek bana mantıklı geliyor. 

___ Hayvanlar yaşamımda önemli bir yer tutar. 

___ Evimde bir geri dönüşüm sistemi var. 

___ Biyoloji, botanik ve zooloji çalışmaktan zevk alırım. 

___ Açık havada, çok zaman geçiririm. 

 1. Bölüm toplamı:  

1.
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M
 

___ Birbirine bağlantılı/benzer şeyler arasında kolay bağlantı kurarım. 

___ Gürültü ve sesler dikkatimi çeker. 

___ Ritme göre hareket etmek bana kolay gelir. 

___ Her zaman bir müzik aleti çalmakla ilgilenmişimdir. 

___ Şiirin ahengi beni büyüler. 

___ Aklımda tutmam gereken şeyleri kafiye yaparak hatırlarım. 

___ TV veya radyo dinlerken zor konsantre olurum. 

___ Pek çok müzik çeşidinden zevk alırım. 

___ Müzikaller, tiyatro oyunlarından daha ilginçtir. 

___ Şarkı sözlerini hatırlamak bana kolay gelir. 

 2. Bölüm toplamı:  

2.
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Her insanın farklı öğrenme, 

problem çözme ve iletişim kurma 

yeteneklerine sahip olduğunu 

düşünen Prof. GARDNER yıllar boyu 

hâkimiyetini sürdüren, her insanı 

aynı yöntemle değerlendiren, IQ 

denen zekâ anlayışına alternatif 

olarak çoklu zeka teorisini geilştirdi.  

GARDNER’ a göre insanların 

sahip oldukları çoklu zekâların her 

biri yaşamak, öğrenmek, problem 

çözmek ve insan olmak için kullanılan 

etkili birer araçtırlar. 

Çoklu zeka teorisine göre 

insanların sahip oldukları zeka türleri 

aşağıdaki gibidir: 

• Sözel-Dilsel 

• Mantıksal – Matematiksel 

• Görsel ve Mekânsal 

• Bedensel – Kinestetik 

• Müziksel-Ritmik 

• Kişilerarası – Sosyal 

• Kişisel-İçsel 

• Doğa  

• Varoluşçu  

 

SİZ DE ÇOKLU ZEKANIZI 

ÖLÇEBİLİRSİNİZ! 

Sizi tam olarak 

tanımladığına inandığınız her 

cümlenin yanına “1” yazın. Eğer 

ifade size uygun değilse, boş 

bırakın. Sonra her bölümdeki 

sayıları toplayın. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Eşyalarımı temiz ve düzenli tutarım. 

___ Adım adım yol gösteren açıklamalar çok iyi 
yardımcı olur. 

___ Problemleri çözmek bana kolay gelir. 

___ Organize olmayan insanlardan rahatsız 
olurum. 

___ Kafadan çabuk hesap yaparım. 

___ Mantık yürütülmesi gereken bulmacalar 
eğlencelidir. 

___ Tüm sorunlarım cevaplanmadan verilen işe 
başlayamam. 

___ Organize olmak/plan yapmak başarılı 
olmama yardımcı olur. 

___ Bilgisayar veritabanı veya muhasebe 
programları üzerinde çalışmayı tatmin edici 
buluyorum. 

___ Her şeyin bir anlamı olmalı, aksi halde 
mutsuz olurum. 
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 3. Bölüm toplamı: 

___ Bir organizasyonda kendi rolümü bilmek 
benim için önemli. 

___ Hayat hakkında tartışmaktan hoşlanırım. 

___ Din benim için önemlidir. 

___ Sanat eserlerini seyretmekten zevk alırım. 

___ Rahatlama ve meditasyon egzersizleri beni 
mutlu eder. 

___ Doğadaki nefes kesici güzellikteki yerleri 
ziyaret etmekten hoşlanırım. 

___ Eski ve çağdaş filozofların eserlerini 
okumaktan zevk alırım. 

___ Yeni şeyler öğrenmek onlarını 
değerini/önemini anladığımda daha kolay. 

___ Evrende başka zeki yaratıklar olup 
olmadığını merak ederim. 

___ Eski kültürler ve tarih üzerine çalışmak bana 
bakış açısı kazandırır. 
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 4. Bölüm toplamı: 

___ En iyi başkaları ile iletişim kurarak öğrenirim. 

___ Ne kadar çok insan olursa o kadar eğlenceli 
olur. 

___ Çalışma grupları benim için çok verimlidir. 

___ Bilgisayarda “chat yapmayı” severim. 

___ Politikada yer almak önemlidir. 

___ Televizyon ve radyo “talkshow”ları 
eğlencelidir. 

___ Ben bir “takım oyuncusuyum.” 

___ Yalnız çalışmaktan hoşlanıyorum. 

___ Kulüpleri ve sosyal aktiviteleri eğlenceli 
buluyorum. 

___ Sosyal konular ve amaçlara önem veririm. 
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 5. Bölüm toplamı: 

___ Ellerimle çalışmaktan zevk alırım. 

___ Uzun süre hareketsiz oturmak bana zor 
gelir. 

___ Açıkhavada yapılan spor ve oyunları 
severim. 

___ İşaret dili gibi sözsüz iletişimin önemine 
inanırım. 

___ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. 

___ El sanatları zevkli bir hobidir. 

___ Dansla ifade biçimi çok güzeldir. 

___ Aletlerle çalışmayı severim. 

___ Aktif bir yaşam biçimim var. 

___ Yaparak öğrenirim. 
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 6. Bölüm toplamı: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ Her çeşit materyali okumaktan zevk alırım. 

___ Not almak hatırlamama ve anlamama 
yardımcı olur. 

___ Arkadaşlarımla muhakkak mektup ve/veya 
e-mail yoluyla haberleşirim. 

___ Fikirlerimi diğerlerine anlatmak benim için 
kolaydır. 

___ Günlük tutarım. 

___ Kelime bulmacaları eğlencelidir. 

___ Zevk için yazı yazarım. 

___ Kelimelerle oynamayı severim. 

___ Yabancı diller ilgimi çeker. 

___ Münazaralar ve kalabalık karşısında 
konuşmak hoşuma gider. 
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 7. Bölüm toplamı: 

___ Ahlaki inançlarımın tamamen bilincindeyim. 

___ Konuyla duygusal bağım varsa en iyi şekilde 
öğrenirim. 

___ Adil olmak benim için önemlidir. 

___ Davranışlarım, öğrenmemi etkiler. 

___ Sosyal adalet ile ilgili konular beni ilgilendirir. 

___ Tek başına çalışma da grup çalışması kadar 
verimli olabilir. 

___ Bir şeyi yapmaya karar vermeden önce 
neden yapmam gerektiğini bilmeliyim. 

___ Başkalarına yardım amaçlı yapılan işlerde rol 
almayı severim. 

___ Bir yanlışı düzeltmek için protesto etmekten 
ya da imza vermekten kaçınmam. 
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 8. Bölüm toplamı: 

___ Fikirleri kafamda canlandırabilirim. 

___ Bir odayı yeniden düzenlemek benim için 
eğlencelidir. 

___ Çeşitli medya araçlarını kullanarak sanat 
çalışmaları yapmaktan zevk alırım. 

___ Grafiksel araçları iyi kullanmak hatırlamama 
yardım eder. 

___ Gösteri sanatları çok tatmin edicidir. 

___ Muhasebe programları tablo ve grafik 
yapmak için elverişlidir. 

___ 3 boyutlu bulmacalardan çok zevk alırım. 

___ Müzik videolarını canlandırıcı bulurum. 

___ Zihnimde resimler oluşturarak bazı şeyleri 
hatırlarım. 

___ Harita okumakta başarılıyımdır. 
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 9. Bölüm toplamı: 

Öncelikle bilmelisiniz ki her insanda tüm zeka 
türleri bulunur. Ancak bazıları daha baskındır. 
Ayrıca zeka türleri geliştirilebilir.  

Bu testten elde ettiğiniz sonuç baskın zekanız 
hakkında size fikir verebilir ancak kesin sonuç 
değildir.  

Bölüm 1 – Bu sizin doğaya yönelik gücünüzü 
yansıtır.  (DOĞASAL) 

Bölüm 2 – Bu sizin müzik yönünden güçlü 
olduğunuzu ifade eder. (MÜZİKSEL) 

Bölüm 3 – Mantık yürütmede başarılısınız. 

(MANTIKSAL) 

Bölüm 4 – Felsefeye yatkınsınız. (VAROLUŞSAL) 

Bölüm 5 – İletişim yönününüz güçlü. (SOSYAL) 

Bölüm 6 – Kinestetik yönünüzün güçlü 
olduğunu gösterir. (BEDENSEL) 

Bölüm 7 – Sözel yanınız güçlü. (SÖZEL) 

Bölüm 8 – İçinizdeki gücü kullanmakta 
başarılısınız. (İÇSEL ZEKA) 

Bölüm 9 – Görsel gücünüzü gösterir. (GÖRSEL) 

 

D
EĞ

ER
LE

N
D

İR
M

E 



 

 

 

 

  

Paşa tasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı.  
Paşanın tasası taşanın maşası pas tutmaz 
şaşılır makası. 

Bu mum 
umumumuzun mumu. 

 

Tekerlemeler kültür varlığımızdan ortaya çıkan bir halk edebiyatı türüdür. 

Tekerlemeler; 

✓ Hafıza yeteneğini geliştirir. 

✓ Daha güzel konuşmayı öğretir. 

✓ Zekayı geliştirir. 

✓ Dil- beyin koordinasyonu sağlar. 

✓ Dikkat gelişimini sağlar. 

 

Nankör nalbant nalları 
nallamalı mı, nallamamalı mı? 

 

Kapı gıcırdatanlardan mısınız? 
Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız? 

 
El alem ala dana aldı 
ala danalandı da biz 
bir ala dana alıp da 
ala danalanamadık. 

 

 

Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle 
ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç 
örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi 
üstüne örtünmeli? 

 Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran 
mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç 
kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? 

 
Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim 
damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin 
damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki 
beş boz başlı beş boz ördeğe: “Siz de bizim gibi 
beş boz başlı beş boz ördeksiniz.” demiş. 



 

 


