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Önsöz

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR
SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI’n›

Çal›flmalar›yla bu alana de¤erli katk›larda bulunan, bir k›s›m makalelerini
elinizdeki kitapta bir araya getirdi¤imiz,
Füsun Akarsu, Hulisi Akkanat, Ülker Akkutay, Ayflegül Ataman,
Neslihan Avc›, Ahmet Emre Bilgili, Do¤an Ça¤lar, Salih Çepni, Ümit Davasl›gil,
Mitat Enç, Özlem Ersoy, Murat Gökdere, Buket Yakmac› Güzel, fierif Mardin,
Muhsin Ö¤retme, Esra Ömero¤lu, Süleyman Çetin Özo¤lu, Alper fiahin’e
ve konunun genç araflt›rmac›lar›na ithaf ediyoruz.
Mustafa Ruhi fiirin

Prof.Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu

Doç.Dr. Ahmet Emre Bilgili

B

izi birbirimizden ay›rt eden ö¤rendiklerimiz ve ö¤renme kapasitemizdir. Üstün yeteneklilik, üstün zekâ ve yarat›c›l›k ço¤unlukla do¤ufltan getirilen bir
haz›rl›kl› oluflun sonunda ortaya ç›kar. Üstün yetenekliler daha h›zl› ö¤renebilme, daha uzun süre ak›lda tutabilme, daha genifl ve derinli¤ine kavrayabilme,
olay ve olgular aras›ndaki iliflkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok
zihinsel yetenekle normal akranlar›ndan daha ayr›cal›kl›d›rlar. Bu sadece üstün
yeteneklilere ayr›cal›k vermez, onlar›n yaflad›klar› toplumlar›n da üstün yeteneklilere sahip olmaktan dolay› kazançlar› vard›r. Üstün yetenekliler yenilikleri takip
etmekte, orijinal ve yeni fikirler ileri sürmekte, mal ve hizmet üretiminde normal
akranlar›na göre daha etken olmaktad›rlar. Bu nedenle örgütlü toplumlar›n üstün yeteneklilere sahip ç›kmas›, onlar›n e¤itimini özel olarak ele almas› ve onlara
yönelik e¤itim uygulamalar›n› gelifltirmeleri beklenir. Bu nedenle de üstün yetenek, zekâ ve yarat›c›l›k konusundaki geliflmeleri takip etmek için mevcut bilgi birikimine ulaflmak gerekir. Ancak ondan sonra üstün yeteneklilik konusunda önceki bilgilere dayal› bir ilerleme sa¤lanabilir.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin öncelikli amaçlar›ndan biri
de üretilmifl bilginin boyutlar›n› tespite yönelik çal›flmalar yapmakt›. Bu noktadan
hareketle, üstün yetenekli çocuklarla ilgili bütün konularla yüzleflmekten yana bir
tutum izlemeyi tercih ettik. Bu sürecin hemen bafl›nda, Türkiye’de üstün yetenekli çocuklar alan›n›n üzerinin suskunluk sarmal› ile örtüldü¤ünü farketmekte gecikmedik.
Çal›flmalar›m›z s›ras›nda ilk yüzleflmeyi, bilgi üretimi karnemizi inceledi¤imizde yaflad›k. ‹kinci aflamada, üstün yetenekli çocuk e¤itiminin daralt›lm›fl bir çerçevede alg›land›¤›n› daha yak›ndan inceleme olana¤› bulduk. Üçüncü evrede ise
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ülke ölçekli stratejimizin olmad›¤› bir alanda çal›flma yapt›¤›m›z› kabullenerek flu
sonuca ulaflt›k: Üstün yetenekli çocuklar sorunu önce kültüre iliflkin bir aland›r.
Ülke ölçekli stratejik bilgiye ulaflmadan üstün yeteneklilere yönelik paradigma varolamaz.
Her kitap gibi bu kitab›n haz›rlan›fl› da bir dizi araflt›rma, metin okuma, de¤erlendirme ve seçme yapmay› gerektirdi. 332 makale, bildiri, tez, kitap ve tan›t›m yaz›s› incelenip seçme yap›larak, üstün yetenekli çocuk merkezli makale
ve bildiriler kitaba al›nd›. Ayn› yazar›n, içerikleri birbiri ile örtüflen makalelerinden daha kapsaml› olanlar› tercih edildi. Benzer temal› makaleler için de ayn›
yöntem uyguland›. Kuflkusuz seçkiler, nitelikli bütün metinleri yans›tma iddias›n› tafl›maz. Kitaba ald›¤›m›z makale ve bildirilerin birkaç› d›fl›nda en belirleyici özellikleri Türkçe yaz›lm›fl olmalar›d›r. Sözünü etti¤imiz birkaç makale- bildiri ise yazarlar› taraf›ndan ‹ngilizce yaz›lan ve Türkçeye çevrilen metinlerden
oluflmaktad›r.
Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmifl Makaleler Kitab›’n›n Birinci Bölümünde
Enderûn Mektebi ile ilgili yaz›lara yer vermemizin amac›, tarihi süreç ile günümüzdeki durumu daha kapsaml› mukayese yapma olana¤› sa¤lamakt›. Bu makaleler okunduklar›nda görülece¤i gibi makale yazarlar›n›n a¤›rl›kl› görüflü, ülke
olarak, yeteneklerin e¤itildi¤i toplumdan, yeteneklerin söndürüldü¤ü bir topluma dönüfltü¤ümüz yönündedir.
“Üstün Beyin Gücü”nün yazar› Mitat Enç, y›llar önce, eserini sadece yabanc› kaynaklardan yararlanarak haz›rlamay› (s.11) geçmifl deneyime haks›zl›k olarak
kabul ediyordu. Biz de bu kitaptaki makale-araflt›rma-inceleme ve bildirilerin toplam›ndan Mitat Enç’i hakl› ç›karan bir sonuçla karfl›laflt›k. Bu yönü ile elinizdeki
seçkinin üstün yetenekli çocuk merkezli bilgi üretimini cesaretlendirici bir etki
yapmas›n› umut ediyoruz.
Kitab›n bas›m› öncesinde makale-bildiri yazarlar›na ulaflarak ve izin alarak
kitab› oluflturduk. Kitaba al›nmayan makale, tez ve kitap hacmindeki yay›nlar›n
bir k›sm›n› yans›tan özet kaynakçan›n, genç araflt›rmac›lar için yararl› olaca¤›n›
düflündük.
“Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmifl Makaleler Kitab›”n›, bu seçkide yaz›lar›na yer verdi¤imiz yazarlara ve üstün yetenekli çocuklar konusunda araflt›rma yapacak genç araflt›rmac›lara ithaf etmek bizler için bir vefa ve teflekkür ödevidir.
Bu hacimli kitab›n bas›m›, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin ana
sponsoru TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin deste¤i ile gerçek-

9

ÖNSÖZ

leflmifltir. TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu’nun flahs›nda TOBB Yönetim Kurulu
Üyelerine de teflekkür ederiz.
Kitab›n kapak tasar›m› için Cevdet Karal ve Ender Ç›lg›n’a; Consensus (pr)
Ajans›’na; dizgi ve tasar›m›n› çok k›sa sürede gerçeklefltiren Ali Çiftçi’ye; s›cak
temmuz ve a¤ustos aylar›nda tashihlerini tamamlayan Cemil Çiftçi’ye teflekkürü
ise zevkli bir görev kabul ediyoruz.
Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmifl Makaleler Kitab›’n›n okurlar› için önemli
bir kaynak olmas› ve bundan sonraki çal›flmalara temel oluflturmas› esere eme¤i
geçenlerin ortak dile¤idir.
‹stanbul, 17 A¤ustos 2004
Mustafa Ruhi fiirin

Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu

Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili
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E⁄‹T‹M TAR‹H‹ SÜREC‹NDE
ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

Özel E¤itimin Tarihçesi
Mitat ENÇ*

K

I. ÖZEL E⁄‹T‹M‹N TAR‹HÇES‹

itab›n birinci bölümünde, örgün e¤itimin güçlü bir ihtimalle yetenekleri
ola¤an›n üstünde olan “yönetici s›n›f›n” çocuklar› için bafllam›fl olmas› ihtimalinin güçlü oldu¤una de¤inmifltik. Bat› dünyas›n›n e¤itim felsefesi, örgüt ve
programlar›n› büyük ölçüde etkileyen Eflatun’un Devlet’inde önerdi¤i görüfller
de e¤itim kurumlar›n›n birinci derecede hedefinin “devleti yönetecek, mayas› alt›ndan olan üstün yeteneklerin” ad›m, ad›m seçilip yetifltirilmesi oldu¤unu belirtmektedir. Ona göre ilkokul öncelikle “savaflç› ve sanatkârlar›n e¤itilece¤i bir kurumdur. Buna karfl›l›k orta ve yüksek ö¤retimse devlet yöneticisi filozoflar›n e¤itim görece¤i kurumlard›r.
Uyanma ça¤›n›n bafl›ndan itibaren kurulan okullar›n öncelikle Eflatun’un bu
görüfllerinin etkisi alt›nda kald›¤› söylenebilir. Esasen o ça¤da ve daha sonralar›
böyle bir külfete ancak imtiyazl›, soylu ailelerin katlanabilece¤i ortadayd›. Ortalama ço¤unlu¤un çocuklar› daha okul ça¤›ndayken ya üretici duruma geçmek
zorundayd›, ya da en çok ç›rakl›k yoluyla k›sa yoldan üretici olman›n çabas› içindeydi. Buna karfl›l›k yetiflince yöneticilik sorumlulu¤unu yüklenmesi beklenen
varl›kl› ve soylu çocuklar›n›n böyle bir zorunlulu¤u yoktu. Onlar okulda yöneticili¤in gerektirdi¤i temel becerileri, duygu, anl›k ve iradelerini gelifltirecek ve olgunlaflt›racak bilgiler edinmek için yular›n› harcayabilecek durumdayd›.
Böylece ‹ngiltere, Fransa, Almanya gibi Bat› ülkelerinde “Lyceom, gimnasium, Gramar school” gibi adlar alt›nda belirme¤e bafllayan e¤itim kurumlar›n›n
____________________________________

* (1909-1991), Not: Bu yaz›, Türkiye’de alan›n ilk akademisyenlerinden olan Mitat Enç’in Üstün Beyin Gücü “Geliflim ve E¤itimleri” adl› kitab›n›n IX’uncu bölümüdür.
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belli bafll› müflterileri bu durumdaki ailelerin çocuklar›yd›. Küçük s›n›flardan itibaren “latince, grekce, matematik, geometri, astronomi, güzel sanatlar” gibi konular›n okutuldu¤u bu okullar program›n gereklerini yerine getiremeyenleri üçüncü, ya da dördüncü s›n›ftan itibaren bu tür okullardan ay›rma yoluna gidilirdi. Daha sonra kitle e¤itimi zorunlulu¤u geliflti¤inde de bu kurumlara uyamayanlar
için, “halk okullar›” diye hayata dönük kurumlar geliflti. Böylece nerdeyse günümüze kadar bu okullar özellikle Avrupa ülkelerinde, üstün yetene¤in e¤itimine
dönük özelliklerini korumufltur.
Bunun yan› bafl›nda ülkemizin e¤itim tarihi de bundan farkl› bir oluflma göstermemifltir. Osmanl› tarihinin bafl›ndan beri kurulup yayg›nlaflan medreselerin
bafll›ca amac› “din ulemas›n› ve görevlilerini” yetifltirmekti. Buna karfl›l›k devlet
hizmetlilerinin ve yöneticilerinin e¤itim yeri ise “Enderunu Hümayun” ad› verilen
saray okuluydu.
Bizde “soylu ve imtiyazl› bir s›n›f›n” oluflmas› ve geliflmesi önlenmek istendi¤i için, bu kurumlar onlar›n çocuklar› için ifllemiyordu. Öncelikle bunlar›n gerektirdi¤i ö¤renimi baflarabileceklerini isbatlayan her dinden ve milletten çocuklara
aç›k tutuluyordu. Enderun devflirme yoluyla müslüman olmayan, daha sonra da
müslüman ailelerin de çocuklar› aras›ndan belirli ölçülere göre devflirilenlerden
üstün yetene¤i her aflamada de¤erlendirilip seçilen en elveriflli bireylerin e¤itimi
için kurulmufltu, ilerdeki bölümlerden birinde bu konuya ve seçim yöntemlerine
ayr›nt›lar› ile de¤inilece¤inden burada k›saca sözünü etmekle yetiniyoruz. Baflka
bir deyiflle bu okul ve medreseler de öncelikle ve özellikle programlar›n›n gerektirdi¤i ö¤renimi baflarabilecek anl›k gücü olanlara öz okullard›. Ortalama yetenek
düzeyine dönük de¤ildi.
Durum böyle olmakla beraber üstün baflar›l›, üstün seçkinlerin hayatlar› ve
geliflmeleri üzerinde yap›lan araflt›rmalarda bu konuya ba¤l› iki ilginç hususu da
ortaya koymaktad›r:
Bunlardan birincisi bu okullara gönderilen ünlü büyüklerden baz›lar› buralardaki e¤itim-ö¤retim koflullar›na intibak edememifltir. Baz›lar› da ö¤retmenlerince
“k›t ak›ll›” say›larak baflar›s›zl›¤a u¤ramak durumunda b›rak›lm›flt›r.
‹kinci husus ise baz› ünlü büyüklerin bu tür okullara hiç gönderilmeyerek babalar›, anneleri, ya da özel ö¤retmenleri yoluyla yetifltirilmifl olmalar›d›r. Bunlarla
ilgili olarak verilecek baz› örnekler durumu daha iyi ayd›nlatabilir.
Z.B. ü Terman’ca “200” çevresinde oldu¤u hesaplanan S›r Francis Galton,
gönderildi¤i yat›l› okuldaki e¤itim-ö¤retim koflullar›n›, tahammül edilmez diye
nitelendirmifl ve bir an önce buradan al›nmas› için büyüklerine yalvaran mektuplar yazm›flt›r. Okul ça¤›na girmeden önce Latince ve Yunanca’y› okuyup anlaya-
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bilecek duruma gelmifl olan Galton için, bu nitelikteki okul hayat› bile yal›n, s›k›c› gelebilir.
Winston Churchill de soylu ailelerin çocuklar›n› Oxford, Cambridge gibi yüksek ö¤renim kurumlar›na haz›rlayan özel okulda u¤rad›¤› baflar›s›zl›k yüzünden
buradan al›nmak zorunda kal›nm›fl ve e¤itimine bu tür ö¤retimde yetersizlik gösterenlerin gönderildi¤i denizcilik okulunda devam etmifltir.
Ünlü Amerikal› Thomas Edison ise gönderildi¤i ilkokulun ö¤retmenince “tutuk kafal›” diye damgalanm›fl ve okuldan al›narak tecrübeli bir ö¤retmen olan
annesi taraf›ndan evinde ö¤renim görmüfltür.
Hume, ö¤retmenleri ve okul arkadafllar›nca “aptal” olarak nitelendirilmifltir.
Uzun süre Amerikan Katolik kilisesinin bafl› olan piskopos Speliman da ö¤retmenlerince “ak›ls›z” diye tan›lanm›flt›r.
Yoder’in, elli ünlü büyü¤ün çocukluk hayat› üzerinde yapt›¤› inceleme de
bunlardan önemli bir k›sm›n›n gittikleri okullar›n ö¤retmenlerince “çok üstün yetenekli” olarak teflhis edilmediklerini söylemektedir. Hatta baz›lar›n›n ö¤retmenleri ve arkadafllar›nca sevilip istenmedi¤i de anlafl›lmaktad›r.
Galton’un ö¤retmenlerinin onunla ilgili olarak tuttuklar› kay›tlardan da anlafl›laca¤› gibi, onu çok üstün yetenekli bir ö¤renci olarak görmemifllerdir.
Bunlar›n yan› bafl›nda babalar›, anneleri, ya da özel ö¤retmenler yoluyla evlerinde baflar› ile yetifltirilen baz› büyüklere de rastlanmaktad›r. Bunun iyi örneklerinden birisi John Stewart Mill’dir. E¤itimine babas›nca dört yafl›nda bafllanan
Mill ‹ngilizce’den baflka Yunanca’y› da okuyup yazmas›n› ö¤renmifltir. Sekiz yafllar›nda Heredot ve Eflatun’u Yunanca as›llar›ndan okuyup anlayabiliyordu. Oniki
yafl›ndan Önce “geometri, cebir, tamamî tefazul” okumufltur.
Böyle bir e¤itimin baflka bir örne¤i Carl Witte’dir. Babas›n›n ö¤retmenli¤i alt›nda dört yafl›nda okuma-yazmay› ö¤renmifltir. Sekizinden önce ‹talyanca, Frans›zca, Latince ve Yunanca’y› okuyup yazmas›n› da ö¤renmifltir. Dokuz yafl›ndan
önce olgunluk s›nav›na girerek Leipzig Üniversitesi’nde ö¤renim yapma hakk›n›
elde etmifltir. Ondördünde felsefe doktoru “Ph. D.”, onalt›s›ndaysa hukuk doktoru olmufltur. 23 yafl›nda Breslau Üniversitesi’ne hukuk profesörü olarak atanm›flt›r. 83 yafl›nda ifli bafl›nda ölmüfltür.
Bu tür örnekler ve ünlü büyüklerin hayatlar› üzerinde yap›lan incelemelerden
flu sonuçlar› ç›karabiliriz:
A. Büyüklerden bir k›sm›n›n okul yaflam› olumlu ve verimli olmam›flt›r.
B.

Önemli bir kesimi, engel olmad›¤› taktirde okula oldukça küçük bir yaflta
bafllam›flt›r.
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C. Baz›lar› oldukça küçük yafllarda üniversiteye girmifl ve gene küçük yaflta ö¤renimlerini baflar› ile tamamlam›flt›r.

Bu arada Boston ve Vinetka’da ise bu durumda olanlar›n bireysel ö¤retimlerinin denenmesine giriflilmifltir.

Ç. Ola¤anüstü h›zl› bir geliflme gösterenler karfl›s›nda çokluk okul ve ö¤retmenler gerekli anlay›fl› gösterememifllerdir. Bu durumda olanlar›n evlerinde yetifltirilmeleri daha olumlu ve verimli sonuçlar sa¤lam›flt›r.

Testler yoluyla seçilen üstün yeteneklileri özel s›n›flarda yetifltirme denemesine ilk kez Lousville Kent de 1918’de giriflilmifltir. New York resmî okullar›ndan seçilip 64 numaral› ilkokulda aç›lan› ise 1918’de faaliyete bafllam›flt›r.

D.

Bu tür s›n›flarda çok üstün yetenekli ö¤renciler okul müfredat program›n›
daha kapsaml› olarak, daha k›sa sürede bitirebilme olana¤›n› elde etmektedirler.

‹ncelenen ünlü büyüklerin önemli bir kesimi ortalamay› hayli aflan uzun, etken ve verimli bir hayat yaflam›flt›r. Ola¤andan daha ileri yafllarda bile verimliliklerini kaybetmeyenleri az de¤ildir.

II. ‹LK ÖZEL E⁄‹T‹M DENEMELER‹
Özel e¤itimin kapsam›na giren çeflitli özür kümelerinin örgün e¤itimlerine genellikle Onsekizinci yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren el at›lmaya bafllanm›flt›r. Çok üstün zekâl›larla ise bu aç›dan ancak Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda denemeler yap›lmaya geçilebilmifltir. Bu konuda öncülü¤ü Birleflik Amerika ve Almanya yapm›flt›r.
Birleflik Amerika’n›n çeflitli eyaletlerinde ilk olarak üstün yeteneklilere “h›zl›
ilerleme olanaklar›” sa¤lanmaya giriflilmifltir.
Bunlar aras›nda ilk St. Louise okullar›, en yetenekli ö¤rencilerini belirli s›n›flarda “on hafta süre” ile denedikten sonra s›n›f atlatma tedbirini uygulama¤a giriflmifltir.
1895 de ise New Jersey okullar›, ilkokulun sekizinci s›n›flar›n› “dört yetenek
kümesine” ay›rmay› denemifltir. Bu yetenek kümelerini müfredat program›n›, durumlar›na uygun düflecek bir h›zla bitirebilme olana¤› sa¤lanm›flt›r.
California’n›n Santa Barbara okul sisteminde, s›n›flar› üç ayr› yetenek düzeyine ay›rarak, ayr› bölümler halinde e¤itmek denenmifltir. Bunlardan “A.” kümesine ayr›lan üstün yetenekliler “B. ve C.” kümesine göre daha yo¤un ve yüklü bir
program izlemifltir. “B.” bölümünün program› ise “C.” lerinkinden daha yüklü olmufltur.
Cambridge, Mass. de denenen “çift h›zl›” tertibi ise yeteneklilere ilkokulun,
ilk dokuz s›n›f›n› “alt› y›lda” bitirebilme olana¤› sa¤lamaktad›r.
Portland, Oragon projesinde ise müfredat program›, her birisi befler ayl›k süreyi kapsayan “18” sömestirlik “54” parçaya bölünmüfltür. Çok üstün yeteneklilerin bu müfredat bölümlerini daha k›sa sürede bitirerek daha h›zl› ilerlemelerine olanak sa¤lanmaktad›r.
Kuzey Danver plan› ise, üstün yeteneklileri yafllar›na uygun s›n›flarda tutarak
programlar›n› “ek ö¤renimle zenginlefltirmifltir.”

Birinci Dünya Savafl›’ndan önceki dönemde “‹ngiltere, Fransa ve Almanya”
okullar›nda, üstün yeteneklilere daha h›zl› ilerleme olana¤› veren tedbirler al›nm›flt›r.
Scharlotenburg, Almanya’da 1913 de üstün yeteneklilere özel bir s›n›f kurulmufltur. 1918 y›l›na kadar bu deneme “Berlin, Hamburg, Manheim” ve öteki Alman kentlerine de yay›lm›flt›r.
Ana-baban›n sosyo-ekonomik durumu, oturdu¤u kent bölgesi dikkate al›nmadan “Hofnungskinder - umut çocuklar›” denilen bu ö¤renciler sözkonusu
özel s›n›flara devam edebiliyorlard›.
Bu konuda yap›lan yay›nlar ikinci Dünya Savafl›’na kadar olan dönemde üstün yetenekli çocuklar için özel e¤itim olanaklar› gelifltirme konusunda Almanya’n›n baflta gitti¤ini belirtmektedir. Almanya’da gerçeklefltirilen önemli baflka bir
geliflme de 1917 y›l›nda Berlin’de “Begabtenschuhle - yetenekliler okulunun” kurulufludur. Bu okula ö¤renciler yetenek testleri ve ö¤retmen de¤erlendirmelerine
dayan›larak seçilmifltir.
Bunlar›n d›fl›nda öncelikle Birleflik Amerika’da özellikle küçük yerleflme merkezlerinde uygulama¤a elveriflli baz› tedbirler de denenmifltir, örne¤in bir eyalet,
üstün yetenekli ö¤rencilerini haftada iki gün ola¤an s›n›f çal›flmalar›ndan affederek özel projeler üzerinde çal›flmalar›na imkân vermektedir. Bunun yan› bafl›nda
“program zenginlefltirme”, ya da yukarda de¤inildi¤i gibi “bireysel ö¤renimi” de
deneyenler olmufltur.
Buraya kadar k›saca belirtti¤imiz bu özel e¤itim tedbir ve denemelerine daha etrafl› olarak birer birer de¤inmek zoru var. Bunlardan her birinin üstün ve yetersiz olan yanlar› üzerinde yeterince durmakta yarar vard›r.

III. ERKEN BAfiLAMA VE HIZLI ‹LERLEME
Bölümün bafl›nda da belirtildi¤i gibi, bu çocuklar için özel e¤itim tedbirlerinin düzenli olarak denenip gelifltirilmesine giriflilmeden önce de uygulamaya ge-
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çilmifl olan tedbir “h›zland›rmayd›.” H›zland›rma ile biri birinden farkl› iki ifllem
kastediliyor: Bunlardan birincisi üstün yetenekli çocu¤u okula ola¤an say›lan yafltan önce alma, ilkokula kabul için genellikle belirli bir takvim yafl› benimsenmifl
oldu¤u için bu tedbir her zaman, her yerde uygulanam›yordu.
‹kincisi ise ya okul yafl›na giren çocu¤u, giriflte bir yoklamaya tabiî tutarak baflar› gösterirse birinci s›n›f yerine “bir ya da iki s›n›f” yukar›s›na almakt›. Yahut
okula devama bafllad›ktan sonra üstün yetene¤ini ortaya koymuflsa, onu belirli
s›n›flarda ola¤an ders y›l› süresince tutacak yerde, ders y›l› içinde bir s›n›f yukar›s›na atlatmakt›.
Bu tedbirin uygulanmas›n› kolaylaflt›ran bir gerçe¤e de burada de¤inmekte
yarar var. ilkokuldan yüksek ö¤renimin sonuna kadar uygulanan standart baflar› testleri flu ilginç gerçe¤i ortaya koymufltur: Ö¤renim süresinin her aflamas›nda, hemen her ö¤renim dal›ndaki baflar› düzeyinde yaklafl›k olarak üç s›n›f yukar›s› ile üç s›n›f alt› aras›nda “alt› s›n›fl›k” bir “baflar› de¤iflkenli¤i” göze çarpmaktad›r. Gerçe¤i flöyle bir örnekle daha aç›k olarak belirtebiliriz: Ortaokul ikinci s›n›ftaki yeterli bir ö¤renci örneklemine “tarih, matematik ve fen bilgisinden”
standart bilgi testleri uygulans›n. Sonuçlar›n da¤›l›m›n› ç›kard›¤›m›z zaman flu
dikkati çekecektir: Bu üç dersten, ö¤renciler aras›nda bulunduklar› s›n›fa öz olan
baflar› düzeyini tutturmufl olanlar›na da rastlanacakt›r. Buna karfl›l›k ayn› küme
içinde s›n›flar›n›n “1-3” s›n›f alt›nda kalanlar da bulunacakt›r. Bu de¤iflkenli¤e
üniversite düzeyinde bile rastlanmaktad›r. Hatta ö¤renim düzeyi yükseldikçe ö¤renciler, bilgi düzeyi aç›s›ndan türdefl bir küme haline gelecek yerde daha da de¤iflken olmaktad›rlar.
Bunun çeflitli nedenleri var. Fakat bunlar›n bafl›nda ö¤renme düzeyine özellikle etkisi olan “yeteneklerde de¤iflkenlik, ilgi, güdülenme, unutma vs.” gibi faktörler gelmektedir. Ayr›ca ö¤rencilerin okul ve s›n›f d›fl›nda gerçeklefltirebildikleri
ö¤renme durumlar›nda da önemli ayr›cal›klar olmas› beklenir.
Bu durum karfl›s›nda birinci s›n›fa yeni giren bir ö¤renciyi bilgi ve yetenek düzeyi elveriflli ise bir veya iki s›n›f yukar›s›na almakta önemli bir sak›nca yok gibi
gözükecektir.
Öte yandan bu konuda önerilen özel e¤itim tedbirleri aras›nda “program,
yöntem ve personel” aç›lar›ndan en az özel külfet gerektireni de budur. Bütün
sorun ö¤rencilerin yafl›n›n üstündeki s›n›flara devam etmesini engelleyen tedbirler varsa bunlar› ortadan kald›rabilmektir.
Bu yüzden “orta ö¤retimde h›zland›rma” tedbiri ‹kinci Dünya Savafl›’na kadar özellikle Birleflik Amerika’da genifl ölçüde uygulanm›flt›r. Hatta “13, 14 yafllar›nda” veya daha küçükken üniversiteye giren çok üstün yetenekli çocuklar rad-
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yo, televizyon ve bas›n›n genifl ölçüde ilgilendi¤i ve yay›n yapt›¤› bir haber türü
olmufltur.
Fakat son çeyrek yüzy›l içinde bu tedbir genifl ölçüde elefltiri konusu olmufltur. Bu elefltirilerin ço¤u araflt›rma ve deneye dayanmaktan çok kiflisel gözlem ve
düflüncelerin ürünüdür. Bu konuda ileri sürülenleri flöyle özetleyebiliriz:
A. Bu çocuklar›n beden, duygu ve toplumsal geliflimleri anl›ksal geliflmeleri kadar h›zl› olmamaktad›r. Bu yüzden onlar› anl›k geliflimlerine uygun s›n›flara
do¤ru h›zla ilerlettikçe az sonra kendilerinden daha geliflmifl bir ö¤renci kümesi içine gireceklerdir. Bu çeflitli ihtilatlar do¤urabilir.
B.

Kendilerinden beden, duygu ve toplumsal aç›dan daha geliflkin olan arkadafllar› ile toplumsal iliflkiler kurabilmeleri engellenir.

Ç. Özellikle yüksek ö¤retimde spor ve öteki toplumsal etkinliklerine verimli olarak kat›labilmeleri zorlafl›r. Çünkü kendilerinden hayli geliflkin olan öteki ö¤rencilerle yar›flmalar› veya tak›m oyunlar› oynayabilmeleri sözkonusu olamaz.
D.

Gene yüksek ö¤retimde özellikle karfl› cinsle toplumsal iliflkilerin önemli bir yer
tuttu¤u ortadad›r. Henüz ondört yafllar› ya da bu çevrede olan bu gençlerin bu
iliflkileri gelifltirebilmekte de önemli zorluklarla karfl›laflacaklar› söylenmektedir.

Bu konuda yap›lan yo¤un yay›nlar yüzünden bu s›ralarda “h›zland›rma” tedbiri itibar›n› oldukça yitirmifl gözükmektedir.
Buna karfl›l›k sorunu ayd›nlatmak için çeflitli kiflilerin yapt›klar› araflt›rmalar›n
sonuçlar› ileri sürülen sak›ncalardan önemli bir k›sm›n›n sözkonusu olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Bu arada ilgili bölümünde k›saca de¤inilen Terman araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n› burada da k›saca hat›rlatmak yararl› olur.
Terman seçti¤i denek kümesi içinde s›n›f atlat›larak ö¤renim görenlerle atlat›lmayanlar aras›nda çeflitli karfl›laflt›rmalar yapm›flt›r. Ona göre s›n›f atlatma ötekilerin yan› bafl›nda en elveriflli özel e¤itim tedbiridir. Çünkü:
A. Özel s›n›f, program zenginlefltirme gibi tedbirler kalabal›k okullarda kolayca
uygulanamamaktad›r. Ayr›ca bunlar daha çok küçük kentler için elverifllidir.
B.

Yüksek ö¤retime, s›n›f atlatma yüzünden iki y›l daha erken al›nan ö¤renciler
ola¤an yaflta girenlere göre hem daha baflar›l› olmufltur, hem de ö¤renimden
sonra daha iyi ve yüksek ücretli ifller bulabilmifltir.

C. Bunlar›n yüksek ö¤renimlerini erken bitirmeleri zorunludur. Çünkü yap›lan
araflt›rmalar yarat›c› yeteneklerin en verimli oldu¤u yafl›n “25-35” aras› oldu¤unu göstermektedir.
Freeman h›zland›rman›n ayn› zamanda program zenginlefltirme anlam›n› da
tafl›d›¤›n› belirtmektedir. (1)
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Flasher Ohio State Üniversitesi’ni küçük yaflta bitirenlerle ola¤an yaflta bitiren ö¤renci kümelerini karfl›laflt›rm›flt›r. Sa¤lad›¤› sonuçlara göre, yaflça küçük
olan kümedekiler ola¤an yafltakilerine eflit ya da onlardan üstün derecelerle üniversiteyi bitirmifllerdir. Ayn› durumda görev sicillerinde, maafl durumunda ve öteki k›yaslama alanlar›nda da bu üstünlü¤ü korumufllard›r. K›sacas›, üniversiteyi küçük yaflta bitirmifl olman›n engelleyici bir etkisi bulunamam›flt›r.
Engle, ilkokulda iki kez s›n›f atlat›lm›fl olan ö¤rencilerin s›n›f atlat›lmayanlara
göre lisede daha baflar›l› olduklar›n› bulmufltur. (2)
Keys, çok iyi örgütlenmifl ve denetlenmifl bir araflt›rmayla h›zland›rman›n
olumsuz etkileri konusunda ileri sürülenlerin ço¤unun hayal ürünü oldu¤unu ortaya koymufltur. Sa¤lad›¤› bütün sonuçlar iyi denetlenmifl ve s›n›rl› bir h›zland›rman›n okul baflar›s›, toplumsal uyum, kiflilik gelifliminde olumlu ve verimli sonuçlar sa¤lad›¤›n›, yeterli ve güvenilir delillerle ortaya koymufllard›r. Bu uygulaman›n
zararl› oldu¤u konusunda delil sa¤lanan baz› ö¤rencilerinse, yetenek üstünlüklerine kesin teflhis konmadan s›n›f atlat›lan ortalama yetenek çevresindeki ö¤renciler oldu¤u bulunmufltur.
‹nceledi¤i ö¤renciler en fazla iki kez s›n›f atlat›lm›fl olanlard›r.
Mc Connell, dört y›ll›k liseyi üç y›lda bitirdikten sonra Cornel Üniversitesi birinci s›n›f›na al›nan ö¤rencilerin üniversitedeki baflar› düzeyini etkileyen girifl yafl›
de¤il yetenek ve giriflte gösterilen baflar› seviyesidir. Foundation of Advancement
of Education taraf›ndan burs verilip de oldukça küçük yaflta yüksek ö¤renime giren gençler hakk›nda ilk bulgular›n› yay›nlam›flt›r. Bunda “429” ö¤renciden oluflan iki s›n›f karfl›laflt›r›lm›flt›r. Buna göre burslular ola¤an yafltaki s›n›f arkadafllar›na göre okul baflar›s›nda aç›k bir üstünlük göstermifllerdir. Hatta bunlar aras›nda
Z.B. da¤›l›mlar› kendilerinkine eflit olan ola¤an yafltaki bir kümeyle de karfl›laflt›r›ld›klar› zaman da üstünlüklerini korumufllard›r. Burslular dört y›ll›k lise ö¤renimini daha k›sa sürede tamamlam›fllard›. Bunlar s›n›f arkadafllar›n›n yafl ortalamas›ndan daha küçüktürler.
Araflt›rma, burslular›n k›zlarla arkadafll›k kurma konusunda baz› zorluklarla
karfl›laflt›klar›n› göstermektedir.
Önderlik konusunda de¤inilmifl olan baflka bir araflt›rma da üstün yetenekli
ve yaflça küçük üniversite ö¤rencilerinin s›n›f arkadafllar› aras›nda olumlu ve yeterli bir uyum sa¤lad›klar›n› belirtmekteydi.
Bu bulgulardan flu sonuçlar ç›kar›labilir:
A. Öncelikle ilkö¤renimin ilk sekiz y›l› içinde üstün yetenekli ö¤rencilerin bir ya
da iki s›n›f atlat›lmalar›nda bir sak›nca görülmemektedir. Gereken hallerde
bu s›n›f atlatma liseye kadar da ertelenebilir.
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B.

‹lkokulda baz› çok üstün yeteneklileri hiç de¤ilse bir y›l daha erken kabul etmekte bir sak›nca yoktur.

C. Yüksek ö¤renim düzeyinde de, bu durumda olan gençlere daha çok ders almak, yaz dönemlerine devam gibi yollarla ö¤renimi daha k›sa sürede bitirebilme olanaklar› sa¤lanmal›d›r.
Ç. Okula erken almak ve s›n›f atlatmak her çeflit okulda uygulanmaya elveriflli
bir tedbirdir. Özellikle küçük yerleflme merkezleri için uygundur.

IV. TÜRDEfi YETENEK SINIFLARI
Türdefl yetenek s›n›flar› ya da kümeleri ile oldukça farkl› iki tutum belirtilmek
istenmektedir:
A. Her hangi bir s›n›f içindeki ö¤rencileri yetenek ölçekleri uygulayarak gerekli ve yararl› olacak ö¤renim alanlar›nda yetenekleri biri birine yak›n olanlardan çal›flma kümeleri oluflturmakt›r. Böylece bir s›n›f›n içindeki, zekâlar› biri birine yak›n olan üstün yetenekli ö¤renciler, “matematik fen dersleri” gibi konular›n iflleniflinde, ya da kendilerine verilecek projelerin ifllenip gelifltirilmesinde konular› yeteneklerine daha uygun olan bir düzeyde iflleyip haz›rlamak olana¤› bulabilirler.
Tabiî bunun uygulanabilmesi öncelikle s›n›f mevcutlar›n›n kabar›k olmamas›na, program›n bu tür küme çal›flmalar›na elveriflli bulunmas›na ö¤retmenin
böyle bir yöntemi baflar› ile uygulayabilecek yeterlikte olmas›na ba¤l›d›r. Ayr›ca ö¤rencilerin tümünün bu tür kümelendirmelere dayanak olacak yetenek
ölçeklerinden geçirilip durumlar›n›n belirlenmifl olmas› da gereklidir.
B. ‹kinci tutumdaysa her hangi bir okulun birinci s›n›f›na yeni al›nacak ö¤rencilerin giriflte yetenek testleri yoluyla üç yetenek kümesine ayr›lmas›d›r. “A.
B. C.” kümeleri ad› verilebilecek bu birinci s›n›f bölümlerine “ola¤an üstünde yetene¤i olanlar, ola¤an düzeydekiler ve a¤›r ö¤renenler” al›n›r. Birinci
s›n›f›n bu üç bölümünde çocuklar›n ö¤renme gücü ve h›zlar›na uygun farkl› müfredat programlar› uygulan›r. Bunun öncelikle büyük kentlerin kalabal›k okullar›nda uygulama¤a elveriflli bir tedbir oldu¤u ortadad›r. Ayr›ca bu
tür s›n›flarla ilgili iki önemli gere¤in de göz önünde tutulmas› zorunludur.
Bunlardan birincisi bu s›n›fland›rmalar›n kesin ve kat› olmamas› gere¤idir,
ilk kümelemede “A.” kümesine giren bir ö¤rencinin gerçek durumunun zamanla bu kümenin çal›flma koflullar›na uymad›¤› anlafl›labilir. O zaman kendini “B.” kümesine kayd›rabilmek gerekir. Ayn› durum “B.” kümesindeki bir
ö¤rencinin “A.” kümesindeki ö¤retimden daha çok yararlanabilece¤inin
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anlafl›lmas› halinde de uygulan›r. Ön de¤erlendirmeler ne kadar dikkatli yap›l›rsa yap›ls›n bu gibi durumlar›n ortaya ç›kmas› önlenemez.
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Demokratik De¤il

Burada bu uygulamaya karfl› olanlar›n görüfl ve düflüncelerini de belirtmek
zorunday›z. Arkas›ndan savunucular›n›n da bulgular›na de¤inilecektir.

Birinci bölümde gerekçe k›sm›nda da k›saca de¤inildi¤i gibi baz›lar› özellikle
temel e¤itimde bu tür ayr›cal›kl› ö¤renim olanaklar›n› demokrasi ilkelerine ayk›r›
bulmaktad›r. Demokrasinin e¤itim olanaklar›nda eflitlik ilkesinin bu biçimde yorumlan›fl›n›n yanl›fl oldu¤unu belirtmifltik. Do¤a, bireyleri ö¤renme gücü aç›s›ndan eflit yaratmam›flt›r. Bu yüzden yetene¤i ortan›n alt›nda olan› orta ya da üstünler düzeyinde ö¤renim görme¤e zorlayamay›z. Zorlansa da zarardan baflka
sonuç vermez. Ayn› flekilde üstün yetenekli ö¤renciyi de ortalaman›n üstünde
ö¤renim görmemeye zorlayamay›z. Bu ilkenin gerçek amac›, her bireyin farkl›l›¤›na bakmadan e¤itilme olana¤› elde edebilmesidir. E¤er yetenekleri düflük ya da
ola¤an›n üstünde olanlara farkl› olufllar› yüzünden onlara, “e¤itilmenizin beklemesi ya da herkes için sa¤lanandan yararlanman›z gerekir,” denecek olursa bu
demokrasinin eflitlik ilkesine ayk›r› düfler.

Yetenekler ve Ö¤renme

Mac Lean (3) demokrasi ilkeleri aç›s›ndan ileri sürülen elefltirilerin geçersizli¤ini belirtmifltir.

Göz önünde tutulmas› önemli olan ikinci hususa bu kümelemenin okul ö¤retmenleri, ö¤renciler ve veliler aras›nda “ak›ll›, tutuk, aptal” s›n›flar› biçiminde adlar›n›n yay›lmas›na meydan verilmemelidir. Bazan bu durumlarda ö¤retmenlerin “çal›flmazsan seni ak›ls›zlar s›n›f›na gönderirim” gibi e¤itimcili¤e
çok ayk›r› düflen bir tak›m bask› yollar›na sapmalar› görülmüfltür.
Bölümlenmenin hangi amaç için yap›ld›¤›n› sezinleyen anababalar›n olumsuz tepkilerini karfl›l›yabilmek daha da zordur. Özellikle “B. C.” kümelerine
yerlefltirilenlerinki çocu¤un “aptal, ya da a¤›r ö¤renen” say›lmas›ndaki haks›zl›k ya da yan›lg›y› isbatlamak için afl›r› tepkilere kadar gidebilmektedirler.

Özellikle anl›ksal ölçü ve ölçeklerle u¤raflanlar flu hususa dikkati çekiyorlar.
Çocuklar›n anl›k gücü çeflitli düzeylerde geliflmifl olan özel yeteneklerden oluflur.
Bunlardan baz›lar› aras›nda olumlu ve yeterli korelasyonlar›n var oluflu bir bireyin
durumunu “üstün, orta, düflük” gibi tek bir de¤erle belirtilmemize elveriflli de¤ildir. Hele bu durumun Z.B. gibi tek bir say› ile belirtilmesi daha da hatal› olur.
Okulda ö¤retilen çeflitli bilgi ve beceri dallar›nda sa¤lanabilecek baflar› seviyesi
böyle tek say› ile belirtilen zekâ bölümünden çok daha fazla, bunu oluflturan çeflitli özel yeteneklerdeki geliflme düzeyine ba¤l›d›r, örne¤in özel yetenekleri aritmetikte ancak orta seviyede baflar› sa¤layabilmeye elveriflli olan bir ö¤rencinin dil
bilgisi alan›nda daha farkl› yeteneklere sahip olmas› mümkündür. Bu durum karfl›s›nda bu ö¤renciyi “orta kümeye” koymak tüm yeteneksel ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek bir tedbir olmaz. Ancak ayn› s›n›f›n içinde bulunan ö¤rencileri özel yeteneklerinin geliflim düzeyine göre çeflitli “özel yetenek kümelerine” ay›rmak
sözkonusu edilebilir. Böylece “A.” ö¤rencisi aritmeti¤i orta kümeyle yaparsa, dil
bilgisini üstün kümeyle izleyebilir.

Kiflilik
Bu tür uygulamalar ne kadar dikkat edilirse edilsin Ö¤renciler, ö¤retmenler
ve veliler aras›nda zekâ düzeyi kümeleri olarak yay›lacakt›r. Bu durumda üst kümeye konan, yersiz ve zararl› bir üstünlük duygusu gelifltirirken alt kümedeki de
afla¤›l›k duygusuna kap›lacakt›r.

Barbe, Gowan, Lorge (4) ise bu tür kümelendirilmelerin hiç bir sak›ncas› olmad›¤›n›, aksine yararl› oldu¤unu savunmaktad›r.
Halingworth ve Terman da bu tür özel e¤itim tedbirlerinin yararl› oldu¤u kan›s›ndad›rlar.
Öte yandan Burns, Martins ve bir k›s›m ö¤retmenler (5) bu tür uygulamalar›n kiflilik uyumunda ve davran›fllarda bozukluklara yol açaca¤›n› ileri sürmektedirler.
Buna karfl›l›k özel kümelere ayr›lan üstün yeteneklilerin baz› ö¤renme ve s›n›f d›fl› etkenlerde öteki kümelere kat›lmas›n› sa¤layarak bu sak›ncalar›n önlenebilece¤ini savunanlar da var.
E¤itim araflt›rmalar› ansiklopedisinin 1964 bask›s›nda bu konuya ayr›lan bölümdeyse flu önemli husus belirtilmektedir: (6) Bu tür kümelerin leh ve aleyhinde bir çok görüfller ileri sürülmüfl olmakla beraber gerçe¤i, deney ya da araflt›rmalarla ayd›nlatma çabas›na hemen, hemen hiç gidilmemifltir. Bu durumda özet
olarak flu belirtilebilir:
Büyük kentlerin kalabal›k okullar›nda ve hatta öteki okullarda ö¤rencileri,
özel yetenek düzeylerine göre küçük kümelere ay›rarak yetifltirme denemelerine
giriflilebilir. Yaln›z bu tür kümelemelere olanak sa¤layacak ölçme ve de¤erlendirmelerin yap›lmas› gerekir. Ayr›ca s›n›f mevcutlar›n›n bu çeflit çal›flmalarla elveriflli
olabilecek bir seviyede tutulmas› flartt›r. Ö¤retmenlerin de bu tür çal›flmalar› baflar› ile yürütebilecek yeterlikte olmas› gerekir.
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V. PROGRAM ZENG‹NLEfiT‹RME
Çok üstünlere dönük özel e¤itim hizmetleri aras›nda bugün en çok tutulanlardan birisi de program zenginlefltirmektir. Bununla önerilmek istenen esaslar›
flöyle belirtebiliriz:
A. Üstün zekâl› ö¤rencileri yafllar›na uygun düflen s›n›fta yafldafllar› aras›nda tutmak.
B.

Ç. Böylece ö¤rencinin özel anl›ksal ihtiyaçlar› karfl›land›ktan baflka toplumsal,
duygusal ve bedensel aç›dan kendine yak›n ve benzer durumda olan yafldafllar› ile yetiflip e¤itilmek olana¤› bulabilir.
D.

Hemen her çeflit okulda uygulanabilen bu tedbir afl›r› masraflar› da gerektirmez.

Terman (7) bunun yararl› bir tedbir olabilmekle beraber büyük ölçüde iki etmene dayanmas› gerekti¤ine de¤iniyor: Bunlardan birisi s›n›f mevcutlar›n›n fazla
olmamas›d›r. Ancak böylece ö¤retmen bu tür bireysel çal›flmalar› programlamak
ve uygulamak olana¤› bulabilir.
‹kinci etmense ö¤retmenin böyle bir haz›rl›k ve uygulama için haz›rlanm›fl ve
yetiflmifl durumda olmas› gerekir. Bugünkü okul koflullar› içinde bunu gerçeklefltirebilmenin zorlu¤u belirtilmektedir.
Gossard ve Wolfsam (8) çok üstün yeteneklilerin özel e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta, program zenginlefltirmenin “h›zland›rmaya” tercih edilmesi gerekti¤ini ileri sürüyorlar.
California’n›n çeflitli okullar›nda uygulanan zenginlefltirme programlar›n›n
genellikle flu esaslar› içerdi¤i bulunmufltur:
A. Zenginlefltirme okuldaki bütün ö¤retim dallar› ile ilgili olarak uygulanabilir.
B.

C. Seçilecek zenginlefltirme konular›, ö¤rencinin kendi bafl›na inceleme, gözlem
ve araflt›rma etkenliklerine giriflebilmesine elveriflli olmal›d›r.
Ç. Seminer türü çal›flmalar, küme tart›flmalar›, inceleme ve araflt›rma niteli¤inde olan görevler her hangi bir konu ya da durumun de¤erlendirilmesi niteli¤indeki çal›flmalar verilmesi programlanmal›d›r.
D.

‹lkokul düzeyinde yabanc› dil ö¤retimi s›k, s›k uygulanmakta ve önerilmektedir. Bundan baflka fen bilgileri, matematik, elektronik, güzel sanatlar ve
benzeri alanlarda, öncelikle kendi çabalar› ile iflleyip gelifltirebilecekleri özel
ö¤renim üniteleri verilebilir.

E.

Müze, fabrika ve çeflitli bilim ve teknoloji merkezlerine ziyaretler tertiplemek
ve burada yeteneklerine uygun bir düzeyde gözlemler ve incelemeler yapt›r›p s›n›fa raporlar getirmek de yararl› olur.

Özel ödevler, s›n›f d›fl› proje ve yard›mlar, kol çal›flmalar› gibi yollarla ola¤an
s›n›f program›n›, bireyin ilgi ve yetenekleri yönünden zenginlefltirmek.

C. Bu s›n›f içi ve s›n›f d›fl› zenginlefltirme çal›flmalar›n›n tümünü, ya da bir k›sm›n› s›n›f ö¤retmeni yönetebilir. Gerekirse bu gibi ö¤renciler için çal›flan gezici ö¤retmenlerin yard›m›ndan da yararlan›l›r. Yabanc› dil, müzik, resim gibi
konularda özel ö¤retmenlerden de yararlanmak yoluna gidilebilir.

Zenginlefltirme çal›flmalar› çok üstün yetenekli ö¤rencilerin ilgi ve tecessüsünü uyarabilecek nitelikte olmal›, mekanik, anlams›z tekrarlamalardan kaç›n›lmal›d›r. Bununla, s›n›f içinde ifllenmekte olan konularla ilgili olarak bol say›da tekrardan baflka özelli¤i olmayan ev ödevleri kastedilmektedir.
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G. Zenginlefltirme program›n›n etkili ve yararl› olabilmesi için “ö¤retici filmler,
atlas, ansiklopedi, yerküre, sözlükler ve benzeri” ders araçlar›n›n el alt›nda
bulundurulmas› gere¤i de belirtilmektedir.
Zenginlefltirme programlar› konusunda “ö¤retmen, veli, ö¤rencilere” uygulanan anket sonuçlar› her üç grubun da bu tür uygulamalar› iyi karfl›lad›klar›n› ve
sonuçlar›ndan memnun olduklar›n› göstermektedir. Fakat bu uygulamalar› ve etkinlik durumlar›n› iyi örgütlenmifl deneysel araflt›rmalarla de¤erlendirme yoluna
henüz gidilememifltir.

VI. ÖZEL SINIFLAR
Özellikle büyük kentlerin okullar›ndan, ö¤rencileri tarayarak belirli bir zekâ
düzeyinin üstünde olan ö¤rencileri düzgülü okullara ba¤l› olarak kurulacak özel
s›n›flarda, özel ö¤retmenler yoluyla yetifltirmektir. Örne¤in bu tür s›n›flara al›nacak ö¤rencilerin taban Z.B. sini “130” olarak kabul edecek olursak befl ö¤rencilik bir s›n›f kurabilmek için hiç de¤ilse “1500” okul ö¤rencisi taramak gerekir. Taban›n “140 Z.B.” olarak benimsenmesinde ise taranacak kümenin en az “2400”
olmas› zorunludur. K›sacas› bu tedbir, ö¤renci say›s› s›n›rl› olan küçük kent, ilçe
ve köy okullar› için elveriflli de¤ildir. Bu tedbirin ötekiler karfl›s›ndaki üstünlükleri
flu noktalarda toplanmaktad›r:
A. Bu s›n›flarda anl›ksal yetenekleri bir oranda türdefl say›labilecek ö¤renciler
bulundu¤u için ihtiyaçlar›na uygun düflecek özel programlar›n denenmesi ve
uygulanmas› mümkün olacakt›r.
B.

Ö¤renciler yetenekçe biri biriyle olumlu ve verimli biçimde yar›flma olana¤›
bulacakt›r.
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C. Küme çal›flmalar› daha anlaml› ve verimli olacakt›r.
Ç. S›n›f›n, gerekli özel ders araçlar› ile donat›lmas› yoluna gidilecektir.
D.

Bireysel proje ve görevler üzerinde çal›flma ve araflt›rmaya daha elveriflli bir
ö¤renme ortam› bulunacakt›r.

E.

Bu tür çocuklar›n, özel e¤itim ihtiyaçlar› konusunda gere¤ince haz›rlanm›fl,
yeterli bir ö¤retmeni bulunacakt›r.

F.

Bu s›n›f ö¤rencilerinin okulun her tür s›n›f d›fl› etkinliklerine öteki ö¤rencilerle birlikte kat›lmalar› sa¤lanabilir. Baz› s›n›f içi ö¤renim alanlar›nda da düzgülü s›n›f çal›flmalar›na devamlar› örgütlenebilir.

G. Bu tür s›n›flar, düzgülü s›n›flar›nda tutulan bu tip ö¤renciler için program
zenginlefltirme amac› ile kaynak s›n›f olarak da kullan›lma¤a elverifllidir. Fakat esas amac› yetenekleri ola¤an›n hayli üstünde olan ve bu aç›dan biri birine benzerlik gösteren küçük bir ö¤renci kümesini kendilerine öz programlar ve ö¤retmenlerle yetifltirmektir.
Buna karfl› olanlarsa flu elefltirileri ileri sürmektedir:
1.

Bu durumdaki çocuklar› “çok üstün zekâl›” diye özel bir s›n›fa ay›rmak, bunlarda kendini be¤enmifllik, öteki ö¤rencileri horlamak gibi toplumsal aç›dan
yararl› olmayan tutum ve davran›fllar›n geliflmesini kolaylaflt›r›r.

2.

Bu tür ö¤renciler, hayat boyunca önderlik edecekleri düzgülü çocuklarla bir
arada yaflamay›, onlar›n ihtiyaçlar›m tan›may› ve onlarla geçinip uzlaflmay›
okul s›ras›nda ö¤renmelidir. Ayr› s›n›flarda yetifltirilmeleri onlar› bu olanaktan
yoksun b›rak›r.

3.

Düzgülü s›n›flardaki ö¤rencilerin, bu tür ö¤rencilerin sa¤layacaklar› anl›ksal,
uyar›mlara ve katk›lara ihtiyaçlar› vard›r. Bunlar›n varl›¤› ile s›n›ftaki küme çal›flma ve tart›flmalar› anlam ve de¤er kazan›r.

4.

Özel s›n›f tarz›ndaki tedbir demokrasi kurallar›na ayk›r›d›r. Düzgülü ö¤rencilerin en az “40” › bir s›n›fta e¤itilirken bunlardan “15” ini uzman bir ö¤retmenle yetifltirmek e¤itimde eflitlik ilkesine ayk›r›d›r.

Görülüyor ki bu tedbirlerin leh ve aleyhinde ileri sürülenler de öncelikle
kuramsal düzeyde, kiflisel görüfllerdir. Bunlar›n deneyler ve araflt›rmalarla de¤erlendirilmesi gerekiyor. Yaln›z flunu belirtmek yerinde olur: Birleflik Amerika
ve Avrupa ülkelerinde bu çocuklara dönük ilk ve en yayg›n özel e¤itim tedbiri
“özel s›n›f” biçiminde olmufltur. Ayr›ca bu tedbir hangi durumda olursa olsun
bu çocuklara en uygun düflecek programlar› kapsam, yöntem ve araçlar› aç›s›ndan deneyip gelifltirme¤e en elveriflli olan deney ortamlar›ndan birisi olarak
düflünülebilir.
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VII. B‹REYSEL Ö⁄RET‹M
Dünyan›n çeflitli ülkeleri bu durumda olan ö¤rencileri özel ö¤retmenler yoluyla bireysel olarak devlet hesab›na yetifltirmeyi de denemektedirler. Bat›da ünlü büyüklerden baz›lar›n›n hiç de¤ilse ailelerince bu yoldan e¤itildiklerine bölüm
bafl›nda de¤inilmiflti.
Özellikle müzik, resim ve öteki özel yetenekler alan›nda küçük yafltan itibaren ola¤anüstü bir geliflme gösteren çocuklara bu tedbir uygulanmaktad›r. Yurdumuzda da “6660” say›l› yasan›n uygulamalar› bunun örneklerinden biridir. Bu
uygulamaya ayr›nt›l› olarak gelecek bölümde de¤inilecektir.
Bu tür özel e¤itimin, küçük yerleflme merkezlerinde oturan ve yetenek düzeyleri belki “160 -170 Z.B.” üzerinde bulunan bireyler için uygun düflece¤i ileri
sürülebilir. Bu ö¤rencilerin yetenek düzeyi yafldafllar›n›n çok üstünde oldu¤undan
genellikle öteki çocuklar›n aras›na kat›lmad›klar›na de¤inmifltik. Yaflça kendilerinden hayli büyük olan ve bedence de onlara göre çok geliflkin bulunanlarla toplumsal iliflkiler kurmaktan kaç›n›lmas› ihtimali büyüktür. Bu yüzden haz›rl›¤› yeterli olan bir ö¤retmence birey olarak yetifltirilmelerinin yararl› olabilece¤i düflünülebilir. Bu tür ö¤retimin genel e¤itimden çok özel yeteneklere dayanan beceri
ve bilgiler yönünde olaca¤› ortadad›r. Ayr›ca bu çocuklar›n çok küçük yafllarda
yüksek ö¤retim kurumlar›na itilmemeleri do¤ru olur.
Özel yetenekler konusunda, çocu¤un bütün vaktini sanat dal› çal›flmalar›
çevresinde toplayarak genel e¤itimlerini unutmak ya da ihmal etmek hatas›na da
düflülmemelidir.

VIII. ÖZEL OKUL
Çok üstün yetenekli çocuklar›, kendilerine öz bir okulda, durumlar›na uygun
özel programlarla yetifltirmenin belki de ilk örneklerinden birisi kuflkusuz “Enderun okulu” idi. Önce de belirtti¤imiz gibi bu konuya ilerdeki bir bölümde ayr›nt›l› olarak de¤inilecektir.
Bugün de bu tür okullara kendi yurdumuzda oldu¤u gibi Bat› ülkelerinde de
rastlanmaktad›r. Bölümün bafl›nda de¤inilen Almanya’daki “Begabtenschuhle”
bunun bir örne¤i Birleflik Amerika’da, New York kentindeki Hunters High school
ise baflka bir örne¤idir.
1964 de yurdumuzda Milli E¤itim Bakanl›¤›nca kurulan “Fen lisesi” ni de
bizdeki örne¤i sayabiliriz.
Daha önce ö¤rencilerini bilgi ve yetenek testleri ile seçen ya da yüksek ücretleri yüzünden ancak belirli sosyo-ekonomik s›n›flar›n çocuklar›n›n gittikleri
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okullarda da ö¤renci yetenek düzeyinin ola¤an›n üstünde oldu¤una de¤inilmiflti. Yaln›z bu gerçe¤e ra¤men bu tür okullar› çok üstün yeteneklilere öz genel e¤itim kurumlar› saymak do¤ru olmaz. Çünkü bu tür okullara girebilmek için ön koflul belirli bir zekâ bölümü taban›n üstünde olmakt›r, örne¤in Hunters’e girebilmek için çeflitli ölçeklerle en az “140” Stanfort - Binet Z.B. nün varl›¤› gerekmektedir. Baflka bir deyiflle okul baflar›s› düzeyine fazla bir a¤›rl›k verilmemektedir.
Bizdeki Fen lisesi de okul baflar›s›n› dikkate almakla beraber seçimde “fen bilimleri yeteneklerine” öncelik vermektedir.
Bu tür okullar› en uygun özel e¤itim hizmeti sayanlar özellikle flu hususlara
de¤inmektedir:
A. Böyle bir okul istenirse ilkokuldan lise sonuna kadar olan genel e¤itimi kapsayabilir. Her aflamada bu tür çocuklar›n ö¤renme h›z ve gücüyle yarat›c› yeteneklerini gelifltirme¤e en elveriflli bir program uygulanabilir.
B.

Büyük bir kentin tüm okullar›ndan seçilecek bu tür ö¤renciler hatta baflka
kent, ilçe ve köylerde bulunanlar, durumlar› tan›lan›r tan›lanmaz burada toplanabilir. Gerekirse yat›l›l›k, ya da yat›l›l›k burslar› ile aileleri uzakta olanlar›n
ihtiyaçlar›n› kamu karfl›lar.

C. Okul, kitapl›k, laboratuvar, ifllik gibi her çeflit özel e¤itim olanaklar› ile yeterince donat›l›r.
Ç. Bu durumdaki ö¤rencileri gere¤ince yetifltirmek için lüzumlu olan her türlü
meslek niteli¤i ve haz›rl›¤› bulunan ö¤retmen ve yöneticiler sa¤lanabilir.
D.

E.

F.

Çok üstün özel yetenekleri bulunan ö¤renciler için her tür özel gelifltirme
programlar› uygulanabilir. Böylece ö¤renciler bir yandan genel e¤itimlerini
sa¤larken bir yandan da “müzik, resim, fen, matematik, teknoloji” alanlar›ndaki özel ilgi ve yeteneklerini gelifltirebilirler.
Yetenek düzeyleri yaklafl›k olan ö¤rencilerin toplumsal iliflkileri, küme etkinlikleri, spor ve benzeri çal›flmalar› daha etkili ve yeterli olarak örgütlenebilir
ve baflar›l› olarak uygulanabilir.
Okul olanaklar›, inceleme, gözlem, araflt›rma, de¤erlendirme, deney gibi gelifltirici bireysel ve küme çal›flmalar›na elveriflli bir programla çal›flabilir.
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sini ötekilere tercih edebilmek sözkonusu de¤ildir. Hatta son y›llarda bafllayan baz› deneysel karfl›laflt›rmalar›n ön bulgular› aralar›nda bir üstünlü¤ün de sözkonusu olmamas› ihtimalinin de oldu¤unu gösteriyor.
Esasen baz› gerçekler, bir ülkede yaln›z birisinin de¤il özel durum ve koflullara göre bir kaç›n›n bir arada denenip uygulanmas› gerekti¤ini gösteriyor. S›n›f atlatma ve program zenginlefltirme bunlar aras›nda en az masrafl› ve uygun yollar
olarak gözükmekle beraber Terman’›n da de¤indi¤i gibi kalabal›k okul ve s›n›flarda gere¤ince uygulanmas› kolay olmayabilir. Gerçekte toplumun en de¤erli güç
kayna¤› olan bu çocuklar›n e¤itiminde baflta gelecek endifle, ucuzluk olmaktan
çok yeterlik ve etkililik olmal›d›r. Bu yüzden özel s›n›f, özel okul ve bireysel ö¤retim gibi tedbirleri de gereken durumlarda uygulamak yoluna gidilebilir.

IX. Ö⁄RETMENLER VE PROGRAMLAR
Bu tür ö¤rencilere dönük özel e¤itim hizmetleri ve programlar› üzerinde çal›flma yapan hemen herkesin ya do¤rudan ya da dolayl› yoldan üzerinde durduklar› ortakc›l noktalardan birisi kuflkusuz ö¤retmen seçimi ve haz›rl›¤› sorunudur.
Bu çocuklar›n geliflim ve kiflilik özelliklerinin aç›kland›¤› bölümlerde yer, yer üzerinde durulan baz› hususlar› burada k›saca s›ralamakta bu aç›dan yarar vard›r.
Çünkü onlara yol gösterecek olan ö¤retmenlerin bu tür tepki ve davran›fllar karfl›s›nda olumlu ve verimli bir tutum tak›nabilmeleri gereklidir.
A. Bu çocuklar›n bilgi, ilgi ve beceri düzeyleri ayn› yafltaki ortalama ö¤rencilerin
hayli ötesindedir.
B.

Bu yüzden s›n›flar› ve yafllar›ndan umulmayan konularla ilgilenip soru sormalar› beklenir.

C. Her hangi bir konu ifllenirken yan›lg› bulmak, elefltiri, itiraz gibi tepkiler yapmalar› ola¤and›r.
Ç. Konuflmay› severler. Gerek ders s›ras›nda ve gerekse küme tart›flmalar›nda
konuflma düzenini koruyabilmenin hayli zor oldu¤una Halingworth iflaret etmektedir.

Buna karfl›l›k böyle bir özel e¤itim hizmetine karfl› olanlar da k›saca özel s›n›flar için söylenenleri ileri sürmektedir. Özellikle bu gibi ö¤rencilerin ola¤an
okullarda ve anormal ö¤rencilerle bir arada yetiflmelerini iki taraf›n da yarar›na
olaca¤› savunulmaktad›r.

D.

Baz› durumlarda yapt›klar› tepkiler “garib, anormal” görünebilir. Gerçekte bu
durum yafllar›n›n hayli ötesindeki bir alg›lama ve de¤erlendirme gücünün sonucu olabilir. Einstein’in alt›s›ndayken geçit töreninde gördü¤ü askerlere bakarak “Bunlar gibi makine olmak istemiyorum” diye a¤lamas› gibi.

Buraya kadar de¤inilen çeflitli özel e¤itim hizmetleri ile ilgili olarak k›saca flu
belirtilebilir: Çok üstünlerin e¤itimi henüz deney aflamas›ndad›r. Bu yüzden biri-

E.

‹mgelem etkinlikleri güçlüdür. Bunun sonucu olarak imgelemsel yaflant›lar›n› gerçek yaflant›lar› ile kar›flt›rabilmeleri ola¤and›r. Bu durumda hem gerçe-
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¤i hayalden ay›rabilmeleri hem de imgelemlerini öncelikle yarat›c› etkinliklerde kullanmalar› için gerekli rehberlik yap›lmal›d›r.
Özellikle bu türden bir ö¤renci kümesinde ilgilerini ve yarat›c› yeteneklerini
sorun çözme becerilerini gelifltirecek flekilde yöneltip e¤itebilmek kolay de¤ildir.
Bunu baflarabilmek için ortalama bir ö¤retmende bulunmas› umulandan çok daha bilgili, sab›rl›, itidalli, uyan›k ve dengeli kiflilere ihtiyaç vard›r. Bu konu üzerinde duran çeflitli yazarlar›n (9) belirttikleri özellikleri flu noktalar çevresinde toplay›p özetleyebiliriz:
1.

Anl›ksal yetenekleri ortalama bir ö¤retmeninkinin oldukça üstünde olmal›d›r.

2.

Ö¤retim dallar› ve konular›ndaki haz›rl›k ve yeterliklerinin ortalama ö¤retmeninkinden daha ileri bir seviyede olmas› gereklidir.

3.

Kiflilik ve karakterleri çok üstün zekâl› çocuklar›n kiflilik ve davran›fl özelliklerine sab›r ve itidal ile karfl›lay›p yol gösterebilecek olgunlukta olmal›d›r.

4.

Bu durumdaki ö¤rencilerin baflar› düzeyini kendi yafllar›nda olan düzgülü ö¤rencilerden beklenenle k›yaslayarak de¤erlendirmemelidirler. Bu alanda onlar› ö¤renme gizilgüçlerini son s›n›r›na kadar gelifltirmeyi al›flkanl›k haline sokacak biçimde de¤erlendirip yönetmelidirler.

5.
6.

S›n›f çal›flmalar›ndaki tutumlar›, her fleyi kendileri yöneltmekten çok rahat bir
özgürlük ortam› içinde ö¤rencileri etkin k›lacak nitelikte olmal›d›r.
Bu gibi ö¤rencilerin geliflimsel özellikleri özel e¤itim ihtiyaçlar› ö¤retim program, yöntem ve araçlar› konusunda kuramsal ve uygulamal› bir haz›rl›k görmeleri de beklenir.

E¤itim ve ö¤retimin yeterlik ve etkilili¤ini belirleyen bafl etmen ö¤retmen oldu¤una göre bu amaç için seçilecek olanlar›n seçiminde ne kadar dikkatli olunsa yeridir. Çünkü ö¤retmen bunlar›n yetifltirilmesini en iyi biçimde gerçeklefltirebilecek yeterlikten yoksun olursa özel e¤itimleri için yap›lacak öteki yat›r›mlar›n
bofla gitme tehlikesi vard›r.
PROGRAM. Ö¤retmenin niteliklerinden sonra kuflkusuz e¤itim ve ö¤retimin
seviyesini etkileyen faktörlerin bafl›nda müfredat program› ve ö¤retim yöntemleri gelmektedir. Bu hususlar›n da çok üstün yetene¤in özellik ve ihtiyaçlar›na göre düzenlenmesinin yarar ve zorunlulu¤u ortadad›r. Bu konudaki öneri ve uygulamalar› ise Galliger (10) flöyle özetlemektedir:
a.

Çok üstün zekâl› çocuklar›, okul gününün belirli saatlerinde, kaynak s›n›flar›nda toplayarak özel çal›flmalara yönetmelidir. Baflka bir deyiflle ister özel s›n›f, isterse program zenginlefltirme biçiminde olsun, çok üstün yetenekli
özel çal›flmalar› ile öteki ö¤rencilerle birlikte yapaca¤› çal›flmalar için gerekli
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olan yeri ve zaman› programl› olarak bulabilmelidir. Kuflkusuz özel okul türdefl yetenek s›n›flar› gibi tedbirler de olabilir.
b.

Müfredat program›n›n kapsam›n›n içerdi¤i konular›n seçiminde ve çal›flmalar›n planlanmas›nda ö¤rencilere yeterince sorumluluk verilmelidir.

c.

Ö¤retim çal›flmalar›nda “yarat›c›, yorumlay›c›, de¤erlendirici ve sorun çözme” niteli¤indeki çal›flmalara a¤›rl›k verilmelidir. Buna karfl›l›k “ezberlemeye,
mekanik tekrarlara” dayanan bilgi ve becerilere daha az zaman ayr›lmal›d›r.

ç.

Ö¤retimi öncelikle küçük çal›flma kümeleri “komite” halinde yürütmek daha
uygun olur. Bireysel “inceleme, araflt›rma, gözlem, kaynak kar›flt›r›l›p bilgi
toplama, bunlar› raporlar halinde haz›rlama” gibi bireysel etkinlikleri verimli
ve baflar›l› olarak yürütebilecek durumdad›rlar.

d.

S›n›f›n havas›, kal›plara öncelik verilen bir biçimcilik yerine ilgi ve isteklere
göre serbestçe ve rahatça çal›fl›labilen bir laboratuvar havas›nda olmal›d›r.
Çal›flmalar›n bafllama ve bitifllerinde esnek olmak daha yararl›d›r.

e.

Ö¤rencilerin çal›flmalar›n› planlama, yönetip uygulama konular›nda genifl ölçüde sorumluluk almalar› yararl› olur. Bu gibi konularda ö¤retmen komuta
veren bir yönetici olmaktan çok yol gösteren bir dan›flman, bir kaynak kifli
tutumunu tak›nmal›d›r.

f.

S›n›f kitapl›¤›nda “ansiklopedi, sözlükler, atlaslar, bibliyografik yay›nlar” gibi
her konuyla ilgili olarak s›k, s›k kullan›labilecek kaynaklar bulunmal›d›r.

g.

Ö¤retimde önemli olan› kafalar›n› alabildi¤ine bilgi ile doldurmak de¤il, gerekince bilgiyi hangi yollardan ve hangi kaynaklardan araflt›r›p sa¤layabilece¤inin yollar›n› ö¤retmektir.

h.

‹mla kurallar›, çarp›m cetveli, güzel yaz› gibi konularda temel becerileri gelifltirmeleri için yeterince zaman ayr›lmal›d›r. Yaln›z bu yeterlikleri gelifltirme konusunda usanç ve direnç gelifltirecek afl›r›l›klara gidilmemelidir.

X. SONUÇ
‹lk örgün e¤itim kurumlar› öncelikle üstün yetene¤in ihtiyaçlar›n›, gerek devlet veya din kurumlar›n›n yönetici personelini yetifltirmek amac› için kurulmufltur.
Fakat e¤itimin ortalama, yetenek düzeyine do¤ru yayg›nlaflt›r›lmas›ndan
sonra, en geç ele al›nan özel e¤itim hizmet alan› çok üstün yeteneklilerin e¤itimi olmufltur. Ancak Yirminci yüzy›l bafllar›nda “Birleflik Amerika, Almanya, ‹ngiltere” gibi ülkelerde giriflilen bu teflebbüsler de öncelikle deney niteli¤indedir. Belli
bafll›lar› da flunlard›r:
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1.

H›zland›rma diye nitelendirilen tedbirde, bir yandan bu çocuklar›n okula daha küçük yaflta bafllamalar› öngörülmektedir; bir yandan da özellikle ilk ve
orta ö¤retim düzeyinde s›n›f atlatma kastedilmektedir. Terman’›n da benimseyip savundu¤u bu tedbirin, genel e¤itim s›ras›nda iki kez s›n›f atlatmadan
öteye gitmemesinin uygun ve yararl› olaca¤› belirtilmektedir.

5.

Bireysel ö¤retim. Özellikle zekâ düzeyleri “180” ve daha yukan olan çocuklarla çok üstün seviyede müzik ve resim gibi alanlarda seçkinlik gösterenlerin, devlet hesab›na ülke içinde ya da d›fl›nda özel ö¤retmenlerle yetifltirilmesini içermektedir. Yurdumuzda da uygulama olana¤› bulan bu yol öteki bölümde daha ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.

2.

Özel s›n›f. Büyük kentlerde yayg›n olarak denenen bir tedbirdir. Kent okullar›ndan belirli bir taban›n üstünde yetene¤i olan ö¤renciler seçilmektedir. En
fazla onbefler kiflilik s›n›flar halinde ola¤an okullara ba¤l› özel s›n›flarda özel
ö¤retmenlerle yetifltirilmektedirler. Bu ö¤renciler belirli ö¤renim alanlar› ve
okul etkinlikleri için öteki ö¤renciler aras›na kat›labilmektedir.

6.

3.

Türdefl Yetenek S›n›flar› ve Kümeleri. Gene büyük kent okullar›nda uygulamaya elverifllidir. Okula yeni bafllayanlar ölçülüp de¤erlendirilerek “A., B. ve
C.” bölümleri ad› alt›nda “üstün, orta, a¤›r ö¤renen” diye üç kümeye ayr›lmaktad›r. Her bölümde uygulanan müfredat programlar› yetenek düzeylerine uydurulmufltur.

Özel Okul. A.B.D., Almanya ve yurdumuzda uygulama olana¤› bulan bu tedbir de büyük bir kent ya da ülke çap›nda yap›lan taramalar sonunda belirli
bir yetenek taban› üstünde olanlar bu özel okullara al›n›p devlet hesab›na
yetifltirilmektedir. Bunlar gündüzlü, yat›l› ya da ikisinin birleflti¤i olabilmektedir. Bizdeki örne¤i Ankara Fen Lisesi’dir. Bu kurumlarda çok üstünler özel
programlar ve özel olarak yetifltirilmifl ö¤retmenlerle en elveriflli araç, gereç
ve yöntemlerle e¤itilme olana¤› sa¤lamaktad›r.
Üstün Beyin Gücü Geliflim ve E¤itimleri,
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yay›nlar›
No: 83 Ankara 1979

Her tür okulda uygulamaya elveriflli olan› ise “türdefl yetenek kümeleridir.”
Ö¤rencilerin anl›ksal yetenek durumlar› hakk›nda bilgisi olan ö¤retmen, ö¤retim s›ras›nda bunlar› türdefl yetenek kümelerine ay›rarak yetifltirmektedir.
Her iki tür uygulamaya da flu aç›dan itiraz edilmektedir: ö¤renciler bu durumlarda Z.B. ne göre kümelendirilmektedir. Halbuki Z.B. denilen tek rakam alt›nda, çeflitli düzeylerde geliflmifl çeflitli özel yetenekler yatmaktad›r.
Bu yüzden türdefl sayd›¤›m›z kümeler gerçekte türdefl de¤ildir. Örne¤in
matematikte baflar›y› belirleyen özel yetenekler ayn› kümede olan üç ö¤renciden birinde üstün, ikincisinde orta, üçüncüsünde de ortan›n alt›nda
bir geliflme göstermekte olabilir. Z.B. leri eflittir diye bunlar›n her üçünü de
ayn› düzeyde matematik program› uygulanamaz. Bu yüzden ö¤rencileri,
baflarabildi¤i taktirde ancak “özel yetenek kümelerine” ay›rmak sözkonusu olabilir.
4.

Program Zenginlefltirme. Bugün en çok benimsenen ve yayg›nlaflan uygulamalardan birisi program gelifltirmedir. Bu durumda çok üstün yetenekli ö¤renci yafl›na uygun olan s›n›fta tutulmaktad›r. Yaln›z özel ya da gezici ö¤retmenlerin yard›m›yla ola¤an program›n d›fl›nda ve üstünde özellikle ilgi ve
özel yeteneklerine uygun olan konularda daha ileri düzeyde ö¤renim görmektedir. Bunlar aras›nda “yabanc› dil, güzel sanatlar, müzik, teknik, fen bilgileri, matematik vs.” gösterilebilir. Bu tür çal›flmalar için ola¤an program
içinde gerekli zaman ve yer ayr›lmaktad›r. Baz›lar› h›zland›rman›n da bir tür
zenginlefltirme oldu¤unu belirtmektedir.
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Enderun
Mitat ENÇ*

Ü

stün beyin gücünün özel e¤itimi için kurulan ve o zamanki dünya ülkelerinde bir benzeri bulunmad›¤›, tarihçilerce kabul edilen kurumlardan
birincisinin Enderun okulu oldu¤una, kitab›n çeflitli bölümlerinde k›saca de¤inilmiflti. fiimdi kitab›n son bölümünde bu konu üzerinde durmak istiyoruz. Konuya kitab›n çerçevesi içinde oldukça genifl bir yer ayr›l›fl›n›n iki önemli nedeni
var:

Bunlardan birincisi kurumun e¤itim tarihimiz aç›s›ndan tafl›d›¤› özel önemdir.
Bu konuyla u¤raflan düflünürlerimiz (1) Faik Reflit Unat, Osman Ergin, Hasan Ali
Koçer, eserlerinde medreselerin yan› bafl›nda devlete yönetici yetifltiren bir kurum
olarak Enderun okuluna yer yer at›flar yapm›fllard›r. Hatta tarihçilerimiz aras›nda
(2) Enderun hakk›nda tüm bir kitap yazanlara da rastlanmaktad›r. Fakat her iki
tür kaynak da konuyu genel hatlar› ile ele almaktad›r. Tarihçe, örgüt, program,
ö¤renci ve ö¤retmen seçimi gibi önemli ayr›nt›lar üzerinde yeterince durulmam›flt›r. Hatta bu konuda söylenebilen s›n›rl› sözler de ço¤u zaman arflivlerdeki tarihi
belgelerin incelenmesinden çok, biri birinden yap›lan iktibaslara dayanmaktad›r.
Ayr›ca bu konularda ileri sürülenler de oldukça flafl›rt›c› de¤iflkenlikler görülmektedir. Böylece e¤itim tarihimiz aç›s›ndan önemi büyük oldu¤u halde genellikle bu
konu üzerinde derinli¤ine durulmad›¤›n› ileri sürmek yanl›fl olmaz.
‹kincisi nedense bundan da önemlidir. Enderun üzerinde duran yerli ve yabanc› tarihçilerin bir k›sm› konuya, birbiriyle uzlaflt›r›lamayan iki ayr› yaklafl›mla
de¤inmektedirler. Bunlardan birincisi Uzunçarfl›l› ve Hammer’de (3) de en belirgin
örneklerini bulmaktad›r.
____________________________________

* (1909-1991), Not: Bu yaz›, Türkiye’de alan›n ilk akademisyenlerinden olan Mitat Enç’in Üstün Beyin Gücü “Geliflim ve E¤itimleri” adl› kitab›n›n XII’inci bölümüdür.

38

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

Konuyu Osmanl› saray teflkilât› çerçevesi içinde ele alan Uzunçarfl›l› bunun
bir okul oldu¤una k›sa ve tesadürî at›flar yapmakla yetinmifltir. Görüflleri bu kurumun daha çok saray iç hizmetlerine personel yetifltiren bir ç›rakl›k kurumu olarak gördü¤ü izlenimini vermektedir.
Osmanl› tarihi üzerinde kapsaml› bir eser yazm›fl olan Von Hammer ise, Millerin belirtti¤i (4) gibi bu okulun ö¤rencilerinden “hofbedinten” saray hizmetkârlar› diye söz etmektedir.
600 Y›l› aflk›n bir süre üç k›ta üzerinde yay›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
geliflmesinde ve varl›¤›n› sürdürebilmesinde çok önemli bir hissesi bulundu¤unda bir çok tarihçilerin fikir birli¤i yapt›¤› bu kadar önemli bir kuruluflun niçin Bat› tarihçilerince yeterince tan›nmay›fl›n› Miller flu sözlerle belirtmektedir: (5)
“Enderun, yabanc› ziyaretçilere tamamen kapal› olan, saray›n iç k›sm›nda
bulunuyordu. Burada yaflayanlar›n d›fl dünya ile olan iliflkileri tam bir denetim
alt›ndayd›. Özellikle yabanc›lar›n, saray›n bu k›sm›na girebilmeleri de sözkonusu de¤ildi. Bu yüzden kurumun geliflimi ve önemi gere¤ince tan›n›p takdir edilememifltir.”
Kendi tarihçilerimizin tutumunu ise ancak flöyle yorumlayabiliriz: Bizde orijinal kaynaklara inerek tarihimiz üzerinde belgelere dayanan araflt›rmalar yeterince yap›lmamaktad›r. Ço¤u zaman tarihlerimiz bile bat›l› yazarlar›n bulgular›na dayanmaktad›r. Bu yüzden bizde de tutum benzerlik gösteriyor denilebilir.

I. OKUL, ÇIRAKLIK YA DA H‹ZMET KURUMU MU?
Yukar›da k›saca belirtilen bu ikilemenin her fleyden önce ayd›nlat›lmas› gerekti¤i ortadad›r. Çünkü, e¤er bu öncelikle bir hizmet kurumu ise ve okul niteli¤ini tafl›m›yorsa “Abbasiler, Selçuklular, Kölemenler” devletlerinde örneklerini
gördü¤ümüz “kulluk” düzeninden hiç bir farkl›l›k göstermez. Bu aç›dan da, üstün beyin gücünün üst seviyedeki devlet hizmetleri için e¤itilip yetifltirilmesi konusunda öncülük eden ilk ve en önemli örneklerden birisi olarak ele al›nmas›
yersiz olur.
Yok, e¤er bu kurum, belirli ölçülere göre belirli kaynaklardan aday seçip özel
programlarla ve seçkin ö¤retim kadrosu ile süreli ve aflamal› e¤itim yapan bir kurum idi ise tutum ve yaklafl›mda çok farkl› olma gerekir. Bu niteli¤i ile Enderun’u
Eflatun’unun “Ülküsel Devlet” inde önerdi¤i e¤itimi amaçlar› ve örgütüne çok
benzerlik gösteren ilk uygulamalardan birisi olarak de¤erlendirmek yanl›fl olmaz.
Hatta program›n›n ayr›nt›lar›na girilince görülece¤i gibi baz› yönleri ile Enderun
bugünkü ileri e¤itim anlay›fl›n›n önemli boyutlar›n› da içermektedir. Kuramsal ö¤-
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renimin yan› bafl›nda, uygulamaya genifl yer vermesi, el becerilerinin kazand›r›lmas›na verdi¤i a¤›rl›k, bireysel ilgi ve yetenekleri destekleyip gelifltirme¤e elveriflli esnekli¤i ile günümüzün e¤itim anlay›fl›n›n da önemli ö¤elerini içermektedir.
Tarihçilerimizden baz›lar› bu hususu kavram›fl bulunuyor. Özellikle kendisi de
Enderun’un son dönemlerinde yetiflen Atabey (6) bu konuya ay›rd›¤› üç ciltlik eserinde Osmanl› tarihi boyunca gelmifl geçmifl büyük devlet adamlar›n›n “sadrazam, vezir, kaptan› derya, fleyhülislam vs.” bir ço¤unun Enderun’dan yetifltiklerini söylemektedir.
IV. Murat zaman›nda, yirmi yafl›ndayken, saraydaki nüfuzlu akrabalar›n›n
arac›l›¤› ile buraya giren Evliya Çelebi (7) seyyahatnamesinde bu okulla ilgili, yaflamlar›n› anlatmaktad›r.
Yak›n zaman›n e¤itim tarihçileri (8) eserlerinde, ayr›nt›lar›na yeterince inmemekle beraber, Enderun’un e¤itim tarihimizdeki önemine de¤inmektedirler.
Bu de¤erli kaynaklar›n yan› bafl›nda, belki de onlardan daha ilginç ve önemli olan› XV. yüzy›ldanberi “Venedikli, Cenevizli, Avusturyal›, Frans›z ve ‹ngiliz” gözleri ve yazarlar›n›n Enderun konusuna karfl› duyduklar› güçlü ilgi ve tecessüsün
belirtileridir. Bu kaynaklar›n büyük ço¤unlu¤unun ortakc›l say›labilecek genel yarg›s›n› flöyle özetleyebiliriz:
Osmanl› saray›n›n d›fla kapal› iç bölümündeki, seçkin devflirmeleri yetifltiren
saray okulu, bu imparatorlu¤un güç ve refah›n›n temel dayanaklar›ndan birisidir.
Bunlar›n seçim ve e¤itiminde gösterilen isabet ve etkinlik bu devletin, bat›l›lar›n
ço¤u zaman inanmay› tercih ettikleri barbarl›¤›n de¤il ileri ve üstün bir uygarl›¤›n
belirtisidir.
fiimdi bu görüfllerden, aktar›lmas›nda yarar olan baz›lar›na de¤inme¤e çal›flal›m:
Bu konuda özellikle en eski Bat›l› kaynaklara kadar dikkatle inen de¤erli ve
kapsaml› incelemeler yaparak iki eser yay›nlayan Barnette Miller (9) Fatih Mehmed’in Saray Okulu adl› eserinin girifl bölümünde aynen flunlar› söylemektedir:
“Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u fethinin hemen arkas›ndan kurdu¤u
ve haleflerince sürdürülüp 19. yüzy›l bafl›nda 2. Mahmut devrine kadar devam
eden askeri akademi, bu ülkede hatta bütün dünyada en ilginç ve önemli e¤itim kurumlar›ndan birisidir. *....... Ö¤renim süresi ortalama “12 - 14” y›ld›.
Kapsam›na yaklafl›k olarak eflit oranda “islami bilimler, beden e¤itimi ve savafl
____________________________________

* Çeflitli kaynaklar kapan›fl›n farkl› tarihlerde oldu¤unu söylemektedir. Y›lmaz Öztuna 1 Tanzimat›
“1839” u göstermektedir. 1908 ve hatta 1924’e kadar saray iç hizmetlerine adam yetifltiren programlarla devam etti¤ini ileri sürenler de var.
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bilimleri, devlet yönetimi, el becerileri” giren bir e¤itim program› uygulan›rd›....
Devlet hizmetlerinde çal›flmaya haz›rl›k olarak düzenlenmifl olan biçimsel, sistemli ve zor ö¤renim programlar›ndan birisiydi... Türk siyaset hayat›n›n temel
tafllar›ndan birisi olan bu kurum, bir yandan onun geliflim ve siyasî gücünün doru¤una eriflebilmesine bir yandan da çöküntü y›llar›nda y›k›l›fl›n› geciktirmekte
çok etkili olmufltur.
Nogera piskoposu Paolo Giovio (10) 1538’de Enderun iço¤lanlar› hakk›nda
“......bilgi edinmek ve silah kullanmakta sultan›n kendi çocuklar› gibi e¤itim görmektedir.” demifltir.
1608’de ‹stanbul’daki yabanc› elçiliklerin en renklilerinden olan Venedik elçili¤i görevlilerinden Ottaviano Bon ise flunlar› belirtmektedir: (11)
“‹ço¤lanlar›na uygulanan ö¤retim programlar› barbar say›lacak bir toplumun
ürünü de¤ildir. Aksine eflsiz erdemlerin ve kendini disiplinleme gücünün temsilcisi say›lmas› gereken bir topluluktur. Okula girdikleri ilk günden itibaren saray
okulu bitinceye kadar son derece etkili ve yeterli olarak yönetilmektedir. Aral›ks›z
olarak edebli ve kibar davran›fl yollar›n›, duyular›n› etkili olarak kullanmas›n›, askerlik becerilerini, islam inançlar›n› ve gereklerini, k›sacas› ak›l ve bedenin ihtiyac› olan bütün erdemleri ö¤renmektedirler.”
Frans›z saray›n›n resmî temsilcisi olan Michel Boudier ise (12) ilk kez 1616 24 de yay›nlanan “Saray›n Genel Bir Tarihi” adl› eserinde Enderun e¤itimi konusunda özellikle flunlar› belirtmektedir:
“Türklerin niçin varl›kl› ve güçlü bir devlet olarak geliflti¤ine flaflmamak gerekir. Çünkü onlar, büyük say›daki gençler aras›ndan en yeteneklilerini seçmesini
ve onlar› dürüst insanlar haline getirecek disiplinli bir e¤itim vermesini çok iyi bilmektedirler. Böylece do¤an›n üstün ba¤›fl› ile üstün bir e¤itim ve sanat kaynaflmaktad›r!... Bu gençlerin e¤itiminde izlenen düzen ve yöntem Türkler için ileri
sürülen barbarl›k s›fat›n›n sözden öteye bir anlam› olmad›¤›n› göstermeye yeter.”
Chalgocondyles’in “Yunan ‹mparatorlu¤unun Çöküflü ve Türklerininkinin
Kuruluflu” adl› eserini 1660’da kendi diline çevirip, kendinin yapt›¤› baz› araflt›rmalar› da buna ekleyen Frans›z tarihçilerinden Blaise Vigner (13) Enderun konusundaki kiflisel bulgular›n› flöyle ortaya koymaktad›r:
“Sultan›n saray› devleti ve ordusunun bütün gücünün temel dayana¤›n›n her
fleyden önce yetenekli gençler için sarayda kurulmufl olan okula dayand›¤›n›n anlafl›lmas› gerekmektedir.”
1668’de zaman›n ‹ngiliz seferinin kâtibi olan Sir Paul Rycaut ise (14) Enderun
konusunda flunlar› belirtmektedir :
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“...... ‹yice incelenip de¤erlendirildi¤i takdirde dünyan›n politik de¤eri en belirgin olan kurulufllar›ndan birisi... Osmanl› ‹mparatorlu¤unun en güçlü dayanaklar›ndan birisi.”
B. Miller (15) üç buçuk yüzy›ll›k hayat› süresince Osmanl› devletinin sadrazam, vezir gibi seçkin devlet adamlar›n›n, sipahi, yeniçeri ve donanma komutanlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun saray okulundan yetiflmifl olmas› bu kurumun
önemini gösterme¤e yeter, demektedir.
Tayyarzade Âta bey, Enderun konusundaki üç ciltlik eserinin son iki cildini kurumdan yetiflen ünlü ve seçkin kiflilerin k›sa biyografilerine ay›rm›flt›r. Ona göre,
imparatorluk boyunca sadarete geldi¤ini tesbit etti¤i “60” sadrazamdan “48” i
bu okulun yetiflmesidir. Bundan ancak onikisi “Birun” denilen saray d›fl›ndaki hizmetlerinden gelmedir. Enderun’dan yetiflenler aras›nda en ünlüleri Fatih’in sadrazam› H›rvat Mahmut Pafla, Kanunî’nin dört sardazam› ‹brahim, Lütfi, Rüstem, Sokullu Mehmet paflalar, Köprülü Mehmet Pafla, Sinan Pafla bunlardan baz›lar›d›r.
Kaytan› deryalardan “23” tanesi Enderun, sadece “11” i Birun yetiflmesidir.
Bunlar›n yan› bafl›nda bir çok seçkin yazar, sanat adam› ve düflünür de bu kurumun ürünlerindendir. Genellikle fleyhülislamlar buradan yetiflmemekle beraber
Âta bey bunlardan üçünün de Enderunlu oldu¤unu söylemektedir. (16)
Padiflah hizmetlerinde olan ve devflirmelerden oluflan yeniçerilerin hükümdarlara karfl› ayakland›¤›na s›k s›k rastlanm›flt›r. Hatta baz›lar› onlar›n elinde can
vermifltir. Buna karfl›l›k Enderun’dan yetiflenler aras›nda padiflaha karfl› gelen veya ona hiyanet edene pek az rastlanm›flt›r. Hatta, aksine bir çok isyanlar s›ras›nda bunlardan, kendi hayat›n› tehlikeye atarak sultan› ya da yak›nlar›n› savunup
kurtarmaya kalkanlar olmufltur. Miller, bu gerçe¤in, çeflitli etnik grup, din ve
mezheplerden gelen bu kar›fl›k kitleyi yo¤urup ifllemekte ve temessül etmekte
saray e¤itiminin ne kadar etkili oldu¤unu gösteren birisi oldu¤una de¤iniyor.
Bir birine karfl›t olan bu iki görüflten Enderun’un okul ve e¤itim kurumu olufluna öncelik ve a¤›rl›k verenlerin gerçe¤i daha iyi yans›tt›¤› kabul edilebilir. Yerli ve yabanc› tarihçileri bu konuda yan›ltan iki önemli neden var. Bunlardan birincisine daha önce de de¤inmifltik. Saray iç bölümü anlam›na gelen Enderun ile
olan iliflkileri de s›k› denetim alt›nda idi. ‹lerde de görülece¤i gibi bu konudaki
bat›l› kaynaklardan bir ço¤u Enderun’da bir süre ö¤rencilik yapt›ktan sonra d›fl
hizmetlere elenenlerin ana dillerinde yazd›klar› an›lara dayanmaktad›r. Ayr›ca Osmanl› imparatorlu¤unun s›k› ve sürekli politik ve askeri iliflkileri olan Venedik, ‹spanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin ‹stanbul’daki sürekli ya da geçici temsilcilerinin saray örgüt ve hizmetlilerine karfl› duydu¤u güçlü ilgi ve tecessüs de
dolayl› yollardan onlar› bu konularda bilgi toplamaya sevketmifltir. Bununla be-
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raber bat›l› tarihçilerden ço¤u bu gizlilik nedeni ile Enderun’un e¤itsel niteli¤ini
kavrayamam›fllard›r.
‹kinci nedense, okulun program›n›n uygulama ve el becerilerine, o zaman›n
e¤itim anlay›fl›na göre büyük bir a¤›rl›k veriflidir. ‹ço¤lalar›n›n kiler, hazine ve benzeri saray hizmetlerinde çal›flt›r›lmalar›, ayr›ca bahç›vanl›k, inflaat, dokumac›l›k,
oymac›l›k gibi sarayla ilgili sanat atölyelerinde bu marifetlerden birini ö¤renmeleri zorunlulu¤u vard›. Bu yüzden e¤itim program›n›n islâmi bilimler konusunda
gördükleri sürekli ve sistemli kuramsal e¤itim, gözden kaç›r›lm›fl ve örgüte ç›rakl›k kurumu teflhisi konmas› yan›lg›s›na düflülmüfltür. Gerçekteyse, çeflitli yazarlar›n da belirtti¤i gibi Enderun, devlet hizmetlerine çok yeterli ve etkili bir ö¤retim
program› ile insan yetifltiren bir e¤itim kurumuydu. Kendinden önce örne¤i bulunmayan bu kurum, modern e¤itimin de bir çok önemli ö¤elerini içine alm›flt›.

II. TAR‹H‹ KÖKLER‹
Enderun iki aç›dan geçmiflte benzeri olmayan bir kurumdu. Osmanl›lar da
kendilerinden önceki ‹slam devletlerinin ço¤unda görüldü¤ü gibi, iktidarlar›na
ortak olabilecek soylu bir s›n›f›n oluflup kökleflmesini istemiyorlard›. Bu yüzden
devlet hizmetlerini “kulluk düzeni” denilen esaslara göre yürütüyorlard›. Kulluk,
genellikle yabanc›lar›n bu gibi hizmetler için yetifltirilmesi ve kullan›lmas› anlam›na gelirdi.
Bu düzen Osmanl›lara öz olmamakla beraber bunu belirli amaçlar› gerçeklefltirecek biçimde örgütleyip kurumlaflt›ran Osmanl›lar olmufltur. Olanlardan önce gelip geçmifl do¤ulu yada bat›l› devletlerin hiç birinde do¤rudan devletin sivil
ve askerlik hizmetleri için yönetici yetifltirmek üzere kurulmufl bir e¤itim kurumu
yoktu. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi bu kuruluflun kurumsal dayanaklar› olarak görülebilecek tek kaynak Eflatun’un Devlet adl› eserinde ileri sürdü¤ü görüfller olabilir.
Genifl bir aday taban›ndan kademe, kademe en yeteneklilerini seçerek en
yetkili devlet hizmetlerini yürütebilecek nitelikte yetifltirmek, yetki ve sorumluluklar›n yetenekten çok soylulu¤a göre da¤›t›ld›¤› Bat› ülkelerindeki düzene göre
çok farkl› bir tutumdu.
Enderun’u geçmiflte örne¤i bulunmayan bir kurum durumuna sokan ikinci
özellikse program›d›r. Geçmifli ondan çok eski olan medreselerden baz› çeflitleri
yöneticilik için gerekli olan islam hukuku ve baz› dünya bilimlerini de okuturlard›. Özellikle Büyük Selçuk devleti vezirlerinden ünlü Nizamülmülk’ün ilk kez Ba¤dat’da kurdu¤u Nizamiye medreseleri bu aç›dan ilginç bir örnektir. Bunlar “fiafiî”
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mezhep ve felsefesine dayanan ö¤retilerinin yan› bafl›nda devlet hizmetleri için
de personel yetifltirecek bir programla çal›fl›rlard›. Bu kuruluflun, Enderun’un kurulup geliflmesini bir dereceye kadar etkilemifl olmas› ihtimali bulundu¤u söylenmektedir. Buna ra¤men, Nizamiye medreselerinin etkilerinin gerçek oldu¤unu
kabul etsek bile Enderun, amaçlar›, program› ve iflleyifli aç›lar›ndan bunlara göre
oldukça farkl› ve daha ileri bir ad›m olarak görülebilir.
Nizamülmülk “Siyasetname” adl› eserinde kalabal›k y›¤›nlar halinde Selçuk
devletine göçen Türk ve Türkmen boylar›n›n sürekli bir devlet ordusu olarak örgütlenmesini ve bu hizmetler için e¤itilmelerini önermektedir. Nizamiye medreselerinin devlet memuru yetifltirme görevinin bu yüzden geliflti¤i ileri sürülebilir.
Tarihi çok iyi bilen ve Enderun’u eski durumundan çok daha ileri bir e¤itim
kurumu olarak örgütleyen Fatih’in “Siyasetname” ve Nizamiye medreselerinden
haberinin olmamas› düflünülemez. Bununla beraber Enderun’u Nizamiye medreseleri türünden bir kurum olarak düflünmek do¤ru olmaz. Amaçlar›, örgütü,
programlar› aç›s›ndan tamamen nevi flahs›na öz bir kurum say›lmal›d›r. Çünkü
Enderun yaln›z devletin sivil ve askerlik hizmetlerine insan yetifltirmekle kalmam›fl
çeflitli bilim ve sanat dallar›nda da seçkin yetifltirmifltir. Bundan baflka ona de¤in
hiç bir e¤itim kurumu kuramsal ö¤renim, beden e¤itimi, müzik, uygulama ve el
becerilerine program›nda dengeli olarak yer vermifltir.
Miller (17) 912-956 aras›nda Bizans ‹mparatoru olan Konstantin Portophyrogeitus zaman›nda yeniden canland›r›l›p örgütlenen ‹stanbul Üniversitesinin de
devlet memuru yetifltirme¤e dönük bir program› oldu¤unu belirtmektedir. Yaln›z
bu kurumun, gerek örgüt ve gerekse program aç›s›ndan Enderun’un kuruluflunu
etkiledi¤ini gösteren herhangi bir tarihi belge ya da belirtinin bulunmad›¤›na da
iflaret etmektedir. Bu gibi örnekler olsa olsa Osmanl›lardan önce de baz› toplumlar›n devlet hizmetlisi yetifltirmek için tedbirler düflünmüfl oldu¤unu gösterir. Toplumun yönetimi, her aflamadaki insan topluluklar›n›n ortak sorunu ve ihtiyac› oldu¤una göre bu hizmetleri yerine getirecek kiflileri flu veya bu biçimde yetifltirmenin yollar›n› aramak da do¤ald›r. Önemli olan›, bu sorunun en iyi biçimde çözme¤e yeterli olacak çare yada çarelerin bulunup gelifltirilmesidir. Enderun’u ondan önceki benzeri tedbirlerden ay›rt edip seçkinlefltiren husus da bu yöndeki üstünlü¤üdür.
Türk boylar›n› hükümdar›n muhaf›z kuvveti olarak yetifltirip kullanmay› ilk
deneyenler Abbasiler olmufltur. Sonra 874-999 aras›nda ‹ran da hükümran olan
Sasaniler “Gulam” ad›n› verdikleri türkmen çocuklar›n› daha çok ç›rakl›k müessesesi niteli¤inde bir sistemle saray içi hizmetleri için yetifltirip kullanm›flt›r. Otuzbefl
yafllar›na kadar bu hizmetlerde baflar› ile çal›flanlar›n saray d›fl›ndaki sivil ve askeri görevlere atanmas› yoluna gidilirdi.
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Nizam’›n Sasanî kulluk düzeni hakk›nda bilgisi vard›r. Yaln›z o bu e¤itimi kurumlaflt›rarak ileri bir ad›m atm›flt›r.
Nizamiye medreselerinin amaçlar› ve program›n›n Enderun’un esas kurucusu olarak gördü¤ü Fatih üzerindeki etkilerini ise Miller flu sözlerle belirtmektedir;
“Çeflitli dilleri çok iyi bilen, ö¤retmenin her türüne merakl›, bilgin ve sanatkârlar› çevresinde toplamaktan çok hofllanan Fatih Mehmed’in, Nizamülmülk’ün
Siyasetname’si ve hükümdarl›¤›ndan elli y›l öncesine kadar sürüp gelen Nizamiye medreseleri hakk›nda etrafl› bilgisi oldu¤u kuflku götürmez.”
Bunun yan› bafl›nda Abbasilerle bafllay›p M›s›r Memluklar›nda en geliflkin duruma giren “kulluk” sistemi ile do¤uda yayg›n olan “saray iço¤lanlar›” konular›nda da bilgili oldu¤u muhakkakt›r.
Miller’in Enderun örgüt ve programlar›n› gelifltirip en etkili düzeye erifltirmek
aç›s›ndan Fatih’in katk›lar›na verdi¤i özel önem do¤ru ve yerinde olabilir. Fakat
devlet hizmetlilerini yetifltirmek üzere bir saray okulunun kuruluflunun onun hükümdarl›¤›ndan önce oldu¤u muhakkakt›r. Ayr›ca bu okulda savafl esirleri ile önceleri fethedilen Hristiyan ülkelerinden sa¤lanan devflirme çocuk ve gençlerin en
gösteriflli ve beceriklilerinin seçilip yetifltirilmesi de onun hükümdarl›¤›ndan önce
bafllam›flt›r. Daha evvel de belirtildi¤i gibi Osmanl›lardan önce gelip geçen çeflitli
Türk ve Mo¤ol devletleri “kulluk sistemi” ile saray iço¤lanlar›n›n hizmetlerinden
yararlanm›flt›r. Bat› ülkelerinde yayg›n olan soylu s›n›f›n oluflmas› bu ülkelerde ço¤unlukla engellenmifltir. Buna iki neden gösterilebilir: Bunlardan birincisi iktidar›
elinde tutan hükümdar ailesinin öteki soylu ailelerden gelebilecek rekabet ve çat›flmalar› önlemek istemesidir. ‹kinci etmense islamî kültür olabilir. Sosyo-politik
bir din olan islamiyet iktidar ve yetkinin babadan evlada geçmesinden çok ehliyetliye intikali gelene¤i ile kurulmufltur. Muaviye bu düzeni de¤ifltirip hilafeti aile içi verasete dayanan bir düzene sokmak istemifltir. Fakat bir süre sonra bunu
Abbasiler, daha sonra Fatimiler, daha sonra da Osmanl›lar ele geçirmifltir.
Bunlar›n d›fl›nda baflka etmenler de ileri sürülebilir. Fakat bizim için bu noktada önemli olan› Osmanl› ailesinin, soylu bir s›n›f›n oluflmas›n› önlemek için akla gelebilecek her türlü tedbiri almaktan kaç›nmay›fl›d›r. Fatih, kanunnamesinde
bunu yasalaflt›racak baz› tedbirleri de alm›flt›r. Saltanat› ele geçiren kiflinin muhtemel rekabet ve çekiflmeleri önlemek için kendi kardefllerini ortadan kald›r›lmas›n› meflrulaflt›rm›flt›r. Öte yandan bafl›ndanberi hükümdar›n amca, amca çocuklar›, yi¤enler ve torunlar gibi yak›n akrabalar›na ve kendi çocuklar›na “sancak
beyli¤inden” öteye yetki ve iktidar verilmemesi de bir töreydi. Bunlar›n dallan›p
budaklanarak büyük varl›klar edinip güçlenmelerine de f›rsat verilmezdi. Varl›klar›n› hükümdar›n ihsan›na borçlu olurlar ve o diledi¤i zaman da her fley ellerinden
al›rd›.
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Bunlar›n çocuklar›ndan hiç birisinin Enderun’a girerek yüksek devlet hizmetlerine aday olmalar›na da izin verilmezdi. Siyasî ve askerî dirayet ve kabiliyetleri
ile seçkinlik sa¤lam›fl yöneticilerden bir ço¤una hükümdarlar›n tak›nd›¤› tutum
da bu aç›dan incelenip de¤erlendirilme¤e lay›kt›r. Osmanl› tarihinde bir çok ünlü vezirler ve sadrazamlar hükümdar›n öfkesini ayakland›rmak gibi sudan bir nedenle ya bafllar›n› ya da en ehveni sadaret mührünü ve varl›klar›n› kaybetmifllerdir. Çandarl› Halil, Kanuni’nin sadrazam› ‹brahim Pafla’n›n, Merzifonlu Mustafa
Pafla’n›n, yak›n tarihimizde Mitat Pafla’n›n ve daha bir çok benzerlerinin u¤rad›¤› ac›kl› sonuç amans›z bir gaddarl›¤›n belirtisi say›lmamal›d›r. Bu olaylar bir yandan Osmanl›lar›n siyasî rekabeti önleyebilmek için yararl› sayd›klar› her tedbiri almaktan kaç›nmad›klar›n› gösterir; bir yandan da kulluk düzenini ne kadar etkili
biçimde kulland›klar›n›n iflaretidir. Çünkü daha önce de belirtildi¤i gibi iktidar›n
doru¤undayken bile hayat› güvenlik alt›nda say›lmayan bu kifliler aras›ndan hükümdara hiyanet eden veya ona karfl› gelen pek az insan ç›km›flt›r. Bu da Enderun e¤itiminin temessül aç›s›ndan ne kadar etkili ve yeterli bir sistem oldu¤unu
gösterir.

III. K‹M KURDU?
Enderun’un saray iço¤lanlar›n› devletin sivil ve askerî hizmetleri için yetifltiren
bir okul, akademi ya da seminer olarak ne zaman ve kimin hükümdarl›¤› s›ras›nda kuruldu¤u konusunda yerli ve yabanc› Tarihçiler aras›nda fikir birli¤i yoktur.
Baz›lar› bunun, devflirmenin ilk kez yasalaflt›r›ld›¤› 1. Murat “1360-1389” dönemine kadar götürmektedir.
Y›ld›r›m Bayazit’i kurucu olarak ileri sürenlere de rastlanmaktad›r. Okul olarak ilk kurucunun II. Murat oldu¤unu ileri süren tarihçiler de çoktur.
Yerli ve yabanc› kaynaklardan bu konunun siyasî tarih ve e¤itim aç›s›ndan en
kapsaml› ve dikkatli bir incelemesini yapm›fl olan B. Miller ise II. Murat’a kurucu
olarak yer vermekle beraber örgüt ve program aç›s›ndan okula esas niteli¤ini kazand›ran›n II. Mehmet oldu¤unda israr etmektedir. (18)
Öte yandan tarihçilerimizden baz›lar› ise kurucu olarak II. Bayazit’e de¤inmektedirler. Halbuki onun hükümdarl›¤› s›ras›nda Enderun’a Fatih’in kazand›rd›¤› önemli ve ileri niteliklerden bir k›sm›n›n ortadan kald›r›ld›¤›n› gösteren deliller
bulunmaktad›r. Babas› için “Peygamberin sözlerine bile inanmaz ve ald›rmazlard›” dedi¤i rivayet edilen sofu Bayazit’in dönemi çeflitli aç›lardan Osmanl› imparatorlu¤unun Bat›’ya aç›k olan pencerelerinden büyük bir k›sm›n›n taassup perdeleri ile örtüldü¤ü bir dönem olarak nitelendirilebilir.
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Bafllang›ç konusundaki bu de¤iflik görüflleri etkilemesi ihtimali oldu¤u düflünülebilecek baz› nedenlere iflaret edilebilir:
Bunlardan ihtimal en baflta geleni bu konuyu ayd›nlatabilecek orjinal, tarihi
belgelerden bir ço¤unun çeflitli tarihlerde Topkap› Saray›’nda bafl gösteren yang›nlarda yok olufludur. Ayr›ca bu tarihî belgelerden önemli bir k›sm›n›nsa imparatorlu¤un çöküflü ve Cumhuriyetin kuruluflu s›ras›nda, devlet merkezlerinin çeflitli de¤iflmeleri s›ras›nda yok olabilece¤i de unutulmamal›d›r.
Bu genel etmenin yan› bafl›nda Enderun ile ilgili iki önemli hususun da bu konuyla olan iliflkilerinin yanl›fl yoruma yol aç›fl› söylenebilir. Bunlardan birincisi iço¤lan teflkilât ve hizmetleridir. Önce de de¤inildi¤i gibi, kendilerinden önce gelip geçen çeflitli Türk ve Mo¤ol uygarl›klar›n›n da kulland›¤› bu sistemi Osmanl›lar›n da
daha kurulufl devrelerinde benimsemesidir. Bu gerçe¤in en sa¤lam dayana¤› 1.
Murad’›n yasalaflt›rd›¤› ve devlete yeni kat›lan Balkan ülkelerinde uygulanma¤a
bafllayan devflirme sistemidir. Bu kaynaktan hem devletin yeni askeri gücünü gelifltirmek hem de saray iço¤lanlar›n› seçmek için yararlan›ld›¤› muhakkakt›r.
Yaln›z bu devrede devflirmelerden seçilen saray iço¤lanlar›n›n sistemli bir e¤itime konu olduklar›n› gösteren belirtiler yoktur. Bunlar hem yeniçeri oca¤›nda
hem de sarayda “k›l›ç kullanma, binicilik” ve benzeri askerlik becerilerini gelifltirmek için e¤itim görürlerdi. Esas görevleri ise bir yandan saray iç hizmetlerinde yetiflip onlar› yerine getirmek bir yandan da sultan›n muhaf›z alay› olarak görev
yapmakt›.
Bu yüzden devflirme düzeninin kuruluflunu Enderun Okulunun bafllang›c›
olarak düflünmek do¤ru olmaz.
Enderun’un bafllang›c› ile kar›flt›r›lan ikinci husus saraydaki flehzade okuludur. Belki I. Murat, belki de güçlü bir ihtimalle 1. Bayazit zaman›nda flehzadelerin, günün seçkin ulemas›nca e¤itilmesi için bir okul kuruldu¤u muhakkakt›r. K›sa bir süre sonra saray iço¤lanlar›ndan çok yetenekli baz›lar›n›n da bu okuldan
yararlan›lmas› yoluna gidilmifltir. II. Murat devrinde flehzade Mehmet ile birlikte
Arnavutlu¤un Osmanl› hegemonyas›ndan kurtulmas› için ilk bafl kald›ran ‹skender Bey’in ayn› okulda ayn› zamanda e¤itildiklerine de¤inilmektedir. (19) Hatta ‹skender Bey’in bu direnip ayaklanmalar›n› kolayca bast›r›p onu yok edecek asker
gücü bulundu¤u halde davran›fl›n› hoflgörü ile karfl›layan Fatih’in bu tutumunu
okul arkadafll›¤›n›n etkilerine verenler de bulunmaktad›r.
K›sacas› saray›n flehzade okulunun kuruluflu da Enderun’un gerçek bafllang›c› 1. Murat’a ve Bursa’n›n baflkentli¤i dönemine kadar gitmektedir.
‹ço¤lanlar›n fiehzade Okulunda e¤itimlerine genifl ölçüde geçildi¤i devreninse II. Murat zaman›nda Edirne Saray› olmas› ihtimali daha güçlü görünüyor.
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J. H. Kram Morthman (20) ‹slam Ansiklopedisi’nde belirtti¤i gibi II. Murat dönemi Osmanl› ‹mparatorlu¤unun kültürel, siyasî ve askeri gelifliminin yönlerini
belirleyen önemli bir dönem olmufltur. Ortado¤u islam ülkelerinden göçüp gelen
bir çok flair, yazar, düflünür ve islam bilginleri ile onun saray›, devrinin en parlak
ve uyan›k bilim merkezlerinden birisi durumuna girmifltir.
Bunlar›n yan› bafl›nda bat› dünyas›n›n seçkin sanatkârlar› ve gözlemcileri için
de Murat’›n Saray› ilgi ve tecessüs merkezlerinden birisi haline gelmifltir. Miller de
iço¤lanlar›n fiehzade Okulunun e¤itiminden genifl ölçüde yararland›r›lmaya baflland›¤› devrenin II. Murat dönemi oldu¤unu ileri sürmektedir.
I. Murat’dan önce iço¤lanlar›n›n sarayda düzenli bir e¤itim görmedi¤inin bir
dayana¤› Johan Sghildberger’in an›lar›d›r. Y›ld›r›m Bayazit devrindeki “1384 1402” Varna Savafl› s›ras›nda esir düflen ve Pençik Yasas› gere¤ince hükümdar
hissesi olan savafl esirlerinin beflte biri aras›nda bulunan ve saraya al›n›p alt› y›l
kadar burada hizmet gören Schildberger an›lar›nda flunlar› söylemektedir:
“Saraydaki belli bafll› görev ve e¤itimimiz, Türk adetleri gere¤ince hükümdar
ne zaman bir yere gitmek için ortaya ç›karsa ötekilerle birlikte önden koflarak ona
yol açmakt›r.”
Miller’in (22) belirtti¤ine göre II. Murat zaman›nda Edirne Saray›ndaki fiehzade Okulunda, baflta saltanat›n varisi genç Mehmet oldu¤u halde öteki flehzadelerle birlikte saraya iço¤lan olarak al›nan Bizans prensleri ve öteki iço¤lanlar›
seçkin ö¤retmenlerden düzenli bir e¤itim görmüfltür. Bu hocalar aras›nda Molla
Giranî, Molla Sirek, Hocazade, Kâtibzade, Matematikçi Mirem Çelebi, flair Ahmet
Pafla’n›n Ahmediye yazar› isimlerine de¤inmektedir .
II. Mehmet tahta geçtikten sonra sadrazaml›¤a atad›¤› H›rvat Mahmut Pafla
da onunla birlikte Edirne Saray› fiehzade Okulunda yetiflenler aras›ndad›r.
Bu belirtilere bak›larak Edirne fiehzade Okulunun, Fatih zaman›nda Topkap›’da örgütlenen Enderun Okulunun öncüsü oldu¤unu kabul edebiliriz.
Pelletier (23) gene II. Murat zaman›nda flehzade okulunda Epir Prensi ‹skender Bey’in nas›l bir e¤itim gördü¤ünü flöyle aç›klamaktad›r:
“Henüz sekiz yafl›nda bir çocuk olan ‹skender Bey huzuruna getirildi¤inde
II. Murat gerçekten duygulanm›flt›. Çünkü çocuk hem yak›fl›kl›yd› hem de hal
ve tav›rlar›nda soyluluk vard›. Sultan Murat, bu çocuk uzun yaflad›¤› takdirde
de¤erli bir kifli olacakt›r, diye düflündü. Bu yüzden de onu kendi ülkesine iade
etmek yerine saray›nda tutarak yetiflkin bir kifli olunca kendine hizmet etmesini istedi. Bu amaçla ona seçkin hocalar atad› ve bunlar›n onu tek evlad› imiflcesine bütün bilim ve marifetlerle edeb ve erkânda e¤itmelerini istedi. ‹skender Bey biraz büyüyüp ortaya ç›kt›ktan sonra arkadafllar› ile birlikte binicilik,
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m›zrak ve k›l›ç kullanma yar›flmalar›nda seçkinlik gösterdikçe de çok mutlu
olurdu.”
‹skender Bey’in ondokuz yafl›nda sancak beyli¤ine atand›¤› ve befl bin kiflilik
bir süvari kuvvetinin bafl›na getirildi¤ini hat›rlamak da yararl› olur. Saray çevresinde yetiflip sultana ihanet eden say›s› çok az kiflilerden birisidir. Osmanl›lara isyan
ederek Arnavutlu¤un ba¤›ms›zl›¤› için yirmi y›l boyunca aral›kl› ayaklanmalara
önderlik etmifltir. Daha önce de k›saca de¤inildi¤i gibi, Fatih’in askeri gücünün
onu k›sa sürede yok etme¤e yeterli olufluna ra¤men her ayaklanmas›n›n sonunda tutumunun nisbeten hoflgörü ile karfl›lanmas›n›, tarihçiler, Fatih ile olan okul
arkadafll›¤›n›n etkisine yormaktad›r.
Miller (24) saray okulu hakk›ndaki en eski kaynaklardan birisinin “Historia
Turchesca” (25) oldu¤unu ileri sürmektedir. Eserin yazar› Giovanni Mana Angiolello 1470 deki savafllar s›ras›nda Türklere esir düflen Viccenza’l› soylu bir ailenin
büyük o¤luydu. O da sultan hissesi olan savafl esirleri aras›ndan seçilerek Topkap›’ya iço¤lan› olarak girmifl ve uzun y›llar saray hizmetinde çal›flm›flt›r. Görüflleri
o yafltaki esir bir köle için son derece ihtiyatl› ve tarafs›zd›. Ona göre Fatih “... Çok
parlak zekâl› ve bir çok yetenekleri ve meziyetleri bulunan bir hükümdard›. Bu
do¤al yeteneklerle güçlü ve çok yönlü bir ö¤renme merak› babas›n›n sa¤lad›¤›
son derecede anlay›fll› ve yeterli e¤itim olanaklar› ile olgunlafl›p geliflme imkân›
bulmufltu. Mehmed’in ilim ve irfan›, onun zaman›na kadar gelip geçen bütün
Osmanl› hükümdarlar›n›n oldukça üstündeydi. Yunanca, Farsça bilir ve ‹talyanca’y› da aksak da olsa konuflurdu. Tarih ve özellikle en çok hoflland›¤› ‹skender ve
Sezar’›n hayatlar›na ait olan kitaplar› okumas›n› çok severdi. Bunlar› ana diline de
çevrilmesini emretmiflti.”
1967 de yazar Barthelemeo Derbello (26) da ayn› konuda flunlar› eklemektedir:
“Fatih, Yunan ve Roma tarihlerini de çok iyi bilirdi. O zamandan bize intikal
eden baz› tarihî eserlerin Türkçe çevirileri onun ad›na ithaf edilmifltir.”
Fatih saltanat taht›na oturduktan sonra tarihçilerin (27) belirttiklerine göre
üç yönde önemli geliflmeler oldu. Bunlar› flöylece s›ralayabilmek mümkündür:
1.

Karamano¤ullar›, Uzun Hasan, Pontos Krall›¤› ve ‹stanbul ile S›rbistan’a aç›lan savafllar sonunda ülke h›zla geniflleyip bir imparatorlu¤a dönüflmeye bafllad›. Bunun sonucu olarak da hem sivil hem de askerlik alan›nda yeterli devlet hizmetlilerine olan ihtiyaç h›zla artmaya bafllad›. Ayr›ca bu tür personeli,
düzenli bir e¤itim olmadan ç›rakl›k yoluyla yetifltirmenin yetersizli¤i Fatih gibi bilime ve ö¤renme¤e merakl› ve bunlar›n önemini kavram›fl bir hükümdar
için yetersiz gözükmüfltür.
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2.

Sadrazam H›rvat Mahmut Pafla’n›n da yard›m› ile Fatih Kanunnamesi haz›rlanm›fl ve böylece saray›n, devletin yeniden örgütlenmesi, görevlerin belirlenmesi ve hükümdardan afla¤› rütbe yetki derecelerinin saptanmas› sa¤lanm›flt›r.

3.

II. Murat devrinin sonuna kadar öncelikle flehzade okulu niteli¤ini tafl›yan saray okulu, özellikle ‹stanbul’un fethinden sonra ordu ve sivil örgütün önder
ve yöneticilerini yetifltirecek biçimde ve yeterlikte bir okul olarak örgütlenmifltir. Buna göre öncelikle devlet görevlisi yetifltirmek üzere Enderun’un kuruluflunu Fatih Sultan Mehmed’e ba¤lamak do¤ru olabilir.

Enderun okulu Fatih’in saltanat› s›ras›nda üç kez geniflletilip yeniden örgütlenmifltir. ‹mparatorluk için olan büyük önemi yüzünden onun halefleri de okula
ve ö¤rencilerine karfl› yak›n kiflisel ilgi göstermifller ve zaman zaman buraya yeni
odalar ve yap›lar eklenerek geniflletilmifl ve ö¤renci say›s› çeflitli zamanlarda art›p
eksilmifltir.
19. yüzy›l sonlar›na kadar sürüp gelen okul son zamanlar›nda esas amac›ndan saparak sadece saray›n iç hizmetleri için adam yetifltiren bir kurulufl durumuna girmifltir.
Askeri ve sivil devlet hizmetlerine önder yetifltiren bir e¤itim kurumu olarak
beliren Enderun’unun kurucusu Fatih, saray kad›nlar›n›n da e¤itimine ilgi gösterip önem vermifltir. Saraydaki kad›nlar ve cariyeler için etrafl› ve yeterli bir e¤itim
program› haz›rlan›p uygulanm›flt›r. Bunlara “Türkçe okuma yazma, edebiyat, dikifl, nak›fl, aletli ve sesli müzik, raks” gibi bilgi ve beceriler kazand›r›l›rd›. Ayr›ca
islam töre ve gelenekleri ile saray muafleret ve davran›fl› konular›nda da e¤itim
görürlerdi.

IV. Ö⁄RENC‹ KAYNAKLARI
Enderun’un kurulufl ve geliflimi ile ö¤renci kaynaklar›n›n belirlenifli genifl ölçüde “kulluk düzeninin” anlafl›lmas›na ba¤l›d›r. Bat› ülkelerinde soylu bir yönetici s›n›f vard›. Bunlarda unvan, varl›k ve belirli yetkiler babadan evlâda geçerdi.
Hükümdar sorumlu devlet görevlerine getirece¤i kiflileri ancak bu aileler aras›ndan seçerdi. Bu s›n›f din kurumlar›n›n yan› bafl›nda hükümdar yetkilerini bir çeflit
s›n›rland›ran ve denetim alt›nda tutan bir kuvvetti. Hatta hükümdara karfl› direnme ve yetkilerini s›n›rlama hareketleri ço¤unlukla bu s›n›ftan geliflirdi.
Belki de islamî geleneklerin etkisi ile, böyle bir soylu s›n›f›n oluflabilmesine
do¤u uygarl›klar›nda elveriflli koflullar yarat›lmam›flt›r.
Kulluk düzeninin ilk belirtileri I. Murat dönemine kadar uzan›r. Pençik Yasas› ad› verilen savafl tutsaklar›n›n beflte birini hükümdar pay› olarak ay›rma

50

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

onun zaman›nda yürürlü¤e girmiflti. Bu yoldan sa¤lanan tutsaklardan çeflitli biçimlerde yararlan›l›rd›. Öncelikle bunlar yeni kurulmaya bafllayan düzenli ordunun kaynaklar›ndan birisiydi. Ayr›ca bir k›sm› “kurtulufl akças›” karfl›l›¤› serbest
b›rak›l›rd›. Bir k›sm›n› her zaman esir pazarlar›nda paraya çevirmek mümkündü.
Bunlar›n en gösterifllilerini hükümdar saray›n›n iç hizmetlerinde kullanmaya da
gidilirdi.
Ayr›ca yeni fethedilen Balkan ülkelerinin yönetici ailelerinin erkek evlatlar›n›
da, direnme ve bafl kald›rmalar›n› önlemek amac› ile saraya tutsak olarak almak
adet olmufltu. Bunlar›n flehzadelerle birlikte e¤itim görerek devlete sad›k kullar
haline getirilmesine çal›fl›l›rd›.
II. Murat zaman›nda gene orduya sürekli bir kaynak sa¤lamak düflüncesi ile
yürürlü¤e konan Devflirme Yasas› da daha sonralar› Enderun’un ö¤renci kaynaklar›ndan birisi durumuna girmifltir. Buna göre Enderun’un hangi insan gücü kaynaklar›ndan yararlanabilece¤i Fatih devrindeki kuruluflundan daha önce belirgin
duruma gelmiflti denebilir. Bunlar› dört bafll›k alt›nda özetleyebiliriz:
A. Pençik yasas› gere¤ince hükümdar hissesi diye ayr›lan savafl tutsaklar›n›n en
elveriflli olanlar› birinci ve en eski kaynakt›r. Bunlar sadece belirli savafllar s›ras›nda elde edilen tutsaklar de¤ildi. Gerek savafl ve gerekse bar›fl s›ras›nda
serhat beylerinin düflman komflu ülkeler içine teptikleri ak›nlar s›ras›nda ele
geçirilen ya da toplanan çocuklar ve gençler de bu küme içine girerdi.
B.

ENDERUN

canl› hediyenin sahibi hem hükümdar› memnun edebilme olana¤›n› sa¤lar,
hem velinimetini sarayda tutup destekleyebilecek bir temsilcisi olurdu.
Ç. Fakat, gerek Yeniçeri Oca¤›n›n, gerekse Enderun’un en verimli ve en uzun
süreli insan kayna¤› “Devflirme” düzeni olmufltur. De¤inildi¤i gibi II. Murat
taraf›ndan bafllat›lan bu uygulaman›n ne zaman kald›r›ld›¤›n›n kesin olarak
bilinmedi¤ini ileri sürenler var. Baz› tarihçilerde Yeniçeri Oca¤›n›n ortadan
kald›r›ld›¤›, II. Mahmut dönemine kadar, yaflad›¤›na de¤inmektedirler. Süresi ne olursa olsun Osmanl› egemenli¤i s›ras›nda geliflip uygulanan kulluk düzeninin en zengin ve sa¤lam kayna¤› Devflirme çocuklar› olmufltur.
Devflirme düzen ve yönetimin en önemli ve belirgin özelliklerini flöylece özetlemek mümkündür:
1.

Devflirme ifli Yeniçeri ve Acemio¤lan Oca¤› a¤alar›n›n güdüm ve yönetimi alt›nda yap›l›rd›. A¤a, Ocak a¤alar›ndan, bu tür ifllerde tecrübeli olan “bir Devflirme
a¤as›” ile bir kâtip atard›. Bunlar›n eline, uygulaman›n ne biçimde ve hangi yollardan yap›laca¤›n› gösteren yönetmelik niteli¤inde bir a¤a buyru¤u ile devflirmenin yerini ve zaman›n› belirten bir de sultan ferman› verilirdi. Ayr›ca bunlar›n yeterince yard›mc›s›da olurdu. Devflirmenin yap›laca¤› bölgelerin “beylerbeyi, sancak beyi, kad› ve sipahilerinin” de Devflirme a¤as›na destek olmas› ve
devflirmenin kurallara uygun olarak yap›lmas›na nezaret etmeleri gerekirdi.

2.

Baz› kaynaklar devflirmenin her üç y›lda bir, baz›lar› ise yedi y›lda bir yap›ld›¤›n› ileri sürmektedir. Bu sürenin ihtiyaca göre de¤iflkenlik göstermesi ihtimali daha güçlü görünmektedir (29). Her devflirme döneminde yaklafl›k olarak “3000-12000” aras›nda de¤iflti¤i söylenmektedir.* ‹lk devflirmeler öncelikle fethedilen Balkan ülkelerinin hiristiyan çocuklar› aras›ndan yap›lm›flt›r.
Bunlara “Arnavut, S›rp, H›rvat, Bulgar, Yunan, Macar” çocuklar› al›n›rd›. Fatih zaman›nda Bosna ve Herseklilerin müslümanl›¤› kabul etmelerine ra¤men devflirme kapsam› içinde tutulmalar› dile¤i hükümdarca kabul edilmifltir. Böylece müslüman topluluklardan istisna olarak Boflnaklar da devflirme
kapsam›na girmifltir. Daha sonra devflirme düzeni Anadolu’nun hiristiyan tabakas›n›n da bir k›sm›n› kapsam›na alm›flt›r. Miller’in ileri sürdü¤üne göre
“‹stanbul, Atina ve Rodos” çocuklar› devflirme kapsam› d›fl›nda b›rakm›flt›r.

3.

Müslüman, yahudi çocuklar›, anadan babadan ya da her ikisinden yoksun olanlar, hayat›n›n bir k›sm› kentde geçenler, köy kethudalar›n›n çocuklar› devflirme
kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Yahudi çocuklar› al›fl-verifle al›flk›n ve paraya düflkün olduklar› için al›nmazd›. Müslümanlar›n aile etki ve nüfusundan yararlana-

Osmanl› hükümdarl›¤› alt›na giren ülkelerin, emniyet ve güvenlik arac› olarak saraya gönderdikleri erkek evlâtlar› veya akraba çocuklar› da baflka bir
kaynakt›. Bunlar tutsak olarak korunmakla yetinilmez sarayda sultana muti
kullar durumuna getirilecekleri bir e¤itim de görürlerdi.

C. Gerek saray hizmetleri ye gerekse askeri güç için gerekti¤inde esir pazar›ndan da yararlan›l›rd›. Kökü çok eski uygarl›klara kadar giden esir ya da kölelik düzeni Osmanl› ‹mparatorlu¤u boyunca da sürmüfltü, islâmiyet bu kurumu, daha eski dönemlerdeki haline göre, bir derece yumuflat›p insanc›llaflt›rm›flt›r. Bu uygarl›klarda köleler öncelikle ev hizmetlerinde kullan›l›rd›. Azad
edilip özgürlüklerine kavuflturulmalar› da sevap say›l›rd›.
‹mparatorlu¤un en güçlü ve geliflkin dönemlerinde ‹stanbul esir pazarlar›na
y›lda yirmi bin çevresinde sat›l›k insan getirilirdi¤ini eski gümrük kay›tlar›n›n
gösterdi¤i söylenmektedir. (29) Devletin deniz, kara ve bindirilmifl kuvvetlerinin aç›¤›n›, saray ve konak hizmetleri için gereken insan gücünün bu kaynaklardan sat›n al›nanlarla kapat›ld›¤› bilinmektedir. Zaman›n ileri gelen kiflilerinin saray ve konaklar›nda bu kaynaktan sa¤lanarak e¤itilen k›z veya erkek kölelerin en seçkinlerinin hükümdara hediye edilmesi adeti de vard›. Böylece
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* B. Miller “12000” say›s›n› önermektedir Buna karfl›l›k Prof. Halil inalc›k, Türk ‹dare Teflkilât› Tarihi
‘1964” ço¤altma notlar›ndan “3000” say›s›n› ileri sürmüfltür.
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ENDERUN

caklar› düflünülürdü. Öksüzlerin yeterince aile e¤itimi görmemifl olacaklar› kabul edilirdi. Kent görenlerin kötü al›flkanl›klar kazanm›fl olduklar›na inan›l›rd›.
4.

Köseler, do¤ufltan sünnetli olanlar, beden özür ve çarp›kl›¤› bulunanlar da
devflirme d›fl› b›rak›l›rd›. Bundan baflka ailelerin tek erkek evlatlar› al›nmaz,
iki ya da daha çok kardefllerdense nitelikleri en elveriflli olan birisi seçilirdi.

5.

Devflirme çocu¤un yafl›n›n “8-18” aras›nda olmas› gerekirdi. Sonralar› bu yafl›n yirmiye kadar uzat›ld›¤› söylenmektedir. “10-14” aras›nda olanlara öncelik verilirdi.

6.

Devflirme öncelikle k›rsal bölgelerde yaflayan ailelerin çocuklar› aras›ndan seçilirdi. K›rk haneden birisinden çocuk al›n›rd›. Soylu ve ruhban çocuklar›na
öncelik verilirdi. Bu öncelik belki çevrenin nüfuzlu ailelerinin çocuklar›n› padiflah kulu yaparak itaatlerini kolaylaflt›r›yordu. Fakat öteki bölümlerde de
de¤inildi¤i gibi çok üstün zekâl› çocuklara bu tür ailelerin zürriyeti aras›nda
daha çok rastlama olana¤› bulundu¤unu araflt›rmalar da göstermifltir.

7.

Seçimde gürbüzlük ve yak›fl›kl›l›¤a birinci derecede önem verilirdi. Osmanl›
saray›nda “sureti güzel olan›n siretinin de güzel olaca¤›na” inan›l›rd›. Terman
ve Halingworth araflt›rmalar›n›n çok üstün yetenekli çocuklar›n emsalleri
olan normal kontrollere göre daha cüsseli, a¤›rl›kl› ve yak›fl›kl› oldu¤unu bulduklar›n› bu noktada hat›rlamak ilginç olur. En ufak bir beden ya da sa¤l›k
kusuru olan çocuk ve gençler devflirme d›fl› b›rak›l›rd›.

8. Gerek devflirme s›ras›nda ve gerekse saray okullar›na al›nacaklar›n “Kap›
A¤as›” ile seçimi s›ras›nda zekâ ve yeteneklili¤e de dikkat edildi¤ini çeflitli
yazarlar söylemektedir. Hatta Miller bu ölçülerin modern yetenek ölçeklerine veya dayand›klar› esaslara çok benzerlik gösterdi¤ine de¤inmektedir.
Buna ra¤men incelenen yerli ve yabanc› kaynaklardan hiç birisinde bu ölçüt ya da ölçeklerin neler oldu¤una dair yeterince ayr›nt›l› bilgiye rastlanmam›flt›r. Yaln›z bunlar›n sorun niteli¤indeki durumlarda aday›n davran›fllar›na bak›larak kararlaflt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Bir ayd›n›m›z›n kaynak göstermeden nakletti¤i bir örnek bunu ayd›nlatabilir.*
“Devflirme adaylar›, ortas›na yemek kab› yerlefltirilmifl bir tepsi çevresine s›k›fl›kca bir durumda oturtulurdu. Her birinin eline saplar› hayli uzun tahta kafl›klar verilirdi. Kendilerinden kafl›¤›n›n sap›n› arkadafl›na dokundurmadan kar›nlar›n› doyurmalar› istenirdi. Kafalar› yeterince çal›flm›yanlar sorunun çözümünü bir türlü kestiremezlerdi. En ak›ll›lar› ise karfl›s›nda oturanla ifl birli¤i yapmay› düflünür, kendi kafl›¤› ile onu besler, ondan da kendini beslemesini isterdi.”
____________________________________

* M.E.B. merkez örgütünden emekli say›n Remzi öncül.
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Bu konuda yeterince belge ve kaynak bulunamam›fl olmas›na ra¤men Enderun’dan yetiflenlerin büyük ço¤unlu¤unun çeflitli alanlardaki çok üstün baflar›lar›, seçimde yetene¤e yeterince öncelik ve a¤›rl›k verildi¤ini gösteren en
güvenilir belirtidir. Bununla beraber bu soru ilk elden kaynaklara kadar inilerek araflt›r›lmas› ve ayd›nlat›lmas› gereken önemli konulardan birisidir. Bu tür
bir araflt›rma hem e¤itim tarihimiz aç›s›ndan hemde ruhbilimsel ölçü ve ölçeklerin tarihi aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
9.

Devflirme s›ras›nda mahallin “sancak beyi, kad› ve sipahisi” gibi ileri gelen
yöneticilerin devflirmenin kurallar›na uygun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetlemekle yetkili oldu¤una de¤inilmiflti. Bu, devflirmecilerin menfaat karfl›l›¤› seçime hile kar›flt›rmas›n› önlemek içindi. Bu tedbirlere ra¤men sistemin
gevfleme¤e bafllad›¤› dönemlerde rüflvet karfl›l›¤›, devflirilmemesi gerekenlerin de al›nd›¤› olmufltur. Bu uygunsuzluklar›n ortaya ç›kmas› halinde sorumlu fliddetle cezaland›r›l›rd›.
Bu hususun baflka bir noktadan da önemi var. Baz› bat›l› tarihçiler devflirme
düzeninin, ailelerin direncine ra¤men zorla uygulanan bir barbarl›k belirtisi oldu¤unu ileri sürmektedirler. Kuflkusuz baz› aileler erkek evlâtlar›n›n aile oca¤›ndan bu nedenle uzaklaflt›r›lmas›n› iyi karfl›lamam›fl olabilir. Fakat ço¤unlukla devflirme alan› ailelerinin, çocuklar›n›n seçilmesi için yar›flt›klar› ve istekli olduklar› da flüphe götürmez. Yukar›da bunlarla ilgili olarak de¤inilenler bunun
belirtilerinden birisidir. Müslümanl›¤› kabullenerek bunun kapsam› d›fl›nda kalabilecekleri halde hükümdardan kapsam d›fl› b›rak›lmamay› dilemeleri bunun
bir ceza de¤il imtiyaz olarak görüldü¤ünü belirtir. Türk ve müslüman ailelerin
bazan adlar›n› de¤ifltirip nüfuzlar›n› kullanarak çocuklar›n› devflirmeler aras›na s›zd›r›fllar› da baflka bir delildir. O devirde devletin gerek sivil ve gerekse en
nüfuzlu ve yetkili makamlar›na yükselebilmenin en emin yolu buydu.

10. Devflirilen çocuk ve gençler yüzer kiflilik kümeler halinde, sürübafl› denilen görevlinin güdümü alt›nda baflkentin yolunu tutard›. Buraya gelifllerinde sünnet
edilir, müslüman ad› verilir ve islamiyeti kabul ederlerdi. Sonra do¤um yerlerini,
yafllar›n›, ana-baba durumlar›n›, verilen yeni adlar›n› ve nerelere tertiplendiklerini kapsayan defterler tutulurdu. Kap› a¤as›n›n da bulundu¤u bu de¤erlendirme
ve s›n›fland›rma s›ras›nda en gürbüz ve gösteriflli, yak›fl›kl› ve ak›ll› olanlar saray
için ayr›l›r ve ayr› bir defteri tutulurdu. Bu defter ve adaylar Kap› A¤as›nca dikkatle izlendikten baflka zaman›n hükümdar›n›n da denetiminden geçerdi. Padiflahlar›n gerek iço¤lan› adaylar›n›n seçimi ile ve gerekse e¤itimleri süresince yak›ndan ilgilenmesi ve onlar› kiflisel olarak izlemesi gelenek halinde yerleflmiflti.
Bu ay›rmada baz› adaylar›n do¤rudan do¤ruya saraya al›nd›klar› olurdu.
Fakat genellikle devflirmelerin ço¤unlu¤u bir süre için Anadolu ve Rume-

54

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

li’ndeki köklü Türk ailelerin yan›na verilirdi. Bunlar›n yerlefltirildikleri ailelerin reislerine “Biz sultan devflirmesi, padiflah kuluyuz.” diye direnebilmelerini önlemek için hazineye ufak bir ücret ödemeleri adetti. Devflirmeler bu
aileler yan›nda Türk ve Müslüman adet ve törelerini Türkçeyi konuflup anlamas›n›, tar›mla ilgili etkinlikleri ö¤renirlerdi. Türk kültürüne yeterince
uyum sa¤lad›klar› zaman baflkente yollan›rlard›. Orada önceden yap›lan
tesbitlere göre bir k›sm› Acemio¤lan Oca¤›na bir k›sm› da Enderun’un d›fl
saraylardaki haz›rl›k okullar›na tertiplenirdi.

V. ÖRGÜT VE YAPILAR
Bursa Saray›na bafllayan fiehzade Okulunun Fatih devrinde Enderun Mektebi olarak örgütlenmesinden sonra da çeflitli devirlerde geliflme ve de¤iflmeler
göstermifltir. Kurum Fatih devrinde hiç de¤ilse üç kez geniflletilip yeniden örgütlenmifltir. Ondan sonra II, Bayazit döneminde Topkap› d›fl›ndaki ilk haz›rl›k okulu
olan “Galatasaray” eklenmifltir.
Onun peflinden I. Selim, Kanunî Süleyman, IV. Murat devirlerinde ekleme ve
de¤iflmeler olmufltur. ‹mparatorlu¤un duraklama ve gerileme devirlerindeyse etki ve önemini yitirerek saray iç hizmetlerine görevli yetifltiren bir kurulufl durumuna gelmifltir.
En geliflmifl ve etkili oldu¤u dönemlerde Enderun Topkap› içinde ve d›fl›nda
olmak üzere bir kurumlar manzumesi durumundayd›.
Fatih döneminden, Topkap› hünkâr kona¤› olarak terkedilinceye kadar burada dört büyük yang›n ç›kt›¤›n› tarihler belirtmektedir. Bunlar aras›nda saray›n Enderun bölümündeki bir çok yap›lar da yanm›flt›r. Yenileri yap›l›rken eski yer ve
plan de¤iflmifltir. Bu yüzden kuruluflun bafllang›çtaki örgüt ve yerlefltirilmesi konusundaki bilgilerimiz kesin de¤ildir. Buna ra¤men Enderun’un e¤itim kurumu
olarak Topkap› içinde ve d›fl›nda olmak üzere üç küme kurulufltan olufltu¤u ileri
sürülmektedir.

1. Haz›rl›k Okullar›
Genellikle devrinin bir nevi yüksek okulu say›lacak Topkap› içindeki bölüme
devflirmeleri haz›rlamak üzere kurulmas›na gidilmifltir. Süresinin “6-7” y›l çevresinde oldu¤u belirtilmektedir. ‹lkinin II. Bayazit döneminde Galatasaray’da kuruldu¤una de¤inilmiflti. Önceleri flehzade okulu olarak hizmet gören Edirne saray›ndaki kurum da zamanla bir haz›rl›k okulu durumuna girmifltir.
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Kanuni Sultan Süleyman devrinde bunlara iki yenisi daha eklenmifltir: Bunlardan birincisi hükümdar›n bir süre sadrazaml›¤›n› yapt›ktan sonra bafl› vurulan
‹brahim Pafla’n›n At Meydan›’ndaki saray›nda kurulmufltur. Buran›n öncelikle Arnavut ve Boflnak devflirmelerine öz oldu¤unu belirtmifltik.
Haz›rl›k okullar›n›n sonuncusu ise hünkâr›n hazinedarl›¤›n› yapm›fl olan ‹skender Çelebi’nin saray›ndakidir. Bu tür kurumlar›n en büyüklerinden oldu¤u
söylenen bu okulda bir ara devflirme mevcudunun “500” oldu¤u belirtilmektedir. (30)
Bu okulda seçkin devflirmeler “Türkçeyi okuyup yazmas›n›, kuran, tecvit, ilmihal, edeb ve maafleret” gibi derslerin yan› bafl›nda el ve askerlik becerilerinde
de ö¤retim görürlerdi. Ata binmek, cirit oynamak, k›l›ç ve m›zrak kullanmak gibi
meharetlerin yan› bafl›nda gürefl, a¤›rl›k kald›rmak gibi sporlara da önem verilirdi.
Fakat günümüzün e¤itim amaçlar› ile ilgisi aç›s›ndan el becerilerinin ö¤retimine
de saray e¤itiminde özel bir önem verilirdi. fiehzadelerin bile bu ö¤retimden yararlanmas› beklenirdi. Osmanl› hükümdarlar›ndan bir ço¤u “müzik, fliir” gibi sanat dallar›nda seçkinlik sa¤lam›flt›r. Bunlar›n yan› bafl›nda “bahç›vanl›k, oymac›l›k,
tezhib, kuyumculuk” gibi becerilerde de çok usta olanlar›na rastlanmaktad›r.
Ö¤retimin bu yönünün gene günümüz e¤itimi aç›s›ndan ilginç ve önemli
olan bir yan› da bireysel özelliklere verilen önceliktir. Devflirme ö¤renciler program›n kapsam› içine giren bilgi ve beceri dallar›ndan hangisinde ola¤anüstü yetenek gösteriyorlarsa o yönde geliflmelerine dikkat edilirdi.
Bu dönem ö¤retimin sonunda mezunlar ö¤renim boyunca gösterdikleri baflar› ve özelliklere göre “yeniçeri, sipahi ocaklar›” ile öteki devlet hizmetlerine ç›rak edilirdi. Bunlar›n en seçkin ve baflar›l›lar› ise Topkap› Saray›’ndaki daha ileri
e¤itim için aday seçilirdi.

2. Enderun Hümayun
Enderun’un saray örgütündeki sözlük anlam› “iç bölüm, mabeyn” demektir.
Sözkonusu edilen ikinci e¤itim kurumu saray›n iç hizmetler bölümünde bulundu¤u için ilgili yay›nlarda ad› “Mekteb-i Enderun” olarak geçmektedir. “Büyük oda,
Küçük oda” dan oluflan çekirdek II. Mehmet taraf›ndan kurulmufltur. Fatih’ce haz›rlatt›r›lan “Kanunnamei Ali Osman”’da bu odalar›n ö¤renci say›lar›na, gündeliklerine baz› görev ve yetkileri belirleyen hükümlere rastl›yoruz. Küçük oda ve büyük oda ö¤renci mevcutlar›n›n “yüzer” olarak, Has odan›nkisi ise “32” olarak
belirlenmifltir. Çeflitli hükümdarlar devirlerinde mevcutlarda art›rma ve eksiltmeler yap›lm›flt›r. Kanuname bu konuda flunlar› belirtmektedir:
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“...Harem k›sm›ndaki enderun o¤lanlar›n›n yekûnu “709” kiflidir. Gündelikleri “7080”, ayl›klar› “212580”, seneli¤i “75” yük “50960” akçe tutar. Ve bir Has
Oda dahi yap›lm›flt›r. “32” adet Has Oda” o¤lan› ile biri içinde Silahdar, öbürü
Tülbent o¤lan› olan ve oda o¤lanlar›n›n zabt› odabafl›na müfevvizdir. Silahdar dahi acemilere sille çalmaya memurdur. Ve onlar ç›kmak lâz›m gelse Silahdar ve rikabdar “50” akçe mütefferika ola, riayet olunursa bölük a¤as› ve Çeflnigir bafl›
ola ve sair oda o¤lan› “35” er akçe ile ç›ka. Silahdar Kap›c›bafl› dâhi olmufltur ve
Hazine o¤lan› “118” akçe ile “20” akçeyle ç›ka. Kâtipleri “20” akçeyle bölü¤e
ç›ka. Kiler o¤lan› “16” akçeyle ç›ka ve taam› huzuruna lisan›ma Kilercibafl› koya.
Bahçeye bir bostanc› bafl› tutulmufltur. Kay›¤a girildikte Bostanc›bafl› ve bostanc›lar kürek çekip dümen tutma ve bayramlarda meydan deyu divana taht kurulup ç›kmak emrim olmufltur. Has odam o¤lanlar›na y›lda dört defa kaftan verilsun. Üzerine çatmadan, takyeden ve pabuç verilsun.” (31)

1856 da Topkap› Saray›n›n Plân›ndan Ç›kar›lan III. Avlu Plân› (Barnette, Miller’in
The Palace School of Mohammed The Conqueror adl› kitab›ndan al›nm›flt›r.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bab› saade,
Bab› saade a¤as› iço¤lanlarm›n odas›,
Enderim,
Hazine odas› iço¤lanlann›n üçüncü ko¤ugu,
Sultan hazinesi,
Hazine a¤as›n›n dairesi,
Hazine a¤as›n›n iço¤lamlarunin ko¤uflu,
Hirka.i saadet,
H›rka-î saadet iço¤lanlarm›n özel ko¤uflu,
H›rka-î saadet a¤as›n›n odas›,
Bafl a¤a iço¤lanlarm›n özel camii,
Saray kitapl›¤›,
Taht odas›,
Bab› saade a¤as› iço¤lanlarm›n özel ko¤uflu.

Osmanl› saray›n›n örgütüne ve özellikle Enderun e¤itim düzeninin iflleyifline
karfl› bat›l› gözlemciler bafl›ndanberi güçlü bir ilgi göstermifllerdir. Miller’in “Fatih
Mehmed’in Saray Okulu” ve “Bab›âlinin Ötesi” adl› eserlerin bu ilginin kapsam›n› ve süreklili¤ini en iyi yans›tan incelemelerdendir. Bu eserlerin de Miller I. Bayazit döneminden bafllayarak içinde bulundu¤umuz yüzy›la kadar Bat› dillerinde bu
konuda ne kadar çok yay›n yap›ld›¤›n› yans›tan en verimli incelemedir. Bu kaynaklar aras›nda çeflitli devirlerde ve sürelerde saraya iço¤lan› olarak girip oradaki
hayat› yak›ndan yaflay›p tan›d›klar›n› ileri sürenlerin ilginç an›lar›n› buluyoruz. Aslen “Leh, Cenevizli, Venedikli” veya baflka soylardan olan bu yazarlar farkl› nedenlerle saray hizmetlerinden ayr›ld›ktan veya uzaklaflt›r›ld›ktan sonra oradaki
yaflamlar›n› anadilleri ile yazm›fllar ve bunlar ya yay›nlanm›fl ya da yabanc› diplomatlarca kaynak olarak kullan›lmak üzere çeflitli dillere çevrilip el alt›nda tutulmufltur. Bunlardan baz›lar›n›n güvenirlik durumu üzerinde tereddüde düflülebilir.
Fakat bir k›sm›n›n da d›fla kapal› olan Enderun örgütü ve iflleyifli üzerinde ilk elden bilgi edinmifl oldu¤u kuflku götürmeyecek durumdad›r.
Bu tür kaynaklar›n yan› bafl›nda Hammer gibi güvenilir tarihçilerin de bu konuya karfl› yak›n ilgi duyduklar› ve eserlerinde genifl yer verdikleri unutulmamal›d›r. Bu tarihçilerin ço¤unlu¤u Enderun okulunun geçmiflte ve daha sonraki ça¤larda benzeri görülmemifl etkili, verimli ve çok ileri e¤itim ilke ve tekniklerini kapsayan bir kurum oldu¤unda birleflmektedirler. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun gerek
geliflip yükselmesinin ve gerekse ona karfl› olan politik güçlere ra¤men yüzy›llarca varl›¤›n› sürdürebilmesinde Enderun e¤itim sisteminin birinci derece de etkili
oldu¤unu söylemifllerdir.
Bu izlenim ve görüfller aras›nda, on y›l kadar sarayda iço¤lan› olarak çal›flt›¤›
ileri sürülen Angiolello’nun an›lar› Enderun örgütü hakk›nda en eski izlenimleri
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kapsamaktad›r. Miller’in de belirtti¤i gibi “kabataslak ve yüzeysel görüflleri” yans›tan bu izlenimler ne de olsa bir örnek olarak üzerinde durulma¤a ve baz› k›s›mlar› verilmeye de¤er.
Angiolello (32) önce saray›n “bafl harema¤as›, hazinedar ve kiler a¤alar›n›n”
görevlerini aç›klamaktad›r. Kendisi bunlar›n “aka¤a” denilen harema¤alar› oldu¤unu ileri sürmektedir. Bununla beraber bu görevlerin Enderun’dan yetiflenlere
verildi¤i zamanlar olmufltur. Bu yüzden Angiolello’nun ileri sürdü¤ü durum sürekli bir kural niteli¤inde de¤ildir.
Bunu belirttikten sonra Angiolello flunlar› ileri sürmektedir:
“... Bu harem a¤alar›ndan her birinin maiyetinde yaklafl›k olarak yüzer iço¤lan› görevlidir. Farkl› milliyet ve mezheplerden gelen bu o¤lanlar›n sekizer akçe
ücretleri ve büyük Türk’ün ba¤›fl olarak verdi¤i atlar› var. Bundan baflka kendilerine daha çeflitli ödüller de verilir. Ayr›ca büyük Türk’ün kendine öz dairesine ve
hizmetlerine bakan yirmi iço¤lan› daha var. Bunlarsa çeflitli ihsan ve ödüllerden
baflka yirmifler akçe ücret al›rlar. Bunlardan baflka üç büyük a¤an›n maiyetinde
“sâi, haberci” olarak çal›flan yirmi harem a¤as› daha bulunmaktad›r. Çünkü büyük Türk saray›n iç k›sm›nda çal›fl›p yaflayanlar›n kap›lardaki muhaf›zlar ve d›flar›daki kimselerle konuflmas›n› istememektedir.
Saray›n iç k›sm›nda yaflayanlardan birisi d›flardan sak›ncas› olmayan bir fley
sat›n ald›rmak isteyince bu yirmi harem a¤as›ndan birine niyetini anlat›p paray›
verir. O da paray› al›p birinci kap›daki muhaf›zlara götürüp verir. Onlar da siparifli sat›n ald›r›rlar.
Büyük Türk’ün hizmetindeki bütün iço¤lanlar›n›n say›s› “340” d›r.
Büyük Türk onsekiz yafl çevresindeki gençleri hizmetine almaktad›r.
Sarayda iço¤lanlar›na “okuma, yazma” ö¤retmekle görevli ve iyi yaflam›n gereklerini bilen sürekli iki ö¤retmen bulunmaktad›r. Ayr›ca onlara ‹slamiyetin gereklerini ve adetlerini de ö¤retmektedirler.
Sultan, onlardan haz›r duruma geldiklerine ve sadakatlerine kâni olduklar›n›
d›fl görevlere atar ve lây›k olanlar› da terfi ettirir. Her hangi bir baflar› gösterdikleri zaman bol ödül al›rlar. Baflar›s›zl›k halindeyse fliddetle cezaland›r›l›rlar...”
Angiolello’nun an›lar›ndan al›nan bu parçalar iço¤lanlar›n›n say›s› ve öteki
ayr›nt›larda baz› de¤iflkenlikler göstermektedir. Bu izlenimler daha çok kurumun
içinde yetiflmekle beraber örgütün ancak kendini etkileyen yanlar›n› yans›tan bir
ö¤rencinin an›lar›n› and›rmaktad›r. Bununla beraber okulla ilgili ilk yabanc› kaynaklardan birisi olmas› aç›s›ndan ilginçtir.
Örgüt yönünden “Büyük Oda, Küçük Oda ve Has Odan›n” Fatih taraf›ndan
kuruldu¤u anlafl›lmaktad›r.

ENDERUN

59

Büyük Oda ve Küçük Oda kurumun haz›rl›k s›n›flar› niteli¤inde say›labilir. Buran›n ö¤rencileri ya d›fl saraydaki haz›rl›k okullar›ndan seçilir, ya da devflirmelerin
en seçkinlerinin veya hükümdara hediye olarak verilen kölelerin do¤rudan do¤ruya buraya kabul edildikleri de olurdu.
Ö¤renciler burada vakitlerinin büyük k›sm›n› okuma, yazma, Kur’an, ulumu
diniyle, ilmihal gibi konular›n ö¤renimine harcarlard›. Askerlik ve el becerilerine de
gerekli önem verilirdi.
Bu iki odadan baflka üzerinde daha sonra durmay› yararl› gördü¤ümüz “Do¤anc›lar, Seferli, Kiler ve Hazine odalar›na” ba¤l› iço¤lanlar›n›n en seçkinlerinden
otuz ikisinin oluflturdu¤u Has Oda ise kurumun bir tür son s›n›f› say›lacak durumdayd›. Bu oda iço¤lan› say›s›n›n 1. Selim devrinde k›rka yükseltildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Has Oda iço¤lanlar›n›n bafl›nda “silahdar, rikabdar, çuhadar ve tülbent o¤lan›” bulunurdu. Görevleri hükümdar›n kiflisel savafl araçlar› “silahdar”, giyimleri,
“çuhadar”, atlar› “rikabdar”, kavuk ve sar›klar› ile “tülbent o¤lan›n” ilgilenmesi gereken bu görevlerin saray iç örgütünde de önemli görev ve yetkileri vard›. Örne¤in Silahdar a¤a hem saray›n muhaf›z örgütünün hem de o¤lanlar›n›n bafl yöneticisi durumundayd›.
1. Selimin M›s›r’dan hilafet unvan› ile birlikte getirdi¤i kutsal emanetlerin bulundu¤u binan›n bak›m›, düzen ve temizli¤i de onun hükümdarl›¤› s›ras›nda has
odalar›n görevleri aras›na girmifltir. Bizzat hükümdar›n kendisi de bu bak›m ve temizlik iflinde çal›fl›rd›.
Has odal›lar genellikle d›fl hizmetlere “beyler beyi” olarak veya “vezir unvan› ile atan›rd›.

3. Meslek Okullar›
Genellikle mesleki ö¤retimin öncelikle Seferli Odas›na ba¤l› olarak yap›ld›¤›n› ileri sürenler çoktur. Bafllang›çta sefer s›ras›nda hükümdar›n çamafl›r ve benzeri hizmetleri ile Enderun iço¤lanlar›n›n çamafl›r ve temizli¤ine bu oda o¤lanlar›
bakard›. Daha sonralar› buras› “deri iflleri dokuma tezhip, musikî, tahta iflleri” gibi sanat ve becerilerin de ö¤retildi¤i bir meslekî e¤itim merkezi durumuna gelmiflti. Mehteri hümayun denilen Askerî Muzika Okulu ile Meflkhane denilen klasik musiki ö¤retimi de buraya ba¤l›yd›. Bununla beraber ö¤retimi sadece Seferli
Odas›na ba¤l› olarak düflünmek de do¤ru olmayabilir. Çünkü “Do¤anc›lar, Kiler,
Hazine odalar›n›n” iço¤lanlar›n›n da öncelikle meslek ö¤retimi ile u¤raflt›¤›n› düflünmek yanl›fl say›lmaz. Kiler Odas› baflta hükümdar olmak üzere bütün saray
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halk›n›n günlük besinlerinin haz›rland›¤› bir yerdi. Burada günde “20000” kifliye
yemek piflti¤i belirtilmektedir. Hizmetin nicelik yönünden kapsam›n›n yan› bafl›nda nitelik ve çeflitlilik aç›s›ndan gösterdi¤i özellikler üzerinde de durulmak gerekir. Dünyan›n en zengin mutfaklar› aras›nda yer alaca¤› kuflku götürmeyen Türk
mutfa¤›n›n çeflitlilik ve lezzet aç›s›ndan doru¤una eriflti¤i yer saray mutfa¤›yd›.
Bu yüzden oras› en seçkin tabahat ustalar›n›n yönetimi alt›nda çal›flan ve sürekli
olarak yeni ustalar yetifltiren bir meslek okulu niteli¤ini tafl›yordu.
Bundan baflka sofra hizmetleri, çeflitli flerbetlerin, kuvvet macunlar›n›n, hastal›k ilâç ve merhemlerinin de yap›m› ve korunmas› da Kilerli Odas›n›n görevleri
aras›ndayd›. Bunlara ek olarak hükâr›n özel içme suyunun bu amaç için yap›lm›fl
çeflmelerden özel gümüfl damacanlara doldurulmas›, mühürlenmesi, muhafazas› ve gere¤inde öteki serinleticilerle ikram› da bu odan›n güvenlilerine düflen bir
iflti. Bu yüzden bu oda iço¤lanlar› aflç›l›ktan baflka “flerbetçilik macunculuk, ilâç
yapmak, sofrac›l›k” gibi o zamana göre her birisi ayr› bir uzmanl›k ve u¤rafl› say›lan ifllerde ilgi ve yeteneklerine göre yetiflmek olana¤› bulurdu.
Do¤anc›lar Odas› görevlilerinin esas ifli hünkâr›n av do¤anlar›n›n bak›m ve yetifltirilmesi olarak görünmektedir. Fakat bunun yan› bafl›nda saray kufllar›n›n bak›m
ve üretimi, av ve avc›l›k iflleri ile ilgili hizmetler de bu odaca yerine getirildi. Bu odaya ayr›lan hizmetliler de bu ifllerde yetki ve yeterlik kazanmak olana¤› bulurdu.
Nihayet Hazine Odas›n›n görevi sadece padiflaha ait kiflisel hazinenin içerdi¤i de¤erli varl›klar›n defterini tutmak, girifl ve ç›k›fllar›n› izlemekle kalmazd›. Buradaki de¤erlerin korunmas›, bak›m ve tamirleri, yenilerinin yap›m› gibi konular›n
da görev kapsam› içine girdi¤i ortadad›r. Bu gibi becerileri ö¤renmek ve yerine
getirmek de Hazine iço¤lanlar›na düflen ifllerdendi.
Bu nedenle Seferli odas›n›n yan› bafl›nda “Do¤anc›lar, Kiler ve Hazine” odalar›n› da bir çeflit mesleki ö¤retim merkezleri olarak görmek hata say›lm›yabilir.
Topkap› saray›ndaki kurumun tüm aflamalar› hakk›nda yerli ve yabanc› tarihçilerin bir ço¤u flu ortak genel görüflü benimsemifl görünmektedir:
Enderun Okulu saray d›fl›ndaki haz›rl›k okullar›ndan bafll›yarak sistemin doru¤u say›lacak Has Odaya kadar e¤itim programlar›ndan “anl›k, beden ve el becerilerinin” edinilip gelifltirilmesine yaklafl›k olarak eflit ölçüde yer veren, o zamana kadar ve ondan sonra sonra bile benzerine rastlanmayan etkili ve baflar›l› bir
e¤itim kurumudur. Bu konuda B. Miller Fatih Mehmed’in Saray Okulu adl› eserinde flunlar› belirtmektedir:
“Saray Okulunun, II. Murat döneminin fiehzade Okulu çekirde¤inden kudretli Osmanl› imparatorlu¤unun askeri ve mülki personelini yetifltiren bir akademi durumunda oluflup geliflmesi ve yaklafl›k olarak üç buçuk yüzy›l ayn› amaçla-
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r› gerçeklefltirmek için çal›flmas› e¤itim tarihinde çok yüksek düzeyde bir baflar›
olarak gösterilecek niteliktedir.
...... Örgüt ve disiplinle el becerilerine verilen önem öncelikle Türklere öz bir
tutumun gereklerini yans›tmakla beraber dengeli bir insanc›l bilimler ve beden
e¤itimi program›na verilen önem dolay›s› ile Eflatun’un Cumhuriyeti’nde önerdi¤i akademi e¤itimine oldukça benzerlik göstermektedir.
Bu görüflü ileri süren Prof. Libier flunlar› da eklemektedir: örgüt ve program›n belirli ö¤elerinin Cumhuriyet’den al›nm›fl oldu¤una inan›labilir. Özellikle e¤itimin oldukça erken bir dönemde anl›ksal ve sanat e¤itimi olarak ikiye ayr›l›fl› ve
bunun hem saray d›fl›ndaki ve hem de içindeki k›s›mda sürdürülmesi, beden e¤itiminin sistemli ve düzenli olarak bütün e¤itim boyunca devam›, sesli ve aletli
müzikle koro halindeki çal›flmalara verilen özel önem ö¤rencilerin bireysel özellik
ve niteliklerine göre e¤itim ö¤retim yönünü seçmekte sahib olduklar› özgürlük
bunlar aras›nda gösterilebilir.”
Meslek okullar›ndan sonuncusu olan Seferli Odas›n›n 1. Ahmet taraf›ndan
1603 y›l›nda kuruldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bununla beraber von Hamer Erivan seferi s›ras›nda IV. Murat’ça kuruldu¤unu ileri sürmektedir.
Örgütü, program› ve amaçlar› aç›s›ndan e¤itim tarihimiz için son derece
önemli olan bu kurumun her yönü ile yeterince incelenip araflt›rmaya de¤er oldu¤u kuflku götürmez. Dilimizde bu konuya dolayl› ve dolays›z yollardan de¤inen
kaynaklar s›n›rl›d›r, özellikle bunlarda orijinal belgelere dayanan araflt›rma niteli¤indeki çal›flmalar yeterince yoktur.

Yap›lar
Topkap› manzumesi içinde Enderun okulu ile ilgili olan yap›lar›n say›s› ve yerlefltirilme düzeninin geliflimi ile ve bafl gösteren tahriplere paralel olarak oldukça
de¤iflkenlik göstermifltir. Çeflitli noktalarda de¤inildi¤i gibi II. Mehmet’den IV. Murat’a kadar okula yeni odalar eklenmifl veya Do¤anc›lar Odas› gibi baz›lar› ise la¤vedilmifltir. Bundan baflka çeflitli tarihlerde sarayda bafl gösteren önemli ve büyük
yang›nlar sonucu yap›lardan bir k›sm› yok olmufltur. Yananlar›n yerine farkl› yerlerde farkl› yap›lar eklenmemifltir. Bu yüzden kuruluflundan bu yana okulun bu
aç›dan çeflitli devirlerde geçirdi¤i de¤iflkenlikler hakk›ndaki bilgiler çelifliktir.
Fatih’in “Büyük Oda, Has Oda” yap›lar›ndan baflka bir hastane binas› ile büyük bir kitapl›k ekletti¤i söylenmektedir.
“Fatih Mehmed’in Saray Okulu” adl› eserinde yap›lar konusuna bir bölüm
ay›ran B. Miller’in ilgili araflt›rmalar› bu aç›dan dikkate de¤er. Yazar Tavernier’in

Okul saray içindeki alt› oda için kurulmufl, yatakhane ve derslik görevlerini
kaynaflt›ran birer yap›dan oluflmaktayd›. Bundan baflka sadece ö¤retim ve temrinler için kullan›lan bir “meflkhane konservatuvar” binas› da vard›. Okul mescidindi baflka büyük odaya öz bir de küçük cami bulunuyordu. Ö¤retmen ve ö¤rencilerin yararland›¤› ortakc›l bir hamam da mevcuttucuttu. Buna II. Selim Hamam› denirdi. Okul yönetiminin bafl›ndakiler için de dört ayr› daire ve büro bulunuyordu. (33)
Miller eseri ile ilgili araflt›rmalar› s›ras›nda saray okulunun “1664-65” y›l›ndaki büyük yang›ndan öncesine ait durumunu, en kapsaml› ve en güvenilir biçimde ayd›nlatan bir belgeyi ortaya ç›kard›¤›n› ileri sürmektedir. Bu belge Bobovi ya da Boboviski ad›ndaki leh as›ll› eski bir iço¤lan›n an›lar›n› içermektedir. Tatar ak›nc›lar› taraf›ndan tutsak al›n›p esir pazarlar›nda sat›lan Bobovi bir süre
sonra saraya intikal etmifl ve Meflkhane iço¤lan› olarak çal›flm›flt›r. Bir sürede kap› muhaf›zl›¤› yapan Bobovi toplam olarak ömrünün ondokuz y›l›n› saray›n içinde ve çevresinde geçirmifltir. Bu sürenin sonunda flaraba olan düflkünlü¤ü ve bunun bir fliflesine karfl›l›k kendini satabilece¤i gerekçesi ile saray hizmetlerinden
uzaklaflt›rm›flt›.
Saraydan at›ld›ktan sonra her hangi bir geçim yolu bulamayan Bobovi islamiyeti red ve inkâr edip Ali Bey olan takma Türk ad›n› da b›rakarak eski ad›n›
alm›flt›r.
“Seray› Enderum” ad›ndaki denemesinin ‹stanbul’daki yabanc› temsilcilerle
ülke d›fl›ndaki yabanc› devlet yöneticileri için enderun rehberi niteli¤inde yazd›rd›¤› san›lmaktad›r. Miller “Seray› Enderum” hakk›nda flunlar› eklemektedir: “Bobovi’nin eserin asl›n› zaman›n diplomatik dili olan ‹talyanca ile yazd›¤› anlafl›lmaktad›r. Halen eserin dört ayr› kopyas› bulunmaktad›r ve üçünde de Enderun’un planlar› var. Halen British Museum’un Harleian kolleksiyonu aras›nda bulunan ‹talyanca nüsha “10 May›s 1665” tarihli nüshan›n, eserin orjinali olmad›¤›
söylenebilir. Bu kan›n›n nedeni fludur: Bugün Bobovi’nin el yaz›s› ile yaz›lm›fl ve
onun imzas›n› tafl›yan bir St. John ‹ncili Leayden Hükümdarl›k Üniversitesi Kitapl›¤›nda bulunmaktad›r. ‹ki belgenin el yaz›lar› ve imzalar› karfl›laflt›r›ld›¤› zaman
“Saray› Enderun”un ‹talyanca nushas›ndaki el yaz›s› ‹ncildekini tutmamaktad›r.
Kont Paul Riant Kolleksiyonu aras›nda olup bugün Harvard Üniversite Kitapl›¤›nda bulunan ve “Memoire Sur les Turque” bafll›¤›n› tafl›yan çevireni belirsiz
Frans›zca ikinci nüsha “10 Kas›m 1666” tarihini tafl›maktad›r ve hiç bir zaman
yay›nlanmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

BÜYÜK ODA
(Barnette, Miller’in The Palace School of Muhammed The Conqueror adl› eserinden atanm›flt›r.)

eserinde iki bölümü saray okuluna ay›rd›¤›n› ve yap›lar konusunda iki iço¤lan›ndan edinildi¤ini ileri sürdü¤ü flu bilgileri belirtmektedir:

Kumkap›,
Yeni gelenler hücresi,
Cezayirli iço¤lanlar›n hücresi,
Kap›ya bitiflik oda,
Pireli hücre,
Pireli hücre,
Bitli hücre,
Bafl a¤an›n yeri,
Hamamc›lar hücresi,
Hamamc›lar hücresi,
Eskiden flehzadelerin sancak beyliklerine atand›klar› yer. Halen (a) kavuklar›n ve giyim eflyalar›n›n, (b) Miriz ve cücelerin yeri,
‹mam›n yeri,
Oda bafl›n›n yeri,
Oda bafl›n›n yeri,
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Almanca olan üçüncü nüshan›nsa Avusturya ‹mparatorlu¤u ordusu subaylar›ndan Nioklas Brenner’ce Yedikule Zindan›nda, mum ›fl›¤›nda Almancaya çevirdi¤i ve 1667 y›l›nda Viyana’da yay›nlad›¤› görülüyor.

Ö¤renimi bitirenlerin her yönden en seçkin olanlar› ise “Has Oda” ya geçerdi. Sokullu ve Köprülü’nün Kiler Odas›ndan Has Odaya geçtikleri ve ordan sadrazaml›¤a atand›klar› söylenmektedir.

“Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Bugünkü Durumu” adl› eserin yazar› Rycaut saray ve okul hakk›nda kitab›nda bulunan bilgileri Bobovi kayna¤›ndan al›p
1667’de yay›nlam›flt›r.

VI. PERSONEL VE PROGRAM

Bobovi’nin üç denemesine ba¤l› olan yap› plânlar›nda da eserinin ad›nda oldu¤u gibi baz› kaba yan›lg›lara rastlanmaktad›r. Ayr›ca “Babüssuade ve Bab› Hümayun” adlar›ndaki yanl›fllardan baflka yap›lardan baz›lar›n›n yerlerinde de hayata düflülmüfltür. Sarayda ondokuz y›l geçirdi¤i kesin olan Bobovi’nin bu yan›lg›lara düflmesi beklenemeyece¤i için durum flöyle yorumlanabilir: Bobovi’nin kendi
el yaz›s› ile haz›rlad›¤› nüsha ile birlikte ona ba¤l› olarak kendi eliyle çizdi¤i plân
da yok olmufltur. Kopyac› ya da çeviriciler bu üç plân› Bobovi’nin metninde aç›klad›¤› esaslara dayanarak sonradan çizmifl olabilirler.
Enderun’un örgütü konusunda buraya kadar söylenenler flöylece özetleyebiliriz:
Okulun birinci aflamas› süresi yedi y›l kadar olan “Edirne, ‹brahim Pafla, ‹skender Çelebi saraylar› ve Galatasaray”daki dört haz›rl›k okulundan olufluyordu.
Program› aç›s›ndan bu basamak bir yandan yetenekli ö¤rencileri üst ö¤renim için
haz›rlamaya bir yandan da geri kalanlar› Yeniçeri ve sipahi ocaklar› gibi askerlik
kurumlar›na ve öteki devlet hizmetlerine haz›rlayacak nitelikteydi. Baflka bir deyiflle bu basamak sonunda en baflar›l› ve seçkin ö¤renciler Topkap› bünyesindeki
üst okula ayr›l›rd›.
Topkap›’daki kurumun ilk basama¤›n›n “Büyük Oda” oldu¤u söylenmektedir.
Bununla Küçük Oda daha üst aflama say›lan meslek okullar›n›n haz›rl›k s›n›flar›
durumundayd›. Buran›n ö¤rencileri genellikle haz›rl›k okullar›n›n en seçkinlerinden oluflmakla beraber bunlar›n d›fl›nda, do¤rudan do¤ruya büyük odaya kabul
edilen de olurdu. Bu iki basamakta “Türkçenin okunma, yaz›lma ve konuflulmas›nda” yeterlik kazan›lmas›na “Kuran ve Arapça ö¤retimine öncelik verilirdi. Bu s›n›flardaki ö¤rencilere “Dolamal›” ad› verilirdi. Üstteki meslek okullar›na girebilmifl
olanlarsa “Kaftanl›” diye an›l›rd›.
Büyük Oda ve Küçük Oda ö¤retiminin sonunda ö¤renciler ilgi ve yeteneklerine göre “Seferli, Kiler ve Hazine” odalar›na ayr›l›rd›. Bunlara bir ara Do¤anc›lar
odas› da eklenmiflse de daha sonra bu oda la¤vedilmifltir.
Süresi yaklafl›k olarak gene yedi y›l olan bu aflaman›n sonunda ö¤renciler
gösterdikleri özellikle ve baflar› durumuna göre saray iç hizmetlerinde ya da devletin d›fl hizmetlerinde çeflitli görevlere atan›rd›.

Enderun personelini yönetici ve ö¤retim personeli olarak iki ayr› kategori halinde incelemek daha do¤ru olur.
Okulun yönetim personeli konusunda her fleyden önce hükümdarlar›n bu
kuruma ve içindekilere karfl› duyduklar› ve gösterdikleri yak›n ilgiye de¤inmek gerekli. II. Murat döneminde bile saraya al›nan iço¤lanlar›n›n seçimi ve e¤itimi ile
sultan›n kiflisel olarak ilgilendi¤ini belirtmifltik. Fatih bu gelene¤i güçlendirip köklefltirmifltir. Onu izleyen hükümdarlar içinse bu ihmal edilmemesi gereken bir gelenek olarak benimsenmifltir. Devlet yönetimini tüm sadrazam›na b›rakarak saraydan ç›kmayan III. Murat bile vaktinin önemli bir k›sm›n› Enderun ve iço¤lanlar›n›n e¤itim ve ö¤retimlerini izlemek ve denetlemekle geçirdi.
Hükümdarlar›n bu konuya karfl› ilgisi ö¤renci seçimi ile bafllard›. Silahdar
A¤an›n denetleyip düzenledi¤i oda defteri ile adaylar hükümdarca bizzat denetlenir, seçimin uygunlu¤u ve yeterli¤i taraf›ndan de¤erlendirilirdi.
I. Bayazit zaman›nda sarayiço¤lan› olarak Alman-‹talyan as›ll› Menavino’nun
an›lar› bu ilgiyi ayd›nlatacak iyi örneklerden birisidir.
Menavino (34) kendisi gibi ‹talyan as›ll› olan, iki çocukla birlikte saraya getirildikleri ve hükümdar›n bulundu¤u genifl mermer merdivenlerin bat›ya bakan
bir yap›n›n merdivenlerine oturduklar›ndan söz etmektedir. Burada kendilerine
yiyecek ikram edildi¤ini, alaturka yemek yemek çabalar›n› hükümdar›n gülümsiyerek izledi¤ini belirtmektedir. Tercüman arac›l›¤› ile onlarla konuflan hükümdar kâ¤›t ve kalem verilmesini emretmifl sonra her birinin yazd›klar›n› öteki arkadafllar›na okutmufltur. Menavino önce öteki çocuklar›n yazm›fl olduklar› saçma
sapan fleyleri hükümdara okutmak zorunda kald›¤›n›, sonra kendi yazd›klar›n›
okuyunca sultan›n memnun olup be¤endi¤ini yazmaktad›r. Ayr›ca onun “Toscanal›lar ak›ll› olur. Çünkü küçük yafltan itibaren okuma, yazma ö¤renirler” dedi¤ini belirtmektedir.
Hükümdarlar diledikleri zaman odalardan her hangi birisini ziyaret eder, ö¤rencilerin, odan›n düzenini, ö¤retimin gidiflini denetlerdi. Bu denetimi k›yafet de¤ifltirerek geceleri kimseye farkettirmeden yapt›klar› da olurdu. Bu denetlemeler
s›ras›nda gördükleri eksik ve ihmallerin sorumlular›n›, suçlar›n›n derecesine uygun olarak cezaland›r›rd›. Cezaland›rma konusunda afl›r›l›¤a gidilmemesini dik-
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— Bab-› Hümayun,
— Harem a¤as›n›n girifl kap›s›,
— A¤a kap›s›,
— Büyük oda o¤lanlar›n›n yatakhanesi,
— Büyük oda girifli,
— Küçük oda,
— Küçük odan›n girifli,
— ‹ç avludaki cariyeler bölümünün girifli,
— Bafl harem a¤as›n›n odas›,
— ‹ço¤lanlar gusulhanesi,
— Üçüncü kap›ya aç›lan küçük oda kap›s›,
— Bab›-› Hiimayu karfl›s›ndaki büyük kap›,
— F Avlusuna aç›lan büyük oda kap›s›,
— Saray Kethudas›n›n dairesi,
— Zenci kölelerin bulafl›k y›kama yeri,
— Belirsiz,
— Belirsiz,
— Harem a¤alar›n›n ve 9 arz a¤as›n›n müflterek odalar›,
— Hamam›n külhan›,
— Seferli odas›,
— Sultan Selim’in hamam›,
— Meflkhane,
— Hazineyi Hümayunun önündeki sayvan,
— Haziney-i Hümayun,
— Hazine odas›,
— Gümüfl tak›mlar›n muhafaza edildi¤i ve sakland›¤› yer,
— Kiler odas›,
— Kilerci bafl› yard›mc›s› odas›,
— Kilerci bafl› odas›,
— Muhaf›zlar kulesi,
— Has oda,
— Has oda önündeki sayvan,
— Hükümdar selaml›¤›,
— Padiflah gözdelerinin uzun odas›,
— Silâhdar a¤as›n›n dairesi,
— Hükümdar Camii,
— Rikâptar A¤as›n›n dairesi,
— ‹ço¤lanlar dairesi ile harem aras›ndaki kuflhane,
— Haremin iç kap›s›,
— Büyük hazuv,
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41 — Do¤anc› bafla odas›,
42 — Sefirlerin kabul edildi¤i Taht odas›,
43 — Taht odas›n›n sayvan›,
A — ‹kinci avlu,
B — Valide Sultan avlusu,
C — Mescit,
D — Dilsizler dairesi,
44 — Yatakhane,
45 — Kubbealt› vezirleri divan›,
46 — Divan›n küçük memurlar›n›n oturdu¤u sayvan,
47 — Tatl› mutfa¤›,
48 — Umumi mutfak,
49 — Saray bahçeleri,
50 — Enderun reviri,
51 — Enderun revir bafl›n›n odas›,
52 — Revire ba¤l› personel yatakhanesi,
53 — Hazine ve kiler adas› o¤lanlar›n›n reviri,
54 — Has oda o¤lanlar› ve arz o¤lanlar›n›n reviri,
55 — Büyük oda iço¤lanlar›n›n reviri,
56 — Seferli odas› iço¤lanlar›n›n reviri,
57 — Revir hamam›,
58 — Harem s›¤alar›n›n reviri,
69 — Revire girifl,
60 — Sipahilere öz olan revir yatakhanesi,
61 — ‹ço¤lanlara ba¤l› haberci ve hizmetlilerin odalar›,
62 — Babüssaade.

kat edilirse de hiç bir zaman kusurlar ve eksikler karfl›s›nda hoflgörü gösterilmezdi. Cezalar “uyarma, azarlama, ilgi duyulan spor ve e¤lenceden yoksun b›rakma,
kat›ks›z hapis, falaka ve flamardan” oluflmaktayd›. Kusurlu ö¤renciye günde bir
seferden fazla beden cezas› verilmesi yasakt›. Bu gibi tedbirlerle kusurunu düzeltmeyen iço¤lanlar› saraydan ve ö¤retimden uzaklaflt›r›l›rd›.
Fatih ve onu izleyenler bu denetleyici ilgilerini yönetim ve ö¤retim personelinden de esirgemezlerdi, görevini ihmal eden yönetim ve ö¤retim üyelerine Fatih’in önce yaz›l› bir ihtar gönderdi¤i belirtilmektedir. Bu ihmali giderme¤e yetmezse yüz yüze konuflup uyarma ve azarlama yap›ld›¤› da olurdu. II. Mehmed’in
ilim ave sanat adamlar›na karfl› çok ›l›ml› ve hoflgörü ile davranmas›na ra¤men
çeflitli ihtarlarla yola gelmeyenlerin bafl›n› vurdurdu¤u da olmufltur.
Hükümdarlar okul, ö¤renciler ve personelle yaln›z disiplin ve cezaland›rma
amac› ile ilgilenmezdi, iyi davran›fllar›n ve okul baflar›lar›n›n ödüllenmesine de
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özel bir önem verilirdi. “Arapça, Kur’an tilaveti, hüsnü hat - güzel yaz› - musikî” gibi konularda gösterilen seçkinlik ve baflar›lar “binicilik, silah kullanma, cirit ve öteki yar›flmalarda” gösterilen üstünlükler bizzat hükümdarca hem söz ve
hem de nesnel de¤erlerle ödüllendirilirdi. Çeflitli de¤erlerde para ödülleri, giysiler, silah, binek hayvan›, onura verilen flölenler bunlar aras›nda gösterilebilir.
Maafl artt›r›lma, daha önemli ve yetkili görevlere getirilme de bu ödüller aras›nda gösterilebilir.
K›sacas› bütün iço¤lanlar› ve onlar› yetifltirmekten sorumlu olanlar hükümdar›n kendilerine ve çal›flmalar›na karfl› çok yak›n ve kiflisel bir ilgi gösterdi¤ini bilirdi. Sadakat ve ehliyetle yetiflip hizmet ettikleri sürece onun kendilerini ihsan ve
iktidara bo¤aca¤›n›, ihmal, yetersizlik ve hiyanet karfl›s›nda ise bafllar› ile birlikte
her fleyi kaybedeceklerini çok iyi ö¤renirlerdi.
Hükümdarlar›n d›fl›nda Enderun’un yönetimi aç›s›ndan bafl yetkilisi ya da rektörü kanunname ile sille çalma yetkisi verilen Silâhdar A¤a’yd›. Ayn› zamanda kap›c›bafl›l›k görevi alt›nda saray›n koruyucu ve öteki hizmetlerin bafl› olan bu kifli
Enderun’un yönetimi ifli ile bizzat meflgul olamayacak kadar yüklüydü. Bu yüzden fiilî yöneticilik saray kethüdas› denen “Seferli Odabafl›” taraf›ndan yerine getirilirdi. Müdür bafl yard›mc›s› görevini yapan bu kifli ayn› zamanda Büyük, Küçük
ve Seferli odalar›n›n da odabafl›s›yd›. Ayr›ca saray iç hizmetlerinde çal›flanlar›n
mutemetli¤i ile saray vekilharçl›¤› da onun uh desindeydi.
Bu esas görevlilerin d›fl›nda her odan›n kendine öz bir odabafl›s› bulunuyordu. Kanunnameye göre her odan›n düzen ve disiplininden birinci derecede sorumlu olan oran›n odabafl›s›yd›. Bu odabafl›lar sorumlusu olduklar› odada yatarlard›. Odalar›n›n düzen ve temizli¤inden baflka uygunsuz fleyler bulunup bulunmad›¤›n› kestirmek için ö¤rencilerin rahle ve hurçlar›n› da inceleyip denetlerdi.
Ondan baflka her odada “kethuda ya da kahya” ad›nda bir yönetici daha bulunurdu.
Bunlardan baflka her odada, oraya öz ders kitaplar›n›n da¤›t›m ve korunmas›ndan sorumlu bir “Haf›z-› kütüp”, yoklamalar› yap›p ö¤rencilerle ilgili kay›tlar›
tutan bir kât›b, bir de ö¤rencilerin maafllar›n› al›p mezun oluncaya kadar ayr› keselerde muhafaza eden mutemet bulunurdu. Bunlar›n d›fl›nda her odan›n bir
imam› ve üç de müezzini vard›.
Baz› yazarlar bu görevlilerin öncelikle had›m aka¤alar›ndan olufltu¤unu söylemektedir. Kafkas ülkelerinden sat›n al›nan had›m edilmifl genç kölelerin en seçkinlerinin iço¤lanlarla birlikte e¤itim gördüklerini, her onbefl iço¤lan›n›n bafl›na
genç bir aka¤a verildi¤ini, okulun bütün odabafllar›, saray kethüdas› ve hatta silahtar›n bu tür aka¤alardan olufltu¤unu ileri sürenlerin bulundu¤una da de¤inil-
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miflti. Saray›n harem bölümünde Habeflistan’dan getirilen zenci harem a¤alar›n›n,
selaml›k bölümündeyse aka¤alar›n hizmet gördükleri bir gerçek olmakla beraber
silâhdar ve odabafl›lar›n da bunlardan atanmas› gibi kural sözkonusu olmasa gerek. Hatta odabafll›klarla Has Oda görevlileri aras›nda bulunan Silâhdar A¤a’n›n
terfi ve d›fl hizmetlere atanmalar› halinde “sancak beyli¤i, beyler beylik, vezirlik,
sadrazaml›k” gibi önemli mevkilere getirildiklerini biliyoruz. Bunlar aras›ndaysa
tarihin hiç bir döneminde had›m aka¤alar ola¤an de¤ildir. Bununla beraber aka¤alar›n selaml›k bölümünde ve odalarda önemli yönetim görevlerine getirilebildi¤i ve selaml›k saray›n d›fl bölümleri aras›ndaki ba¤lant›y› kurduklar› do¤rudur.
Bunlar›n oda o¤lanlar›ndan onbefler kiflilik kümelerin bafl›na da görevlendirilmesi sözkonusu olabilir.
Bunlar›n d›fl›nda k›demli ve baflar›l› ö¤rencilerden yaflça büyük olanlar ö¤renci kümelerine “müzakereci ya da kalfa” olarak atan›rd›. Kümeler genellikle eflit
yaflta olanlardan çok, çeflitli yafllardaki ö¤rencilerden oluflurdu. Yaflça büyük ve
ö¤renimde ileri durumda olanlar›n küçüklere yard›mc› olmas› istenirdi. Ehliyete
göre atanm›fl bu tür onikifler ö¤renci bulundu¤u belirtilmektedir.
Yafllar› de¤iflik onar kiflilik kümelerden her birisinin bafl›na bir “lala ya da kad›o¤lan›” atan›rd›. Lala kümesinin düzen ve disiplininden sorumluydu. Onlarla
birlikte yer, içer ve yatard›. Lala bir çeflit s›n›f çavuflu, ya da mangabafl› olarak görülebilir.
Lalalar k›demli baflar›l› ö¤renciler aras›ndan seçilirdi. Bunlar aras›ndan ola¤an
üstü baflar› gösteren lalalar kalfal›¤a terfi ettirilirdi. Bunlar›n Kuran ve öteki baz›
temel bilgileri ö¤retme yetkisi vard›. Bugünün kavramlar›na çevrilmesi yoluna gidilecek olursa bunlar bir “müderris - profesörün” güdümü alt›nda ö¤retim yapabilen asistanlara ya da ö¤retim görevlilerine benzetilebilir. (35)

Ö¤retim Üyeleri
Daha önce de belirtildi¤i gibi özellikle büyük ve küçük odalar›n iço¤lanlar›na “Türkçenin konuflulmas›, okunup yaz›lmas›, grameri, Arapça” gibi temel
bilgileri ö¤retmekle görevli ve sürekli olarak Enderun’da oturan iki ö¤retmen
mevcuttur.
Bunlar›n d›fl›ndaki ö¤retim üyeleri genellikle belirli günlerde saray d›fl›ndan
gelip görevlerini yapt›ktan sonra ayr›l›rd›. Bunlar ço¤unlukla zaman›n ünlü bilginleri ve sanatkârlar›yd›. Tan›nm›fl matematikçiler, flairler, musikiflinaslar da ö¤retim
için gelirdi. Bazen ulema veya sanatkâr s›n›f›ndan olmayan fakat kiflisel ilgi ve çabas› ile belirli bir bilgi veya beceri dal›nda seçkinlik kazanm›fl kifliler de ö¤retim
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için davet edilirdi, örne¤in “hattatl›k, astronom, müzik veya fliir” dallar›nda ün
yapm›fl ileri gelenleri de ö¤retim görevi al›rd›. II. Murat zaman›nda Ahmediye yazar› Ahmet Pafla fiehzade Okulunda ö¤retmenlik yapm›flt›r.
Bu ö¤retim üyeleri ya belirli odan›n ö¤rencilerine ders verirler ya da tüm
iço¤lanlar›na dönük toplu konferanslar verirlerdi. B. Miller bu tür ö¤retim için genelikle haftan›n Sal› günlerinin kullan›ld›¤›n› söylemektedir. Bunlar›n d›fl›nda günlük ders toplant›lar› da yap›l›rd›.
Menavino, daha önce de de¤inilen an›lar›n›n”S. 56” s›nda 16. yüzy›lda büyük oda ö¤rencilerine “Türkçe, Arapça, Farsça ve Kuran” ö¤retmekle görevli dört
kalfan›n bulundu¤unu söylemektedir.
17. yüzy›lda bu say› yediye yükselmifltir. Bu yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaysa “Seferli, Kiler ve Hazine” odalar›n›n her birinde onikifler ö¤retim üyesi bulunuyordu.
Saray okulunun befl odas›nda “800 - 900” kadar iço¤lan›n bulundu¤u 1612
s›ralar›nda, her gün kentten saraya k›rk kadar ö¤retim üyesinin gelip görev yapt›klar› anlafl›lmaktad›r. Meslek okullar› ve Has Odan›n en k›demli ve yetenekli ö¤rencilerine yaln›z Sal› günleri gelen “müderris ve daniflmentler” ders verirlerdi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun varl›¤› boyunca hükümdarlar›n seçkin ve baflar›l› eserler ortaya koyan ya da ifller baflaran bilgin, sanatkâr, komutan ve yöneticilerin çok cömertçe ödüllenmesi bir çeflit gelenektir. Bu insanlar aras›nda görevde
terfi, de¤erli kumafl ve kaftanlar, hançer k›l›ç gibi murassa silahlar ve niflanlar gibi fleyler vard›. Bunlar› saray çevresinde toplamak bilgi ve görgülerinden, sohbetlerinden genifl ölçüde yararlanmak sultanlardan bir ço¤unun en çok hoflland›¤›
ifllerdendi. Bu tutuma ra¤men ö¤retim amac› ile Enderun’da görevlendirilen ya da
zaman zaman buraya davet edilen bilgin ve sanatkârlara ödenen ücretlerin oda
iço¤lanlar›na tahsis edilmifl olan ücretlerin de alt›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
çeliflik durumun nedenlerini kestirebilmek zordur. Bu konuda ancak baz› tahminler ileri sürülebilir: Enderun iço¤lanlar›n›n en yetkili ve yeterli ellerde e¤itilmelerine yüzy›llar boyunca büyük bir önem veren ve yak›n kiflisel ilgi gösteren hükümdarlar›n onlar› yetifltirenleri maddî aç›dan tatmin etmenin gerek ve yararlar›n› düflünmemifl olmalar› beklenemez. Kuflkusuz daima say›lar› s›n›rl› olan bu ö¤retici
personele en yüksek ücretlerin ödenmesi de mümkündü. Buna ra¤men çok düflük ücretlerin gerisindeki neden belki flu olabilir: Yüksek ücretler belki de çekicili¤i yüzünden her çeflit isteklinin sarayda ö¤retim görevi sa¤laman›n yollar›n›
araflt›rmas›na sebep olabilirdi. Buysa ehil olmayan h›rsl› kiflilerin ö¤retim heyeti
aras›na s›zabilmelerini kolaylaflt›rabilirdi. Tabii bu tutumun gerisinde ak›lc› bir nedenin yat›p yatmad›¤› da tart›fl›labilir. Yaln›z bu tutumun devlet hizmetleri sektöründe ö¤retmenli¤in yerini ve de¤erini bugün de verilmekte olan önem aç›s›n-
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dan da bir anlam› olmas› gerekir. ‹slam gelenekleri aras›nda “Bana bir kelime ö¤retenin ömür boyu kölesi olurum” sözünün de¤er ölçüsü olarak benimsendi¤i
söylenebilir. Çocuklar›n› ö¤retmene teslim ederken “Eti senin kemi¤i benim” diyecek kadar onlara güvenmek ve dayanmak da geleneklerimiz aras›ndad›r. Ö¤reticiye toplumsal düzeni içinde böyle seçkin ve sayg›l› bir yer veren toplumun onlar›n maddî ihtiyaçlar›na ve emeklerinin karfl›l›¤›na böyle düflük bir de¤er biçmesini yorumlayabilmek kolay de¤ildir.

Ö¤retim ve E¤itim
Bütün bölüm boyunca çeflitli münasebetlerle de¤inildi¤i gibi Enderun e¤itim, ö¤retim program›n›n, hem kendinden önce gelip geçmifl e¤itim kurumlar›ndakine göre aç›k ve belirli üstünlükleri vard›r, hem de kendilerinden sonrakiler
için bile bu üstün niteliklerde onu örnek alanlar olmufltur. Amaçlar›, program›n
yap›s› ve uygulamalar yönünden bugünkü e¤itim kurumlar›m›za bile örnek olabilecek yanlar› bulunmaktad›r.
Dr. Ho Shih’ye (36) göre böyle bir program›n benzerine ancak Japonya’n›n
“savaflç› bilginleri” Samorai’lerin e¤itiminde rastlanmaktad›r.
Bu üstünlük ve özelliklerin belli bafll› ve en önemlilerini flöylece s›ralamak
mümkündür:
1.

Programda karakter ve kiflilik e¤itimine sürekli ve sistemli olarak yer verilirdi.

2.

Bat›da ancak Ondokuzuncu yüzy›l ortalar›ndan itibaren bilinçli duruma gelinilen ve bilimsel incelemelere konu olmaya bafllayan bireysel farkl›l›klar ve
e¤itim, ö¤retimin bu farkl›l›klar› karfl›layacak biçimde düzenlenmesi kuruluflundan bu yana Enderun’da uygulama olana¤› bulmufltur.

3.

Haz›rl›k okullar›ndan bafllayarak bütün e¤itim süresince programlarda “anl›k,
duygu ve beden” geliflimine dengeli yer ve önem verilmifltir.

4.

Kuran ve ulum-i diniye gibi konlar›n yan› bafl›nda “matematik, astronomi,
tarih, yabanc› dil ve edebiyat” gibi dünyevî bilimler de genifl ölçüde programda yerini bulmufltur. Enderun’un medrese ö¤retiminden en belirgin
özelli¤i de budur.

5.

Bütün program boyunca el becerilerine ve sanat ö¤renimine verilen önem ve
öncelik bugün bile üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir niteliktir. Milli
E¤itimde bat›l›laflma hareketinin sonucu olarak kurulan ve kökleflen Frans›z
Modeli ise programlar›nda el becerilerine hemen hiç yer vermeyifli, meslekî
ve teknik ö¤retimin genel e¤itimden tüm kopmufl ayr› bir örgüt halinde kurulup gelifltirmesinin tercih edilifli Enderun’la ortaya konan mükemmel e¤i-
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tim modelinin unutulmas›na yol açm›flt›r. Halbuki üniversiteye haz›rlayan liselerle ifl, sanat ve mesleklere haz›rlayan okullar›n biri birinden kopmas› toplumda el becerileri ve sanat›n horlanmas› gibi bir tutumun geliflmesini kolaylaflt›rm›flt›r. Böylece hayata dönük pek az yeterlik kazand›ran liselerin ö¤renci mevcutlar› kabar›p yükselirken teknik ve meslek okullar›m›za ö¤renci bulabilmekte zorluk çekilmektedir. Bugün meslekî ve teknik okullar ya yoksul
ya da lise ö¤renimi yapmaya elveriflli yetenekli bulunmayan ö¤rencilerin gönderilece¤i okullarm›fl gibi bir hava yarat›lm›flt›r. Halbuki e¤itim gelene¤imizde “Sanat alt›n bileziktir.” inanc› ile flehzadelere bile bir sanat dal›nda yeterlik kazand›r›lma ihtiyac› bulunmaktad›r.
Bu arada özet olarak de¤inilen bu niteliklerden baz›lar› üzerinde biraz aç›l›p
genifllemek de yararl› olabilir.
Bugün de her aflamadaki e¤itim kurumlar›m›z›n programlar›n›n amaçlar k›sm›nda “olumlu karakter ve kiflilik özelliklerinin gelifltirilmesinin” önemi benimsenmifltir. Fakat bu önemli amaçlar›n gerçekleflmesi için gerek örgüt ve gerekse uygulamalarda zorunlu tedbirler al›naca¤› yerde bu amaçlar›n gerçekleflebilmesi tesadüflere b›rak›lm›flt›r. Belki de bu niteliklerin, biçimsel e¤itimcilerin inand›¤› gibi, bilgi aktarma yoluyla yap›lan kuramsal ö¤retimin yan ürünü olarak gerçekleflebilece¤i kabul edilmektedir.
Örgün e¤itimin bugünkü durumu karfl›s›nda karakter ve kiflilik e¤itimi konusunda Enderun’da nas›l bir uygulama yap›ld›¤›n› bilmek faydal› olurdu.
B. Miller “Fatih’in Saray Okulu” adl› eserinin üçüncü bölümünde flunlar› belirtmektedir: “Enderun iço¤lanlar› ‹slam adet ve gelenekleri Türk edeb ve maafleret kurallar›nda büyük bir dikkat ve ihtimamla e¤itim görürlerdi.”
Baflka bir gözlemci ise bu konuda flunlar› belirtmektedir: “Soylu Türkler iço¤lanlar› ve sarayda çal›flan öteki görevlilerin insan iliflkilerinde gösterdikleri nezaket, incelik ve zerafetle baflka hiç bir ulusunki yar›flamaz. Bu konuda çok etkili bir
e¤itim gördükleri ortadad›r.” (37)
Kutsal Roma ‹mparatorlu¤u sefiri Busbeque ise an›lar›nda yaklafl›k olarak flunlar› söylemektedir: Biz üstün nitelikleri, bulunan bir at ya da köpek karfl›s›nda ilgilenir ve duygulan›r›z. Onlara iyi bak›p beslemek gere¤ini duyar›z. Türklerse yetenekli ve üstün nitelikleri bulunan gençler karfl›s›nda bu ilgi ve heyecan› duyuyorlar.
Onlar›n en iyi biçimde geliflip e¤itimleri için hiç bir çabay› esirgemiyorlar. (38)
Bu sonucu sa¤layabilmek için baflta hükümdar oldu¤u halde küme lalalar›na kadar inen kiflisel ilgi ve rehberli¤e de¤inme¤e de¤er. Ayr›ca ceza ve özellikle ödül sistemi bu sonuçlar› sa¤layabilmek için çok baflar›l› bir biçimde kullan›lm›flt›r. Öte yandan gerek saray düzeni içinde ve gerekse devletin d›fl hizmetlerin-
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de ilerleyip yükselebilmenin kabiliyet, tecrübenin yan› bafl›nda karakter ve kiflilik
nitekilerine dayand›¤› hat›rlanmal›d›r. ‹mparatorlu¤un yükselifl ve duraklama döneminde farkl› din ve mezheplerden olan tab’alara karfl› gösterilen adalet, hoflgörü, imparatorlu¤u kilise ve despot imparatorlar›n zulüm ve bask›s›ndan kaçanlar için bir s›¤›nak durumuna sokmufltu. Harold Lamb “Kanuni Sultan Süleyman” adl› eserinde flunu hikâye etmektedir: Subafl›lar çarfl› ve pazar yerlerinden
sat›n ald›klar› nesneleri evlerine getiren çocuklar› yolda durdurur ve ellerindekini
kimden ve kaça ald›klar›n› sorard›. Çünkü kötü esnaf›n çocuklar› kolayca kand›rd›klar›n› bilirlerdi. E¤er al›nan fazla fiyatla sat›lm›flsa, yada tart›s› eksikse subafl› o
esnaf› bulur, çocu¤un hakk›n› ald›ktan baflka herkesin karfl›s›nda onu uygun biçimde cezaland›r›rd›.
Bu görüfller ve örnekler Enderun’un sadece savafl ve bar›fl becerilerinde üstün e¤itim vermekle kalmad›¤›n› “dürüstlük, güvenirlik, nezaket, kibarl›k, çal›flkanl›k” gibi niteliklerin gelifltirilmesini de ayn› önemle benimsedi¤ini göstermektedir.
Elbette bütün imparatorluktan seçilen en yetenekli ö¤rencileri yetifltirmek
için her olana¤› bulunan bir saray okulunu, kitleye dönük e¤itim yapan günün
e¤itim kurumlar› ile her hangi bir aç›dan k›yaslamak do¤ru görülmeyebilir. Fakat
dikkate al›nacak önemli ders fludur: Karakter ve kiflili¤in geliflimi örgün e¤itim
programlar›nda tesadüflerin etkisine b›rak›larak gerçeklefltirilebilecek bir sonuç
de¤ildir. Kurumun tüm e¤itim program› ve uygulamalar› bu amaçlar› gerçeklefltirme¤e dönük olmal›d›r. Aksi takdirde günümüzün gerekli bilgi ve becerileri ile
donat›lm›fl fakat karakter ve kiflilik özelliklerinin geliflimi tesadüflere b›rak›lan bir
kufla¤›n yetifltirilmesi gibi bir durumla karfl› karfl›ya kal›nacakt›r.

Bireysel Farkl›l›klar
Okul programlar›n›n ilginç ve önemli özelliklerinden bir baflkas› da ö¤renimin bafl›ndan sonuna kadar ilgi ve yetenekler ve öteki kiflilik özellikleri aç›lar›ndan sözkonusu olabilecek bireysel farkl›l›klara verilen önceliktir. Haz›rl›k okullar›ndaki ö¤renciler ilgi ve yeteneklerine göre askerlik ve savafl becerileri, dil ve edebiyat, çeflitli el sanatlar›, hattatl›k vs. gibi alanlardan birinde geliflip yetiflme olana¤› bulurdu. Daha ileri düzeyde e¤itim göremiyecekleri anlafl›lanlar bu aflaman›n sonunda Yeniçeri, sipahi ocaklar› ile ordunun inflaat, ikmal ve benzeri hizmetlerine aktar›l›rd›. Yahut da saray›n ihtiyac›n› karfl›lamak için kurulmufl çeflitli atelye ve imalathanelerde çal›flma olana¤› bulurdu.
Üst ö¤renim aflamas›nda da tutum ayn›yd›, ö¤renci yeteneklerine uygun çeflitli ö¤renim kanallar›ndan birinde yetiflirdi. Anlafl›ld›¤›na göre Türkçe, okuma,
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yazma, Arapça, Kuran ve din derslerinin d›fl›nda bütün ö¤rencilerin ortakc›l olarak izlemesi ve baflarmas› zorunlu olan dersler yoktu. Bunlar›n d›fl›nda ortakc›l
olan ö¤renim alanlar› “beden e¤itimi, savafl becerileri” gibi konulard›. “Arapça dil
ve grameri, Farsça ve edebiyat›, f›k›h, tefsir, Türk Edebiyat› vs.” gibi konular üst
ö¤renim aflamas›nda izlenmesi ilgi ve özel yeteneklere dayanan konulard›. Bunlardan baflka ö¤rencinin “Seferli, Kiler ve Hazine” odalar›na ba¤l› meslekî ö¤renimin hangi dal›nda derinleflip geliflece¤i de genifl ölçüde bireysel ilgi ve yeteneklere göre kararlaflt›r›lan hususlard›.
Bu hali ile Enderun haz›rl›k okullar›n›n, çok amaçl› okul program ve örgütüne oldukça benzerlik gösterdiklerini ileri sürmek yanl›fl olmaz.
Bundan baflka Büyük ve Küçük odalar›n programlar› ise bir aç›dan yüksek
ö¤renimden bugün yayg›nlaflma¤a bafllayan bir niteli¤i de yans›tmaktad›r: Bu s›n›flarda belirli bir alanda ihtisaslaflmaya dönük bir e¤itim yerine haz›rl›k okulundakinin uzant›s›n› and›ran genel e¤itim tutumun benimsendi¤i söylenebilir. As›l
ihtisas ö¤renimi bu iki odan›n üzerinde bafllayan Seferli Odas›nda belirmektedir.
Bu yüzden bugün yararl› olmad›¤› kabul edilen, yüksek ö¤renimin bafl›ndan itibaren dar bir uzmanl›k alan›na dönük tek yönlü insan yetifltirmenin sak›ncalar›
sanki Enderun programlar› içinde de sezinlenmifl izlenimini vermektedir.
Bu konu üzerinde durulurken günümüzün e¤itim sorunlar›ndan birisi üzerinde de k›saca durmak yararl› olabilir. Daha önce de belirtildi¤i gibi imparatorluk
devrinin yaln›z saray okuluna öz uygulamalar› ile günümüzün kitleye dönük e¤itiminin özelliklerini ve sorunlar›n› karfl›laflt›rmak elbette do¤ru olmaz. Fakat bu
karfl›laflt›rmay› uygulamalar›n gerisindeki e¤itim felsefe ve anlay›fl› aç›s›ndan yapmakta sak›nca de¤il yarar olabilir. Enderun’daki e¤itim felsefesi ve uygulamalar›
bireyleri özelliklerine en uygun düflecek e¤itim koflullar› içinde en iyi biçimde
e¤itmeyi amaç edinmiflti. Ancak uzun denemelerden sonra bir ö¤rencinin okul
düzeni d›fl›na at›lmas› yoluna gidilirdi.
Buna karfl›l›k bugünkü okul uygulamalar›m›z›n amaçlar›nda bireysel farkl›l›klara ve bunlar›n e¤itim, ö¤retimde dikkatle ele al›nmas›na yer verilmekle beraber
uygulamalarda sanki bu ayr›cal›klar yokmuflças›na davran›lmaktad›r. ‹lkokulun birinci s›n›f›ndan itibaren bütün ö¤rencilerden ayn› bilgi ve becerileri yaklafl›k olarak eflit süreler içinde edinmelerini istiyoruz.
Ortaokul ve liselerimizde bütün ö¤rencilerin ayn› s›n›fta “11 - 16” tür bilgi
ve beceri alan›nda gene eflit bir süre içinde yaklafl›k olarak benzer baflar›lar sa¤lanmas› beklenmektedir. Bu konulardan her hangi birisinde say›lan ö¤renci ötekilerden yeterince baflar›l› da olsa s›n›f tekrarlamak zorunda kalmaktad›r. Bu baflar›s›zl›k iki y›l tekrarlan›rsa ö¤renci belgelenip okul d›fl›na at›lmaktad›r.
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‹lkokul birinci s›n›ftan lise son s›n›fa kadar her y›l baflar›s›zl›k oran› s›n›ftan s›n›fa bir de¤ifliklik göstermekle beraber ortalama yüzde “25” in alt›na düflmedi¤i
anlafl›lmaktad›r. :
Çeyrek yüzy›ldanberi orta dereceli okullardan ikili örgütün bir yana b›rak›l›p
çok amaçl› okul örgütüne gidilmesinin sözü edilmektedir. Ayr›ca s›n›f geçme yerine ders geçme ve seçmeli dersler rejiminin uygulanmas›n›n y›ll›k ders çeflitlerinin azalt›lmas›n›n baflar›s›zl›k ve belgelenme durumunu genifl ölçüde çözebilece¤i söylenmektedir. Fakat bu yönde al›nan kararlar ve giriflilen s›n›rl› denemeler
yayg›nlaflmak flöyle dursun bir kaç y›ll›k u¤rafl›dan sonra unutulup kalmaktad›r.
E¤itim tarihimizde Enderun gibi bir örnek ve gelenek bulundu¤u halde ve
örne¤in bir çok Bat›l› araflt›r›c›larca günümüzün e¤itim anlay›fl ve uygulamalar›na göre bile aç›k üstünlükleri bulundu¤una de¤inilmesine ra¤men bu millî yaflamlara s›rt çevirmek en az›ndan zararl› bir tutumdur.

Dersler
Bölümün çeflitli noktalar›nda müfredat program›n›n kapsam›na giren dersler
ve ö¤renim dallar›ndan baz›lar›na de¤inilmiflti. Burada da önce program›n temel
özelli¤ini bir kez daha hat›rlatmak yararl› olur: Haz›rl›k okullar›n›nkini içermek
üzere bütün e¤itim süresi boyunca müfredat program› “anl›ksal, duygusal ve bedensel” yeteneklerle el becerilerini dengeli biçimde gelifltirecek bir bütünlük gösteriyordu. Medrese müfredat program›n›n öncelikle din bilimlerine a¤›rl›k veren
özelli¤ine karfl›l›k Enderun liberal art diye adland›r›lan dünya bilimlerinden baflka
“müzik, edebiyat, tezhib, hüsnü hat” gibi güzel sanat becerilerine de gere¤ince
yer verirdi. Bundan baflka spor ve beden e¤itimi ile askerlik bilim ve becerilerindeki ö¤retimde onu medreselerden ay›rteden özellikler aras›ndayd›. Elbette bu
farkl›l›klara sanat ve meslek ö¤renimine verilen önemi de katmak gerekir.
Bu durumda Enderun müfredat program› kapsama giren ö¤retim alanlar›n›
flu kümelere ay›rabiliriz.
1.

‹slami bilimlerle ilgili ö¤retim alanlar›, Kuran, din dersleri, Arapça, gramer ve
sentaksi, tefsir, f›k›h gibi ö¤retim dallar› bu kümeye girmektedir.

2.

Befleri bilimler. Türkçe dil ve edebiyat›, Fars dili ve edebiyat›, tarih, matematik gibi bilgi ve bilim dallar› giriyordu.

3.

Güzel sanatlar denilebilecek kümeye ise sesli, çalg›l› müzik, tezhib, hüsnühat gibi alanlardaki ö¤retimi kaps›yordu. Ayr›ca bu konular› yetene¤e göre
derinleflilen meslek ö¤retimi aras›nda da düflünmek gerekir. Bütün kay›t ve
yaz›flmalar›n el yaz›s› ile yap›ld›¤› o devirde “güzel yaz›” de¤eri üstün tutulan
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becerilerden birisiydi. Bu konuda yetenek ve seçkinlik gösterenler hazine katipliklerine atan›rd›.
4.

Bu kümedeyse beden e¤itimi, spor ve askerlik becerilerini belirtmek mümkündür. Çelik - çomak, gürefl, a¤›rl›k kald›rmak, cirit gibi etkinliklerin yan› bafl›nda binicilik, k›l›ç, gürz, m›zrak ve öteki savafl araçlar›n›n kullan›lmas› da
ö¤retilirdi. Bütün ö¤retim süresi boyunca beden güç ve yetenekleri aç›s›ndan
elveriflli durumda olmaya özel bir önem verilirdi.

5.

Meslek ö¤retimi alan›ndaysa öncelikle Seferli Odas› çerçevesinde topland›¤›na de¤inilen “giyim, bak›m ve haz›rl›¤›, ifllemecilik, deri iflleri, inflaat” gibi
alanlardaki ö¤retimin yan› bafl›nda bugünkü t›b ve eczac›l›k karfl›l›¤› say›labilecek “çeflitli ilaç ve merhemlerin, kuvvet macunlar›n›n haz›rlanmas›” ve gerekti¤i yerlerde kullan›lmas› da girerdi. Ayr›ca yukar›da de¤inilen askeri ve sivil müzik de mehterhane ve meflkhanede ö¤retilirdi. Tezhib ve kuyumculuk
gibi ö¤retileri de bu kümede belirtebiliriz. Birinci Selim ve Kanuni’nin bu
program çerçevesinde usta kuyumcular durumuna geldi¤i belirtilmektedir.

B. Miller, Rycaut’nun 1658 de yazd›¤› eserinde Türklerin Co¤rafya harita,
matematik bilgilerinden yoksun ve bu bilimlerden habersiz olduklar›n› iddia etti¤ine de¤inmektedir. Bu iddiaya karfl›l›k da Abati Toderini’nin 1787’de ve Hammer’in Ondokuzuncu yüzy›lda ‹stanbul kitapl›klar›nda “matematik, geometri,
cebir” gibi alanlarda el yazmas› bir çok de¤erli eserlerin bulundu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca bölüm sonunda Enderun kitapl›¤› ve ders kitaplar› konusunda belirtece¤imiz hususlar da Raycaut’un bu konudaki iddias›n›n dayanaks›z
oldu¤unu gösteren baflka bir delildir. Miller Euclit geometrisinin Nasrettin Nusî taraf›ndan Arapcaya çevrilmifl oldu¤unu ve Fatih’in matematik ve geometri
dahil bir çok Yunan klasiklerinin zaman›nda Türkçe’ye çevrilmesini emretti¤ini
belirtmektedir.
Bundan baflka Piyale Pafla, Turgut Reis ile öteki Türk denizcilerinin gerek Akdeniz ve gerekse K›z›ldeniz ve Hint denizindeki savafl ve gezileri co¤rafya ve harita bilgilerinin yeterlik ve hatta savafl üstünlü¤ü gösterecek niteliktedir. Flaming
“Reader’s Digest” dergisinin Mart 1973 say›s›ndaki “Amerika’y› Colomb’dan Önce Bulanlar” bafll›kl› yaz›s›nda Piyale Pafla’n›n Onalt›nc› yüzy›l ortalar›nda haz›rlad›¤› haritas› hakk›nda flunlar› söylemektedir: “Piri Reis’in haz›rlad›¤› harita Antartika’n›n kuzey k›y›lar› ile Amerika’n›n Do¤u k›y›lar› gerçe¤e oldukça yak›n gösterilmektedir. Bu iki k›tan›n Afrika k›y›lar›na göre olan durumu Piri Reis’in enlem ve
boylamlar› konusunda aç›k bilgisi bulundu¤unu da gösterir.”
Yukar›da da belirtildi¤i gibi bütün ö¤rencilerin ö¤renmekle zorunlu oldu¤u
konular “Türkçe, Arapça, Kur’an ile beden e¤itimiydi”. Bunlardan baflka her ö¤-
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renci ilgi ve yeteneklerine uygun düflen bir beceri ya da sanat dal›nda yetiflip geliflmek için elinden gelen her türlü çabay› göstermek zorundayd›. Gevfleklik ve
tembellik hiç bir surette hoflgörü ile karfl›lanmazd›. Gerek okulda ve gerekse ifl
hayat›nda ilerlemek tamamen yetene¤e, çabaya ve baflar›ya dayan›rd›.
Bu konuda Busbeque’in flu sözleri ilginçtir: Bunlar hem toplumsal geleneklerimizin özelli¤ini hem de e¤itim konusunda ayd›nlat›c› bir nitelik tafl›maktad›r.
“Do¤ufltan soylu olma¤a hiç bir de¤er verilmemektedir. Ancak kiflinin görevlendirildi¤i iflle ilgili meziyetleri ve yeterlikleri önem tafl›maktad›r. Büyük insanlar›n ço¤u mütevazi, köylü ailelerinin çocuklar›d›r. Bundan da gurur duymaktad›rlar. Onlar yetene¤i tanr›n›n verdi¤ine, e¤itimin bunu iflleyip gelifltirdi¤ine, gayret
ve çabayla da bunun ürünü olan baflar›n›n sa¤land›¤›na inanmaktad›rlar.” (39)

Kitapl›k ve Ders Kitaplar›
Fatih Mehmed’in Topkap›’da Enderun için bir hastane bir de kitapl›k yapt›rd›¤›na de¤inilmiflti. Bu kitapl›¤›n, ça¤›n›n en zenginlerinden birisi oldu¤u san›lmaktad›r. Kapsad›¤› eserler aras›nda ‹stanbul’un fethi s›ras›nda Türklerin eline
geçti¤i san›lan baz› Yunan klasiklerinin esas nüshalar›n›n da bulundu¤u söylenmektedir. Fatih’in bunlardan baz›lar›n› Türkçeye çevirtti¤ini biliyoruz. Fakat Cumhuriyet’le birlikte bu kitapl›k ilgilenenlerin incelemelerine aç›k duruma gelince
varl›¤› ileri sürülen bu Yunanca eserlere rastlanmam›flt›r. Gerçekten kitapl›kta
bunlardan vard›ysa flu iki akibetten birisine u¤ram›fl olmalar› ihtimali sürülmüfltür: Belirtildi¤i gibi Bayezidi Veli tahta geçince babas› Fatih döneminde sarayda
toplanm›fl olan, baflta Bellini olmak üzere ünlü ‹talyan sanatkârlar›n›n yapt›¤›
portre ve tablolar› indirtip ‹stanbul pazarlar›nda satt›rm›flt›. Bu arada kitapl›kta
bulunan Arapça ve Farsça d›fl›ndaki yabanc› dil eserlerin de ay›klan›p uzaklaflt›r›lm›fl olmas› mümkündür.
Bundan daha güçlü olan bir ihtimalse sarayda ç›kt›¤›na de¤inilen dört büyük
yang›n s›ras›nda öteki yap›larla birlikte kitapl›k ve içindekiler de bir derece hasara u¤ram›fl olabilir.
Bu kitapl›¤a ve içindekilere karfl› bat›l› bilgin ve gözlemciler hayli eskidenberi ilgi ve tecessüs duymufllard›r. Kitapl›¤› bizzat görebilmek, hiç de¤ilse içindekiler hakk›nda bilgi edinebilmek için çeflitli teflebbüsler yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bunlar aras›nda B. Miller’in eserinde de¤indi¤i bir tanesi özellikle dikkati çekecek
niteliktedir.
Ona göre Abatte Toderini ad›ndaki bir Venedikli ‹stanbul’da bulundu¤u s›rada Enderun kitapl›¤›n› ziyaret edebilmek için çeflitli teflebbüsler yapm›flt›r. Fa-
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kat bunlardan bir sonuç sa¤l›yamam›flt›r. Bunun üzerine Toredini, zaman›n ‹spanya elçili¤indeki bir görevlinin arac›l›k ve yard›m› ile Enderun iço¤lanlar›n›n
birisini para karfl›l›¤› elde etmifltir. Bu iço¤lam gizlice kitapl›k katalo¤unun her
gün bir kaç eserinin adlar›n›, yazarlar›n› ve konular›n› kopya ederek d›flar›ya Toderini’ye eriflmesini sa¤lam›flt›r. Böylece katalogun kapsam›ndaki tüm kitap listesinin elde edildi¤i ileri sürülmektedir. Toderini bu listeyi 1787’de Venedik’te
yay›nlanan “Sulla Litteratura Turkesca” adl› eserinin eki olarak vermektedir. Bu
yay›n› bulup inceleyen Miller listenin, saray kitapl›¤›n›n gerçek listesi oldu¤unu
ve kitap isimleri aras›nda, öteki kitapl›klarda rastlanmayan hükümdar ve devlet yöneticilerinin e¤itiminde yararl› olabilecek eserlerin bulundu¤unu da söylemektedir.
Listenin tümünü böyle dar bir çerçeve içinde iktibas etmenin imkan› ve yarar› olmad›¤› için sadece ana bölümlerin bafll›klar›n› vermekle yetinilecektir:
1. Kuran tefsirleri,
2. Hukuk eserleri,
3. Felsefe eserleri,
4. Mant›k kitaplar›,
5. Astronomi eserleri,
6. Geometri kitaplar›,
7. Matematik ve aritmetik eserleri.
Do¤rudan do¤ruya Enderun’da ö¤retimde kullan›lan kitaplar konusunda Toderini’nin verdi¤i bilgilerin yan› bafl›nda ad›na önce de de¤inilen Bobovi de eserinde baz› bilgiler vermektedir. Ona göre kendisi Enderun da iço¤lan› olarak bulundu¤u s›rada Arapça’n›n gramer ve sentaksinin ö¤retiminde flu kiflilerin eserlerinden yararlan›lmaktayd›:
“Kitabülbina, kitabülmaksut, kitabülizzi.” kazalar konusunu içeren “elmerahül ervah”, Muttanzî’nin “Misbah’›”, ‹bniacurum’un “Acurumyas›”, fars flairlerinden
Câmi’nin görüfllerini de içeren ‹bnilhacip’in “Kafiyesi”. Kullan›ld›¤› belirtilen Arapça sözlüklerin flunlar oldu¤unu ileri sürmektedir: “Muslihiddin Mustafa’n›n lügati aktar’›”, “Sipahü Sübyan”.
Ö¤renciler arapçay› yeterince ö¤renince Kur’an tefsiri, islam hukuku gibi konular›n ö¤renimine geçerlerdi. Kuran tefsiri genellikle “Tefsiri Kad›” ad›yla an›lan
“Elabidevi’nin” tefsiriydi.
Acemce saray dili olarak ö¤retilirdi, ö¤renciler Türkçe ve Arapça’da yeterlik
kazan›nca farsça ö¤renimine geçerdi. Ö¤retimde Sadi’nin sözlü¤ünden ve Feridettini Attar’›n “Pendname” sinden yararlan›l›rd›. Bundan baflka gene Sadi’nin
“Gülistan ve Bostan”› da kullan›lan ders kitaplar› aras›ndayd›.
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Bu okulun program›n› medreselerinkinden kesin olarak ay›ran yönlerden birisi de Farsça ö¤retimiydi ve Fars dil ve edebiyat›na verilen önemdi. “Kim okursa
farisî, gider dinin yans›” metodunu benimsemifl olan medreseler neredeyse Farsça ö¤renimini günah sayarlard›.
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Kurumla ilgili olan en önemli bulgular› flöylece özetleyebiliriz:
1.

‹ki kurumun programlar› aras›ndaki öteki önemli ayr›cal›klar›n da “müzik, el
sanatlar›, beden e¤itimi” oldu¤u hat›rlat›l mal›d›r.
Seferli Odas›na ba¤l› olan ve yap›lar› da bu odaya bitiflik bulunan “mehterhane ve meflkhane”de kapsaml› ve etkili sivil ve askerî müzik ö¤retimi yap›l›rd›.
Ezan okumak, Kuran okumak, mevlût, ilahi ve tekbir gibi islam gelenekleri aras›na giren ve belli bir tak›m makamlara uyularak okunmas› gereken hususlar› etkili ve yeterli olarak ö¤reniminde müzikten genifl ölçüde yararlan›labilirdi. Buna
ra¤men ne eski medrese programlar›nda ne de günümüzün imam hatip okullar›nda müzik ö¤retimine yer verilmektedir.
Üzerinde durulmas› yararl› olacak farkl›l›klardan bir baflkas› da el sanatlar› konusudur. ‹slami geleneklerde imaml›k, müezzinlik, vaizlik ve hatiblik geçim sa¤lanacak meslekler biçiminde oluflmam›flt›r. Böylece h›ristiyanl›¤›n tersine bir ruhban s›n›f›n›n geliflmesi istenmemifltir. Bu görevleri kendini yeterli bulan her hangi bir inanç
sahibi yerine getirebilir. Bu yüzden camilerde imaml›k ya da müezzinlik yapanlar genellikle geçimlerini baflka bir ifl veya sanat yoluyla sa¤larlard›. Gelenekler ve durum
böyle olunca öncelikle din görevlilerini yetifltiren medreselerin program›nda da “el
sanatlar›na” Enderun’da oldu¤u gibi yeterince yer ve önem verilmesi gerekirdi. Halbuki geliflim bu yönde olmam›flt›r. Enderun da gelece¤in hükümdar, vezir, sadrazam, beyler beyleri, belki bir gün bafllar› darda kal›rda ekmeklerini bu yoldan kazanmak zorunu duyarlar diye bir el sanat›n› gere¤ince ö¤renmek zorunda b›rak›l›rd›.

Enderun saray›n selaml›k k›sm›na verilen add›r. Okulun kökeni I. Bayazit zaman›nda kuruldu¤u ile sürülen fiehzade Okuludur. Buraya II. Murat zaman›nda tutsak hükümdar ve soylu çocuklar› ile seçkin devflirmeler de genifl ölçüde al›n›p e¤itilme¤e bafllanm›flt›r.
Fakat Enderun Okulu ad›yla yüksek düzeydeki kurulufl II. Mehmed taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

2.

Okulun ö¤renci kaynaklar› “seçkin devflirmeler, savafl esirlerinden hükümdar
hissesi olarak ayr›lan en seçkinleri, pazarlardan sat›n al›nan yetenekli kölelerdi.” ‹lk iki kaynak I. ve II. Murat zamanlar›nda nizamî orduyu kurmak amac›
ile hükümdarlar›n özel fermanlarla yaratt›¤› kaynaklard›.

3.

En önemli kaynak devflirmelerdi. Rumeli ve daha sonralar› Anadolu’nun h›ristiyan tabas›n›n çocuklar› aras›ndan “3-7” y›lda bir özel ferman ve yönetmeli¤ine uygun olarak yap›l›rd›. Seçimde öteki etmenlerin yan› bafl›nda “kusursuz ve güçlü beden yap›s› ile güzelli¤e ve yeteneklili¤e” önem verilirdi.
‹stanbul’a gelifllerinde bunlar›n kaymak tabakac› saray; kap›c›s› silahdar A¤a
ve hükümdarca saray için seçilirdi.
Bunlar sünnet edilir ve Türk isimleri verilirdi. Türk ve müslüman gelenekleri ile
Türkçeyi ö¤renmeleri için bir süre köklü Türk ailelerinin yanlar›na yerlefltirilirdi.

4.

Okul, haz›rl›k okullar› d›fl›nda ve yüksek k›sm› Topkap› saray›nda bulunan bir
manzumeydi.
Edirne, ‹brahim Pafla, ‹skender Çelebi Saraylar› ile Galatasaray’da yedi y›l süreli dört haz›rl›k okulu bulunuyordu. Bu okullar›n ancak en seçkin ve baflar›l›lar› Topkap›’daki bölüme al›n›rd›. Ötekiler yençeri, sipahi ocaklar› ve di¤er
d›fl hizmetlere atan›rd›.

VII. SONUÇ

Topkap› içindeki kurumsa “Büyük Oda, Küçük Oda, Seferli Odas›, Kiler Odas›, Has Odalardan” oluflurdu. Bir ara bunlara “Do¤anc›lar” Odas› da eklenmiflse de sonra kapat›lm›flt›r.

Bir e¤itim kurumu olarak Enderun’un örgüt, program ve amaçlar›na karfl›
yerli ve bat›l› gözlemci ve tarihçiler bafl›ndan beri çok yak›n ilgi duymufllard›r. Devletin sivil ve askeri hizmetlerinde görev alacak olanlar› yetifltiren bu kurumun kendinden önce ve yak›n zamana kadar örne¤ine rastlanmayan çok etkili bir temessül ve e¤itim kurumu oldu¤u görüflü benimsenmektedir. Gerek yerli ve gerekse
yabanc› tarihçiler bu konuda farkl› iki görüfl ortaya koymaktad›r. Bir az›nl›k bunu
sadece “köle ve devflirmelerden” oluflan bir saray iç hizmetleri örgütü olarak görmektedir ve e¤itim kurumu niteli¤i üzerinde durmamaktad›r.
Ço¤unluksa bunu “köle ve devflirmeleri” Türk kültürüne göre yo¤urup en
etkili biçimde görevleri için e¤iten bir okul olarak nitelendirmektedir.
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Büyük oda ve Küçük oda üst odalar›n haz›rl›k okullar› niteli¤indeydi. “Seferli, Do¤anc›lar, Kiler ve Hazine” odalar› da meslek okullar› özelli¤ini tafl›maktayd›lar. Has odaysa hükümdar›n kiflisel hizmetleri ile H›rkai Saadet binas›na
bakmakla görevli olan en yetiflkin ve seçme kiflilere özdü. Bu odalar›n tümünde Fatih’in “Kanunnamei Ali Osman”› “743” iço¤lan› bulunmas›n› âmirdi. Fakat mevcut zaman zaman art›r›l›p azalt›lm›flt›.
5.

Okulun e¤itim ö¤retim program›n›n özellikleri flunlard›: Türkçe, Arapça, Farsça, Kuran, Tefsir, ‹slam Hukuku gibi bilgilerin yan› bafl›nda ve onlarla eflit
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oranda “beden e¤itimi ve askerlik becerileri ile meslek ö¤renimi ve el becerilerine” yer verildi. Bunlardan baflka “musiki, tezhib, güzel yaz›” gibi güzel
sanatlar›n da önemi büyüktü.
6.

7.
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E

nderûn Mektebi Osmanl› Devleti’nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetifltirmek amac›yla kurulmufl bir e¤itim müessesesidir. Odalar halinde ve çeflitli kademelerde e¤itim ve ö¤retim verilen, ö¤rencileri de acemi o¤lanlar aras›ndan seçilen bu okul Osmanl› e¤itim sisteminde elitler e¤itimini meydana getirmektedir.
Enderun Mektebi’nin kuruldu¤u güne kadar ona benzer baflka bir kurulufl
bulunmamaktad›r. Selçuklularda ve Avrupa’da hanedan mensuplar›n›n özel itinaya dayal› ö¤renim gördükleri mevcut ise de, Enderun Mektebi’nin e¤itim sistemi
bunlardan tamamen farkl›d›r.
Enderun Mektebi kurulana kadar Osmanl›larda ve di¤er ‹slâm Devletlerinde
e¤itim kitle e¤itimi fleklindedir. Cami ve medreselerde a¤›rl›¤› Din Bilgisi e¤itimine dayal› olacak flekilde bir e¤itim yap›lm›flt›r.1 Enderun Mektebi’nin kuruluflundan sonra da kitle e¤itimi halka aç›k olarak faaliyetine devam etmifltir.
Enderun Mektebi’nin kurulufl tarihi hakk›nda çeflitli görüfller ileri sürülmektedir. Bunlar bafll›ca iki ana noktada toplanabilir. Birincilere göre, Enderun Mektebi 2. Murad,2 di¤erlerine göre ise Fatih Sultan Mehmed3 taraf›ndan kurulmufltur. Arfliv çal›flmalar›nda Muallim Cevdet Yazmalar›ndan “Enderun Tarihi”nde
mektebin 2. Murad taraf›ndan kuruldu¤u aç›kl›k kazanmaktad›r.4
____________________________________

*
1.
2.
3.

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
Baltac›, c. XV.-XVI, As›rlarda Osmanl› Medreseleri, ‹stanbul 1976, s. 16.
Baykal, ‹. H., Enderûn Mektebi Tarihi, ‹stanbul 1953, s. 18.
Miller, B., The Palace School of Muhammed the Congueror, Cambridge 1941, s. 4.; ‹sfendiyaro¤lu, F., Galata Saray› Tarihi, ‹stanbul 1952, s. 57.
4. Akkutay, Ü., Enderûn Mektebi Tarihi, Ankara 1984, s. 26.
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2. Murad zaman›nda kurulan Enderun Mektebi gerçek flahsiyetine Fatih Sultan Mehmed zaman›nda kavuflmufltur. Fatih Sultan Mehmed zaman›nda Enderun Mektebi yaln›z bir devflirme mektebi olma hüviyetinden ç›karak, devletin korunmas› için gerekli mülkî ve idarî kadro e¤itimine de yönelmifltir.
Rycaut’a göre, Devflirme Kanunu ile Hristiyan çocuklar›n›n en çok al›nd›¤›
yerler Üsküp, ‹fltip, Köstendil, Pirizren, Gorici, Samokov, Prepol, Tafll›ca, Yanya,
Pirlepe, ‹skenderiye, Ohri, ‹pek, Dukakin, K›rçova, Foça, Novesin, Manast›r, Mostar, ‹moçka, ‹zvornik, Bö¤ürdelen, Göli, Kesniye, Horpiflte, Bihliflte, Ni¤bolu, Selanik, Vize, Azak, Ozi ve Akçakale’dir.5
Karaman’dan Erzurum’a kadar olan k›s›mda o¤lan devflirmek yasakt›r. Ayn›
flekilde Kanunî Sultan Süleyman Rus, Acem, Çingene, Türk, Harputlu, Diyarbak›rl› ve Malatyal› o¤lanlar›n devflirilmesini yasaklam›flt›r.6
Devflirme e¤itimi milliyetlerin de¤iflimini esas alan bir kültürlefltirme ve belirli prensiplere göre devlet adam› yetifltirme yani disiplinlefltirme anlam›na gelmektedir.
Acemi O¤lanlar, Hristiyan ailelerden toplanan ve Yeniçeri Oca¤› için yetifltirilen çocuklara verilen add›r. Acemi O¤lanlar Anadolu’da Türk ailelerinin yan›na
gönderilmifl devflirme çocuklardan veya do¤rudan do¤ruya Acemi Oca¤›’na sevk
edilen çocuklardan meydana gelmektedir.7
Acemi Oca¤›’na yeni elemanlar gerekti¤inde durum Divan’dan bir hükümle
Yeniçeri A¤as›’na bildirilmifltir. Bunun üzerine Anadolu ve Rumelideki Acemilerin
en eskilerinden gerekti¤i kadar Acemi O¤lan’› al›narak ‹stanbul’a sevkedilmifltir.
Bunlar Eflkâl Defteri’ne bak›p incelendikten ve herhangi bir hilenin kar›fl›p kar›flmad›¤› anlafl›ld›ktan sonra Acemi Oca¤›’n›n ana kütü¤üne kaydedilmifllerdir. ‹çlerinden kuvvetli olanlar ihtiyaca göre “Bostanc› Oca¤›”na ayr›lm›fllard›r. Acemi
Oca¤›’na al›nacaklar›n kay›tlar›yla “A¤a Kethüdas›”, Bostanc› Oca¤›na verilecek
olanlar›nkiyle de “Bostanc› Bafl›” ilgilenmifltir.8
E¤itim-ö¤retim ifllerini kapsayan maarif politikas›n›n amac› Devflirme suretiyle toplanan Hristiyan çocuklar›n› tamam›yla Türklefltirmek ve Müslümanlaflt›rmakt›r. Bunu sa¤layabilmek için hem ana vatan›n, hem de Devletin resmî dili olan
Osmanl›cay› yani o zaman kullan›lan Türkçemizi ö¤retmek esas al›narak Türkçe
derslerinin saatleri ço¤alt›lm›flt›r. Türkçe yaz› çeflitlerini, güzel yaz›y›, millî musiki____________________________________

5.
6.
7.
8.

Rycaut, P., The History of the Present State Ottoman Empire, London 1986, s. 99.
Uzunçarfl›l›, ‹. H., Osmanl› Devleti Teflkilât›ndan Kap›kulu Ocaklar›, c. 1-2, Ankara 1943, s. 20.
Akkutay, Ü., a.g.e., s. 49.
Uzunçarfl›l›, ‹. H., a.g.e., s. 38.
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mizin usûl ve kaidelerini ö¤retmek de Türklefltirme siyasetini sa¤layan ve millî
kültürü kuvvetlendiren tedbirlerdendir.9
Fatih’in ‹stanbul’u fethiyle Osmanl› Devleti çok geliflmifl, teflkilât› da oldukça genifllemiflti. “Dil, din, ›rk, an’ane bak›m›ndan farkl› olan ülkeleri Türk Devletinin otoritesi alt›nda tutabilmek için Devletin çeflitli görevlerini yerine getirebilecek bilgili ve kabiliyetli idarecilere ihtiyaç vard›r. Ayr›ca Saray halk›n›n bütün
ifllerini idare edebilecek elemanlar da gerekmektedir. Bu büyük ihtiyaç karfl›s›nda Haz›rl›k Saraylar› kurulmaya bafllanm›flt›r. Bu Saray Mektepleri, Osmanl› Devletinin bütün sivil memurlar›n›, devlet ileri gelenlerini ve askerî görevlilerini, Yeniçeri A¤as›n›, Sadr-› âzam›n›, Defterdar›n›, Kubbe Vezirini, Divan fiairlerini, Tarihçilerini, Hattatlar›n›, Beylerbeylerini ve Valilerini yetifltirmifltir. Haz›rl›k Saraylar›n›n önemli bir özelli¤i de gençlerin daha mektepte iken ifl ve memuriyet hayat›na kat›lmas›d›r. Ö¤renciler böylece hem bir tak›m dersler görmekte, hem
kabiliyetlerine göre çeflitli sanatlar ö¤renmekte, hem de mektebin genel ifllerine kat›lmaktad›rlar. Dolay›s›yla bilgi, ifl ve memuriyet staj› hep bir arada yürütülmektedir.10
Bu Saray Mektepleri, tarihî silsileye göre, afla¤›daki flekilde s›ralanabilirler:
Edirne Saray›, Galata Saray›, ‹brahim Pafla Saray›, ‹skender Çelebi Saray›.
Bu saraylar›n her biri, birer mektep niteli¤indedir. Hepsinin de amac›, Enderûn Mektebi’ne nitelikli ö¤renci yetifltirmektir.
Saray düzeni içinde ve devletin d›fl hizmetlerinde ilerleyip yükselebilmek
büyük ölçüde kabiliyetlere dayal›d›r. Bu sebeple ö¤retimin bafl›ndan sonuna kadar ilgiye, kabiliyetlere ve bireysel farkl›l›klara öncelik tan›nm›flt›r. Haz›rl›k okullar›ndaki ö¤renciler hünerleri, dil ve edebiyat, çeflitli el sanatlar›, hattatl›k v.s. gibi alanlardan birinde geliflip yetiflme imkân› bulmufllard›r. Daha ileri düzeyde
e¤itim göremeyecekleri anlafl›lanlar, bu aflaman›n sonunda Yeniçeri Sipahi
Ocaklar› ile ordunun çeflitli hizmetlerine aktar›lm›fllar veya saray›n ihtiyac›n› karfl›lamak için kurulmufl çeflitli atölye ve imalâthanelerde çal›flma imkân› bulmufllard›r. Üst ö¤retim aflamas›nda da ö¤renci, kabiliyetlerine uygun çeflitli ö¤renim
kademelerinden birinde yetiflmifltir. Türkçe okuma yazma, Arapça Kur’an ve Din
dersleri bütün ö¤rencilerin ortak olarak izlemek zorunda oldu¤u derslerdir. Bunun d›fl›nda ortak ö¤renim alanlar› beden e¤itimi, savafl hünerleri gibi konulard›r. Arapça Dil ve Grameri, Farsça ve Fars Edebiyat›, F›k›h, Tefsir, Türk Edebiyat›
v.s. gibi konular üst ö¤renim aflamas›nda özel kabiliyetlere dayanan konulard›r.
____________________________________

9. ‹sfendiyaro¤lu, F., a.g.e., s. 91.
10. ‹sfendiyaro¤lu, F., a.g.e., s. 85, 88, 89.
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Ayr›ca ö¤rencinin Seferli Kiler ve Hazine Odalar›na ba¤l› meslekî ö¤renimin
hangi dal›nda derinleflip geliflece¤i de genifl ölçüde bireysel yeteneklere ba¤l›
özelliklerdir.11

Enderûn-i Hümâyûn hiyerarflik bir biçimde düzenlenmifl bafll›ca alt› Oda (veya Ko¤ufl)’dan meydana gelmifltir. Tam anlam›yla bir ihtisas okulu niteli¤indedir.
Bu e¤itim kademeleri flunlard›r:

Haz›rl›k mekteplerinden Enderun Mektebi’ne veya Sipahi Bölüklerine geçebilmek için birtak›m kurallara mutlaka uyulmufltur. Bunlar›n bafl›nda “Ç›kma Kanunu” gelmektedir. Bu kanunun uygulanmas› mektepten bir çeflit mezun olma
fleklindedir, 2. Bayezid’in ç›kard›¤› ve 1432 tarihinden itibaren geçerli olan bu kanun, Kanunî Sultan Süleyman zaman›nda kesin fleklini alm›flt›r. Bir de Padiflah
tahta ç›k›nca ç›kmalar olmufltur. Çal›flmalar› ve kabiliyetleri iyi olanlar yedi, sekiz
y›lda ö¤renimlerini tamamlam›fllard›r. Yetiflememifl olanlar ise on dört y›l kadar
ö¤retimlerine devam etmifllerdir.12

Büyük ve Küçük Oda, Do¤anc› Ko¤uflu, Seferli Ko¤uflu, Kiler Ko¤uflu, Hazine Odas›, Has Oda.

Ç›kma Kanununun uygulanmas›nda iki yol vard›r.13
Birincisi, Haz›rl›k Saray›ndan iyi yetiflenler, terbiye ve ahlâklar› iyi olanlar Saraya al›narak daha yüksek ö¤retim veren Enderun s›n›flar›na kabul edilmifllerdir. Orada e¤itim ve ö¤retimlerinde büyük baflar› gösterenler saray›n çeflitli memuriyetlerine geçmifllerdir. S›ras›yla terfi ederek en büyük makamlara kadar
yükselmifllerdir. ‹çlerinde Beylerbeyi, Serhad Kumandan›, Vali ve Elçi olanlar oldu¤u gibi Vezir olanlar, hatta Seraskerli¤e ve Sadrazaml›¤a kadar yükselenler
de vard›r.
Di¤er bir ç›kma fleklinde ise Haz›rl›k Saray› Mektebinin derslerine gerekti¤i
kadar çal›flmam›fl ve kabiliyeti az geliflmifl olanlar Saraya al›nmam›flt›r. Sipahi Bölüklerine sevk edilen bu gençler asker ocaklar›n›n okumufl, yazm›fl zümresini
meydana getirmifllerdir. Ç›kmalar belirli zamanlarda olmufltur. Saraya al›nacak ve
orduya kat›lacak ö¤renciler için hem Saraydaki Enderun s›n›flar›nda hem de Ordunun Sipahi Bölüklerinde aç›k yerler bulunmas› gerekmektedir. Bu sebeple ç›kmalar her sene olmam›flt›r. Boflluklar olmay›nca ö¤rencilerin Haz›rl›k Saraylar›ndan ç›kmalar› da mümkün de¤ildir. Sarayda afla¤›dan yukar›ya do¤ru adaletli bir
terfi sistemi uygulanm›flt›r. Yer de¤ifltirmeler bir silsile ve s›ra gözetilerek yap›lm›flt›r. Kadrolar› sabit olan Enderun Ko¤ufllar›nda boflalan yerlere de Haz›rl›k Saraylar› Mekteplerinde iyi yetiflmifl olanlar kabul edilmifltir.
Genifl ülkelere yay›lm›fl olan Osmanl› Devleti’nin çeflitli Devlet görevleri ve
halk hizmetleri için Ç›kma Kanunu’nu en iyi uygulayan Kanunî Sultan Süleyman
olmufltur. Fakat zamanla di¤er sistemlerde oldu¤u gibi Ç›kma Kanunu’nda da
yanl›fl uygulamalar olmufltur.
____________________________________

11. Enç, M., Üstün Beyin Gücü, Ankara 1973, s. 338.
12. ‹sfendiyaro¤lu, F., a.g.e., s. 485, 486.
13. ‹sfendiyaro¤lu, F., a.g.e., S. 164.

Büyük ve Küçük Oda aras›ndaki fark büyüklük fark› olup birer meslek okuludurlar. Büyük ve Küçük odada bulunan iç o¤lanlar› Saray›n en alt kademesinde bulunup kabiliyet gösterebilirlerse di¤er dört Odada en yüksek yerlere
kadar ç›kabilmifllerdir.14 Giydikleri k›yafetlerden dolay› kendilerine “Dolamak”
da denilmifltir.
Enderun Mektebi’nin haz›rl›k s›n›flar› konumunda olan bu odalarda Türkçe,
Arapça ve Farsçay› ö¤rendikten sonra spor hareketlerinden olan gürefl, atlama,
koflu, meç, ok çekme, tomak talimleri de yapt›r›lm›flt›r. Yaflça on dört ve daha fazla olanlar yafllar› itibariyle spor ö¤retiminde daha baflar›l›d›rlar. Bu iki Odadan terfi edip bir derece yükselen k›demli bir ‹ç O¤lan› Seferli Ko¤ufluna geçirilmifltir.
Bunlardan Seferli Ko¤ufluna geçirilemeyenler, yani kaftanl› olamayanlar ise ç›kmalarda maafl derecelerine göre Süvari Oca¤›n›n Sipahi veya Silahdar bölüklerine
ç›kar›lm›fllard›r.15
Do¤anc› Ko¤uflu’na Hâne-i Bâzyân da denilir. Avc› Sultan Mehmed taraf›ndan kald›r›ld›ktan sonra bunlardan bahsedilmemektedir. Fakat daha önceden de
bir Do¤anc› Bafl›n›n emrinde böyle bir Enderun halk› bulunmaktad›r.16
Bütün Türk boylar›nda oldu¤u gibi Osmanl› Türkleri de av teflkilât›na büyük
önem vermifller; fiahin, Do¤an gibi hayvanlar›n e¤itimiyle meflgul olmufllard›r.
Do¤anc› Bafl›n›n Saraydan ç›kma yolu di¤er Arz A¤alar› gibi Mirahurluk, Çak›rc›
Bafl›l›k ve fiahinci fiafl›l›kla olmufltur.17
Seferli Ko¤uflu derece itibar›yla Enderun’un Büyük ve Küçük Odalar›yla Do¤anc› Ko¤uflundan yüksektir. Bu ko¤ufla savaflç› manas›nda Seferli denilmifltir.
Daha sonralar› ise bir sanat mektebi haline getirilmifltir. Musikiflinaslar, Hanendeler, Kemankefller, Pehlivanlar, Berberler, Hamamc›lar, Tellâklar yetifltirilmifltir. Soytar›lar olarak bilinen Dilsiz ve Cüceler de bu Ko¤uflta bulunmaktad›r. Seferli Ko¤uflunda âlim, flair, musikide baflar›l› çok say›da kimse yetiflmifltir.18
____________________________________

14. Hammer, J.V., Des Osmanischen Reichs Staatsverfass›mg und Staatsverwalt›mg, c. 1-2, Wien
1815, s. 30.
15. Uzunçarfl›l›, ‹. H., Osmanl› Devletinin Saray Teflkilât›, Ankara 1945, s. 310.
16. Uzunçarfl›l›, ‹. H., a.g.e., s. 310.
17. Baykal, ‹. H., a.g.e., s. 67.
18. Uzunçarfl›l›, ‹. H., a.g.e., s. 311.
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Kiler ko¤uflunda bulunan g›lmânlar teorik bilginin yan› s›ra özellikle çeflitli yiyecek ve içeceklerin haz›rlanmas›nda ve servisinde e¤itilmifllerdir.

ba bölünmüfllerdir. Her grubun bafl›nda bugün Pedagog dedi¤imiz bir Lala bulunmaktad›r.22

Saray›n ekonomik iflleriyle hazinenin korunmas›nda ise Hazine Ko¤uflu
önemli rol oynamaktad›r.

Enderun Mektebi’ndeki e¤itme iflinde, özellikle Ak A¤alar›n önemli bir yeri
vard›r. Sarayda Ak A¤alar›n da büyük bir siyasî nüfuzu bulunmaktad›r.

Enderun Mektebi odalar›n›n en yüksek kademesi olan Has Oda ayn› zamanda da e¤itim ve ö¤retimin en yüksek k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bu Odadaki e¤itimin ana hedefi, elemanlar› idarecilik yönünde yetifltirmekle s›n›rlanm›flt›r.

Enderûn-i Hümâyûnda disiplini sa¤layabilmek için bir tak›m terbiye ve sayg›
kurallar›na uymak gerekmektedir. Ak A¤alar her yafltaki gençlerin disiplinini sa¤lama konusunda çok baflar›l› olmufllard›r.

Has Oda üzerine ald›¤› bu e¤itimi, teorinin yan› s›ra uygulamaya dayal› olarak yapmaya çal›flm›flt›r.
Has Odadakiler Enderun Mektebi’nin elit k›sm› idiler. Defalarca seçimden
geçmifller ve genç olmalar›na ra¤men sistemde büyük bir yere sahip olmufllard›r.
Ö¤renciler kabiliyetlerine uygun olarak bu ö¤renim kademelerinden birinde
yetiflmektedirler.Türkçe, okuma, yazma, Arapça, Kur ‘ân ve Din dersleri bütün ö¤rencilerin ortak olarak izlemek zorunda oldu¤u derslerdir. Bunun d›fl›nda ortak
ö¤renim alanlar› beden e¤itimi, savafl hünerleri gibi konulard›r. Arapça Dil ve Grameri, Farsça ve Fars Edebiyat›, F›k›h, Tefsir, Türk Edebiyat› v.s. gibi konular üst ö¤renim aflamas›nda yer alan konulard›r. Ayr›ca ö¤rencinin Seferli, Kiler ve Hazine
Odalar›na ba¤l› meslekîi ö¤renimin hangi dal›nda derinleflip geliflece¤i de genifl
ölçüde bireysel kabiliyetlere ba¤l› özelliklerdir.19
Saray e¤itim sistemiyle yetifltirilmek istenilen idarî memur, mücadeleci devlet
adam› ve sad›k bir Müslüman tipindedir. Bunlar ayn› zamanda ilim adam› ve iyi
bir hatip, kibar ve iyi ahlâkl› olmak zorundad›rlar. Bu amaçla Enderun Mektebi
ö¤rencisi Saraya kabul edildi¤i günden ayr›ld›¤› güne kadar Müslümanl›k ile Türk
örf ve adetlerini mükemmel flekilde ö¤renme durumundad›r.20
Saray ifllerinde kullan›lacak gençler s›ras›yla “G›lâman”, “‹ç A¤as›”, “‹ç O¤lan›”
ve en sonunda da “Enderun A¤as›” ismini almaktad›r. Bunlar k›dem ve ehliyetlerine göre Saray›n büyük görevlerine yükselebilmifllerdir. Enderûn-i Hümâyûndaki
bütün iç ve d›fl tayinler Padiflah taraf›ndan yap›lm›flt›r.21
Odalar›n her biri birinci derecede bir “Oda Bafl›”na, ikinci decede de bir “Kethüda”ya ba¤l›d›r. Her Oda bir kütübhane memuru, katip, hazineci, imam ve üç
müezzine sahiptir. Okulun hacmine ve rütbe say›s›na göre say›s› de¤iflen ö¤renci dan›flman› vard›r. Ayr›ca on iki terfi s›nav› vard›r. Her Odan›n o¤lanlar› on gru____________________________________

19. Enç, M., a.g.e., s. 338.
20. Miller, B., a.g.e., s. 94.
21. Pakal›n, M. Z., Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, c. 1-3, ‹stanbul 1971, s. 534.

Osmanl› Devleti idarecili¤in önemini kavram›fl ve ona gereken de¤eri vermifltir. Gençleri kabiliyetlerine göre s›n›fland›rm›fl ve onlara idarede flans tan›m›flt›r.
Saray Mekteplerinden yetiflenlerin büyük bir k›sm› Devletin en büyük makamlar›na kadar yükselmifllerdir. fiairler, edipler, tarihçiler, musikî ve güzel yaz› merakl›lar› ve ustalar› olan sanatkârlar›n ço¤u Saray Mektepleriyle bunlar›n devam› olan
Enderûndan yetiflmifllerdir.23
K›demli ve baflar›l› ö¤rencilerden yaflça büyük olanlar Lala olarak seçilmifltir.
Bunlar aras›ndan ola¤anüstü baflar› gösteren Lalalar ö¤renci kümelerine “müzakereci veya kalfa” olarak atanm›flt›r. Kümeler genellikle eflit yaflta olanlardan çok,
çeflitli yafllardaki ö¤rencilerden meydana gelmifltir. Yaflça büyük ve ö¤renimde ileri durumda olanlar›n küçüklere yard›mc› olmas› istenmifltir.24
Enderun Mektebi’ndeki kültürlefltirme faaliyetlerinde Fatih Sultan Mehmed’in flahsî dehas›n›n büyük rolü vard›r. Fethedilen ülkelerdeki Hristiyanlar›n ancak bir kültürlefltirme ile asimile edilebilece¤ini sezen Fatih Sultan Mehmed kültürlefltirmenin de ancak kendi milletinin dünya görüflünün fethedilen ülkelerdeki Hristiyan çocuklar›na afl›lanmas› ile mümkün olaca¤›n› düflünmüfltür. Osmanl›
Devleti’nde kültürlefltirme sisteminde ‹slâmlaflt›rma siyâsetinin de önemle üzerinde durulmufltur.
Fatih Sultan Mel›med, Dâire-i Hümâyunu geniflletmifl ve buran›n halk›n›n say›s›n› ço¤altm›flt›r. Bu s›rada Sarây-› Hümâyûn halk› için bu daireyi genel bir mektep haline getirmifltir. Enderûn-› Hümâyûn denilen bu mektebe meflhur ilim
adamlar›ndan ö¤retmenler getirtilmifltir. Birçok ilim ve fennin ö¤retilmesi için Fâtih Sultan Mehmed bütün ilim adamlar›n› Saray›nda toplam›flt›r.25 Onun zaman›nda bir taraftan ordu ›slah edilmifl, di¤er taraftan da askerî, malî, ve sivil idare
için çok de¤erli idareciler yetifltirilmifltir.
____________________________________

22.
23.
24.
25.

Miller, B., Beyond the Sublime Porte The Gand Sesaglio of Stambaul, New Haven 1931, s. 61.
‹sfendiyaro¤lu, F., a.g.e., s. 237.
Enç, M., a.g.e., s. 333.
Anonim, Enderûn Tarihi, ‹stanbul Belediye Kütüphanesi, K. 470, Muallim Cevdet Yazmalar›, R›ka’,
s. 2.
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Fatih Sultan Mel›med ile bafllayan Enderun Mektebi’nin geliflmesi 2. Bayez›d,
Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman zaman›nda da devam etmifltir. Bu
hükümdarlar taraf›ndan Enderun Mektebi’ne kazand›r›lan bina ve eserler Sultan
4. Murad, Sultan 3. Al›med ve Sultan 3. Mustafa taraf›ndan bak›m ve onar›m
görmüfltür.
2. Bayezid, Sarayda Müezzin Bafl›l›k, Tüfekçi Bafl›l›k, Üzengi A¤al›¤› gibi memuriyetler kurmufl ve bunlar›n her birinin görevlerini de bir talimatnameyle ba¤lam›flt›r. Yavuz Sultan Selim ise teflrifat merasimini bozmam›fl, hatta H›rka-i Saadet ziyaretini mevcut merasime ilâve etmifltir. Bu tarihlerden itibaren saray içinde hiçbir kimse Bâb-üs-saâde A¤alar› ve daha sonra da Dâr-üs-saâde A¤alar›n›n
üstün mevkiine geçememifllerdir. Hiç kimse Kilerci Bafl›n›n sa¤›ndan veya önünden yürüyememifltir. Saray halk› belirlenen zamanda yemek yemifl, yat›p kalkm›flt›r. Kanunî Sultan Süleyman zaman›nda da Saray›n korunmas›, resmî günlerde,
alaylarda, çok parlak flekilde yap›lm›flt›r. Enderun denilen iç saray›n hizmeti için
Bekçi, Bostanc›, Haseki, Baltac›, Kap›c›, Saray A¤as›, Peyk, Solak, Mehter, Seyis,
fiahinci, Çak›rc›, Tirendaz olarak Topkap› Saray›’nda her zaman birkaç bin kifli bulunmufltur.26
Yetenekler her yerde tespit edilip terfi imkân› sa¤lanm›flt›r. Bu ayn› zamanda
daha yüksek ö¤renim için seçilme flans›d›r. Sarayda uzun süre kalan ‹ç O¤lanlar›
görevlerini tam olarak yaparlarsa kendilerine toprak verilerek, burada iflletme
yapmalar›na müsaade edilmifltir.
Menavino’ya göre ‹ç O¤lanlar sisteminin ça¤dafl bir gözlemi, bu sistemin birinci derecede bir e¤itim sistemi oldu¤unu gösterir. Saray gençlerin duyuruldu¤u,
bak›ld›¤› yer de¤il, e¤itildi¤i yerdir. Çal›flmalar ve ö¤renim büyük devlet yönetimi
için düzenlenmifltir.27
N. M. Penzer’e göre, ‹ç O¤lan› yetifltiren kurulufllarda bir Ocak ruhu vard›r. Burada yetiflenler aras›ndaki ba¤l›l›k çok kuvvetlidir. Saray Mektebinin terbiye flekli
zor ve uzundur. Bununla beraber ö¤rencileriyle yaln›zca mektepte de¤il, bütün
hayatlar› boyunca ilgilenmifllerdir. Saray Mektebinden hem sivil hem de askerî elemanlar yetiflmifltir. N. M. Penzer son derece titiz bir program çerçevesinde hareket eden bu kuruluflun e¤itim tarihinde tek örnek oldu¤unu belirtmektedir.28
‹tina ile seçilen ve iyi bir ö¤retim gören ‹ç O¤lanlar›, savafl ve binicilik hünerlerini de büyük ölçüde ö¤renmifllerdir. Ok atmak, m›zrak kullanmak, k›l›ç salla____________________________________

26. Akkutay, Ü., a.g.e.. s. 27.
27. Lybyer, A. E., The Goverument of the Ottoman Empire in the time of Suleiman The Magnificent,
Cambridge 1913, s. 75.
28. Penzer, N. M., The Harem, London 1965, s. 239.
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mak, cirit ve tomak oynamak, ata binmek gibi sporlar yapt›r›lm›flt›r. Meselâ Kanunî Sultan Süleyman kendi zaman›nda süvarilerinin geliflmesine önem vermifltir.
‹ç O¤lanlar› ait olduklar› ko¤ufllara göre hizmet ve sanat da ö¤renmifllerdir.29
Saray ifllerinde kullan›lacak gençler s›ras›yla “G›lâman”, “‹ç A¤as›”, “‹ç O¤lan›”
ve en sonunda da “Enderun A¤as›” ismini alm›fllard›r. Bunlar k›dem ve ehliyetlerine göre Saray›n büyük görevlerine yükselmifllerdir.30 Enderûn-› Hümâyûndaki
bütün iç ve d›fl tayinler Padiflah taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Türklere göre mevki sahibi ve baflar›l› olmak iyi hizmet göstermek ve kabiliyetli olmak, flerefli bir fleydir. Tembel, ifle yaramaz ve vas›fs›z bir adam toplumun
dibinde kalmaya mahkumdur.
Lybyer’e göre, bu durum Türklerin görevlerinde baflar›l› olmas›n›n, s›n›rlar›n›
geniflletmesinin ve di¤erleri üzerinde hâkimiyet kurmas›n›n sebebidir.31
Odalar›n her biri birinci derecede bir “Oda Bafl›”na ikinci derecede bir “Kethüda”ya ba¤l›d›r. Odalar›n hacmine ve rütbe say›s›na göre say›s› de¤iflen ö¤renci
dan›flman› vard›r. Her Odan›n o¤lanlar› on gruba bölünmüfllerdir. Her grubun bafl›nda bugün pedagog dedi¤imiz bir lala bulunmaktad›r. Ö¤rencileri gayretli çal›flmaya yöneltmek için en iyi yol onlar› üzerinde çal›flmak istedikleri alanda konu
seçebilme özgürlü¤üne sahip k›labilmektir. ‹ç O¤lanlar›n›n e¤ilimli ve kabiliyetli
olduklar› alanlar ciddiyetle incelenerek konular üzerinde derinlemesine ve hakk›yla çal›flmalar› istenmifltir.32 Osmanl› Devlet Sistemi, hayat›n her alan›nda belirli
kurallar› esas alan s›k› bir disiplin üzerine kurulmufltur. Bu disiplin özellikle e¤itim
ve ö¤retim kurumlar›nda tavizsiz olarak uygulanm›flt›r. Buna ba¤l› olarak ceza ve
mükâfatlar›n s›n›rlar›, çok aç›k bir biçimde tayin edilmifltir. Ö¤rencilerin yan› s›ra
yöneticiler ve ö¤retim üyeleri üzerinde de denetim söz konusudur. Mevkiler artt›kça cezalar da artm›flt›r.33
‹lim ve sanat alan›nda üstün olan kimselerle ö¤retimde uyum sa¤layamayanlar ve gördükleri e¤itime karfl› kötü davran›fl sergileyenler Saray-› Hümâyun adab›na ayk›r› davranm›fl olurlar. Bu nedenle de çeflitli konularda yasaklar koyma,
tehdit, dayak, azarlama ve gerekli görüldü¤ü için mektepten uzaklaflt›rma gibi
cezalar söz konusudur. Cezaland›rma konusunda afl›r›l›¤a gidilmese de kusur ve
eksiklikler karfl›s›nda da hoflgörü gösterilmemifltir.34
____________________________________

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Lybyer, A. E., a.g.e., s. 76.
Pakal›n, M. Z., a.g.e., 534.
Lybyer, A. E., a.g.e., s. 73-86.
Miller, B., a.g.e., 1941, s. 61,99.
Lybyer, A. E., a.g.e., s. 88.
Anonim, a.g.e., s. 25.
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Enderun Mektebi’nde ilk mükâfatlar s›n›ftan s›n›fa terfi fleklinde olmufltur.
Göze girmeleri hâlinde Has Odaya kadar yükselebilme flanslar› bulunmaktad›r. Bu
Odada terfi on iki veya daha fazla kademeli memuriyet fleklinde düzenli olarak
yap›lm›flt›r. ‹ç O¤lanlar›n›n tamam›, dikkatli bir flekilde izlenmifl, de¤erlendirilmifl
ve güven verdikleri ölçüde kendilerine sorumluluk verilmifltir.35
Has Odadaki baflkanlar›n alt kademelerdekileri azarlama haklar› vard›r. fiayet
suç cezaland›rmay› gerektirecek kadar a¤›r bir suç ise bunun uygulanmas›na padiflah karar vermifltir. En önemsiz bir karfl› koymada suçlunun sar›¤›n›n al›nmas›,
daha sonra elbisesinin yakas›n›n y›rt›lmas›, bahçe kap›s›ndan kovulmas› gibi
utand›r›c› seviyeye düflürülecek cezalar söz konusu olmufltur. ‹yi davran›fllar görüldü¤ünde ise ilk saray ve devlet görevlerine terfi ettirilmesi söz konusudur. Sultan Selim zaman›n›n meflhur Kaptan-› Deryas› Hüseyin Pafla, bu Odadan ç›km›fl
bir ‹ç O¤lan›d›r.36
Okul baflar›lar›n›n mükâfatland›r›lmas›na da özel önem verilmifltir. Arapça,
Kur’an tilâveti, Hüsn ü Hatt, Musikî gibi konularda gösterilen seçkinlik ve baflar›lar; binicilik, silah kullanma, cirit ve di¤er yar›flmalarda gösterilen üstünlükler bizzat hükümdarca hem söz ve hem de nesnel de¤erlerle ödüllendirilmifltir. Çeflitli
de¤erlerde para ödülleri, elbiseler, silah, binek hayvan›, onura verilen flölenler
bunlar aras›ndad›r. Maafl artt›rma, daha önemli ve yetkili görevlere getirilme bu
mükâfatlar aras›ndad›r.37
Onyedinci yüzy›lda Kap›kulunun di¤er Ocaklar› ile birlikte Devflirme Sistemi
de bozulmufltur. Devflirme Kanunu’nun gereklerine uyma önemini kaybedince
sistemde bozulmalar bafllam›flt›r.
Osmanl› Devleti’nde, XVI. ve XVIII. yüzy›llardan önce askerî daha sonra da siyasî alanda bafl gösteren çözülme olgusu, etkisini Enderun Mektebi’nde de göstermifltir. Çünkü, art›k savunma için silahla mücadele yan›nda diplomatik görüflmeler önem kazanmaya bafllam›flt›r. Bu durum Osmanl› Devleti’nin askerî ve siyasî mektebi olan Enderun Mektebi üzerinde ö¤retim program›ndan çok, idare
etme tarz› bak›m›ndan önemli de¤ifliklikler getirmifltir.38
Enderun Mektebi’ndeki ilk esasl› de¤ifliklik 2. Mahmud (1808-1839) zaman›nda olmufltur. 2. Mahmud Yeniçerili¤in kald›r›lmas›yla bafllayan düzenleme hareketlerinin yan› s›ra Enderûnda da birçok de¤ifliklikler yapm›flt›r.
____________________________________

35.
36.
37.
38.

Lybyer, A. E., a.g.e., s. 82
Hammer, J.v., a.g,e., s. 16.
Enç, M., a.g.e., s. 331.
Miller, B. a.g.e., s. 105.
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Sultan Abdülmecid (1839-1861) dönemi Enderun Mektebi’nin zay›flamaya
bafllad›¤› dönemdir. 2. Abdülhamid zaman›nda (1876 -1909) ise Enderun tamamen ihmal edilerek önemini kaybetmifltir. Meflrutiyetle birlikte Enderun’un hiç
önemi kalmam›flt›r.
1 Temmuz 1909 tarihinde bir kararname, bir de talimatname yay›nlanarak
Enderun Mektebi la¤vedilmifltir. Ayn› zamanda Has Oda, Hazine Odas› ve Seferli
Ko¤ufllar› adlar› ve vazifeleriyle birlikte kald›r›lm›flt›r. Buralarda çal›flanlar›n, ö¤retmenlerden Akaid ve Kur’ân-› Kerim ö¤renmeleri için cumadan baflka her gün bir
veya iki ders almalar›, Kur’ân-› Kerim’i ezberlemeleri, talimatnameyle ayr›ca aç›klanm›flt›r. Yine Enderûn-i Hümâyûnda çal›flanlar›n vazifelerine zarar gelmemek
üzere istedikleri mekteplere devamlar›na izin verilmifltir.39
1923 tarihinden sonra da Topkap› Saray› müze ve kütüphane haline getirilmifltir.
(Osmanl› Ansiklopedisi,
Yeni Türkiye Yay›nlar›, Cilt. 5)
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Enderun: Üstün Yetenekliler ‹çin Saray Okulu
Füsun AKARSU*

G

rand Seraglio’daki Saray Okulu, Enderun, üstün yeteneklilere e¤itim sunan tarihteki en eski kurumlardan biridir. II Murat taraf›ndan 15. yüzy›l›n
ortalar›nda kurulmufl ve Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan devflirmelerin Osmanl›
yönetiminde daha yüksek mevkilere gelmelerini sa¤layacak flekilde gelifltirilerek,
bir e¤itim merkezi haline getirilmifltir. Bu görevini dört yüzy›ll›k bir dönemde de
yerine getirmifltir. Miller (1941: 98), Enderun’un görevini flu flekilde ifade etmektedir: “Herfleyin ötesinde Türk Padiflahlar›n›n ülkeye liderlik edecek s›rad›fl› yetene¤e sahip gençleri keflfedip, yetifltirmesiydi”.
Enderun, Platon’un Cumhuriyet ve Uyan›fl’›n etkilerinde belirtti¤i fikirlerin bir
bileflimini yans›tmaktad›r. Enderun’un baz› karaktersitik özellikleri flu flekilde
özetlenebilir:
•

Ö¤rencilerin beceri ve yeteneklerine göre seçilmesi.

•

Özgürlükçü sanat, beden e¤itimi ve mesleki e¤itimden oluflan iyi dengelenmifl bir müfredat.

•

Bedenin sistemli ve uzun dönemli e¤itimi; fiziksel geliflmede yüksel
standartlar.

•

Müzi¤e verilen önem, özellikle koro müzi¤i, müzik ve matemati¤in entegre edilmesi.

•

Ö¤rencilerin konu seçiminde e¤ilimlerine uygun tercihlerine f›rsat verilmesi.

____________________________________

* Doç. Dr., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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•

Ö¤renim ve yaflanan çevrenin bir araya getirilerek, bütünlefltirilmesi.

•

Ceza ve ödülden oluflan, iyi flekilde yerlefltirilmifl bir de¤er (liyakat) sistemi.
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E⁄‹T‹MDEK‹ ‹L‹fiK‹ ALANLARI
AMAÇ
Liderler

Üstün yetenekli ö¤renciler, uzun y›llara dayanan deneyimler sonucu
oluflturulmufl kriterlere göre, Türk ve Müslüman olmayan halk›n veya
padiflah›n kölelerinin 12-16 yafl aras›nda olanlar›ndan, tüm ülkede dolaflan bir komite taraf›ndan seçilmekteydi. Ö¤renciler öncelikli olarak
Adrianople ve ‹stanbul’da bulunan üç haz›rl›k okuluna kabul edilmekteydi. Bu haz›rl›k okulunun e¤itim süresi 6-8 sene aras›nda de¤iflmekteydi. Ö¤rencilerin baz›lar› orduda veya di¤er devlet hizmetlerinde görevlendirilirken, % 30 luk k›sm› da Grand Seraglio da bulunan Enderun’daki e¤itimlerine devam etmekteydiler. Ö¤renciler yetenek ve becerilerine göre dört gruba ayr›lmaktayd›. Enderun e¤itimi 8-10 y›l sürmekteydi. Okulun bitirilmesi ile tüm mezunlara e¤itim dönemindeki performanslar›na göre farkl› memuriyet görevleri verilmekteydi. Baz› mezunlar vezir ve baflvezir olarak ‹mparatorlu¤u y›llarca idare etmifllerdi.
Uzunçarfl›l› (1945) hükümet ve askeri memuriyetlerin yüksek seviyelerinde görev alanlar›n hemen hemen % 75’inin Enderun mezunu olduklar›n› belirtmektedir.
Enderun müfredat›nda liberal sanat, savafl sanatlar› (beden e¤itimi) ve mesleki e¤itim eflit a¤›rl›¤a sahiptir. Liberal sanat müfredat›nda Türkçe, Arapça, müzik ve Kuran e¤itimi zorunlu derslerdir. Seçmeli dersler aras›nda ise Farsça, Türk
ve Fars edebiyat›, Arapça söz dizimi, islam din bilimi, hukuk ve yasa, Türk tarihi
ve matematik say›labilir. Savafl sanatlar› ise okçuluk, gürefl, koflu, atlama, a¤›rl›k
kald›rma ve savafl oyunlar›n› içermektedir. E¤itim s›ras›nda sunulan mesleki e¤itim için ise seferi hizmetlerde, elçiliklerde, hazinede ve sultan›n ikametinde (selaml›k) do¤rudan kat›l›m sa¤lanmaktayd›.
Tüm bu üstün özelliklere paralel olarak, Enderun mezunlar› iyi ücret al›r ve
toplumda büyük sayg› görürlerdi. Mezunlar da bu yüksek seyirdeki e¤itime, Osmanl› ‹mparatorlu¤una en iyi kalitede hizmet sunarak karfl›l›k verirlerdi.
‹mparatorlu¤un her seviyede gerilemesi genel e¤itime ve ö¤retim kalitesinde de gerilemelere neden olmufltur. Ancak uzun y›llard›r köklü bir gelene¤e sahip olunmas› ve uygulamadaki kurumsallaflman›n etkisi ile saray okulu, temel ö¤renci kayna¤› olan kölelik sisteminden çok daha uzun süre gücünde herhangi bir
görünen gerileme olmadan e¤itime devam etmifltir.

MEZUNLAR

SEÇ‹LM‹fi
Ö⁄RENC‹LER

SÜREÇ

Üstün
Yetenekliler

Üstün Yetenekli
E¤itimi

‹yi E¤itilmifl
Genç Liderler

Bu e¤itimi üstün yeteneklilere özel yapan nedir?
•

AMAÇ: En iyileri önemli liderlik pozisyonlar›nda kullanarak, “ulusal kaynaklar›” bofla harcamamak.

•

SÜREÇ: Beceri ve ilgiye göre ayr›m yap›lmas›.

•

Ö⁄RENC‹LER: Seçilmifl Ö¤renciler
ENDERUN VE ÇA⁄DAfi
ÜSTÜN YETENEKL‹LER E⁄‹T‹M‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI
Kat›l›k

AMAÇ

Esneklik

* Önceden
tan›mlanm›fl
yönetimsel
görevler
* Beklenen
performans›n
belirlenmesinde

* Genifl görev

insiyatife yer
verilmemesi
* Statükonun
korunmas›

* De¤itimi/yenili¤i
teflvik

seçenekleri
* Yeni mesleklerin
yarat›lmas›n›n
teflvik edilmesi,
* bireyin ifllev
belirlemesi

Yorumlar
* Sektörlerin
üstünlü¤ü
konusunda
de¤iflme : devlet
& endüstri
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Kat›l›k
SEÇ‹M fiARTLARI

Esneklik

Yorumlar

* Yüksek zihinsel
beceriler
* ‹yi tan›mlanm›fl
arka plan
de¤iflkenleri, yafl,
cinsiyet, fiziksel
görünüm, etnik
özellikler, din ve
sosyo ekonomik
statü
de¤iflenlerine
dayand›r›lm›fl
ay›r›mac›l›k

* Yüksek zihinsel
beceriler

ARAÇ
(E¤itim Sürece)

* “Yaflayarak
ö¤renme”
* Kategorik
* Hiyerarflik
* Görev Merkezi
* Teolojiye dayal›

*
*
*
*
*

MEZUNLAR

* Önceden
belirlenmifl
pozisyonlara
tayin
* Sosyal
hareketlilikten
uzak

* Uygun olan
pozisyonu
seçmek için
donan›ml›
* Sosyal
hareketlilik

* Ay›r›mc›l›¤›n
olmamas›

Okulda ö¤renme
Seçenekli
Demokratik
Ö¤renci merkezli
Araflt›rma /
keflfetmeye
dayal›

* “insan”›n
anlay›fl›nda
de¤ifliklik:
kölelikten birey
kimli¤ine geçifl

* Amac›n
yans›t›lmas›

* Sürekli ö¤renme
yerine sürekli
hizmet

‹mparatorlu¤un çöküflü ile genel olarak e¤itim kalitesi de düflmüfl ve Enderun bu gerileyiflten nasibini alm›flt›r. Ancak son derece güçlü bir gelene¤e ve etkili uygulamalara sahip olan bu kurum uzun bir süre daha e¤itim vermeye devam etmifltir.
Çeviren : Teni Karaman
Enderun: The Palace School For The Gifted.
European Council for High Ability (ECHA),
Netherlands, 1991
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Geleneksel Seçkin E¤itiminin Yeniden
Kurulmamas›
fierif MARD‹N

T

ürkiye, geleneksel olarak, yüksek düzeyde hiyerarflize olmufl bir toplumdu, bu toplum içinde her bireye bir “yer” tan›n›yordu. Hatta modern
Türkiye’de bir kiflinin konumunun “s›n›rlar”›na (hadd) iflaret eden ve sosyetenin lügatçesine girmifl olan bir ifade vard›r. Öte yandan baflka bir Osmanl› gelene¤i ise nasafet (equity) ve bir tür eflitlikle ilgiliydi ve buna k›smen varl›k veren de geliflmifl, özerk flehir kurumlar›na sahip olan güçlü bir flehirli s›n›f›n›n
bulunmay›fl›yd›. Buradaki eflitlik, daha ziyade, bunal›m dönemlerinde sistemin
kendisi de¤iflmese de hükmedenlerin devrilmesine imkan vermifl olan kolayl›klar›n bir ifadesiydi. Bu istikrars›zl›k, öyle görünüyor ki, Bat›’da burjuva toplumunun d›fl yüzeyini oluflturan ve Hegel’le Marx’›n sivil toplum ad›n› verdikleri
hukuki ve birlikte oluflturulmufl (associational) kurumlar›n yoklu¤u dolay›s›yla
ortaya ç›km›flt›r.
Geleneksel Türk toplumsal bünyesi keza, çok say›daki bekâr gençlerin iktisadi yap›yla bütünleflmesi bak›m›ndan büyük bir istikrars›zl›k gösteriyordu. Esnaf ve
zenaatkâr kurulufllar›yla bütünleflmifl durumda olmayan ve büyük bir grup oluflturan bu gençler, Ortado¤u toplumlar› için sürekli bir dert ve yöneticiler için de
sürekli bir endifle kayna¤› olmufl görünüyorlar. Halife Nas›r, flehirlerde zarar-ziyana sebep olan genç ve iflsiz ayak tak›m›n›n önüne geçmek üzere daimi bir seyyar
güç ve gençlik kulübü (fütüvvet) kurmak biçiminde bir çözüm getirmifltir (Ashtor
234). Osmanl› ‹mparatorlu¤unda, Yeniçeri sistemine eleman devflirmek için kullan›lan yöntem de, kurumun bozularak, yaln›zca gayri Müslim çocuklar›n›n al›nmas› usulünün b›rak›lmas›ndan sonra ayn› problemi çözmenin baflka bir yolu olmufl gibi görünüyor.
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Ne var ki, çözüm baflar›s›zd›. Nitekim, 18. yüzy›lda yeniçeri ocaklar›n›n içine
girdikleri çözülme süreciyle birlikte, yeniçeriler seçkin bir asker toplulu¤u olmaktan ç›k›p, dürüst vatandafllara tedhifl uygulayan baya¤› mahalle kabaday›lar›na
dönüfltüler. Sultan II. Mahmud’un 1826’da onlar› bir hamlede ortadan kald›rmas›n›n e¤er bafll›cas› de¤ilse bir sebebi budur. Yaln›zca tafl›y›c›l›k veya seyyar sat›c›l›k gibi marjinal mesleklerde ifl bulabilen bekâr, alt tabakadan gençlerin istihdam› sorunundan, payitahtta ciddi problemler yaratt›¤› fleklinde 19. yüzy›lda hala
söz edilmekteydi (Ubicini, II, 326). Bu problem, söz konusu gençlerin payitahtta
ikamet etmeleri dolay›s›yla zorunlu askerlikten muaf bulunmalar› yüzünden daha da a¤›rlafl›yordu. Zorlu¤un bir k›sm›, yoksul köylerden kasaba ve flehirlere,
özellikle payitahta kitle halinde göç edilmesinden kaynaklan›yordu.
Bütün bunlar; Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, potansiyel olarak y›k›c› bir topluluk oluflturan genç erkekler probleminin üstesinden, bunlar›n iktisadi sistemle
bütünlefltirilmesinden çok, savafl arac›l›¤›yla gelindi¤ini düflündürmektedir.
1930’larda cumhuriyet rejimince bir iktisadi altyap›n›n kurulmas› program›n›n
bafllat›ld›¤› modern Türkiye’de durum bir ölçüde farkl›d›r. ‹ktisadi geliflme
1950’lerde daha da büyük bir h›z kazanm›flt›r. Türkiye’nin taklit etmekte oldu¤u
model Bat› Avrupa’n›n modeliydi ama, 1960’lar ve 1970’lerin Türk politika yap›c›lar› kadar 1930’lar›n siyaset adamlar› da bu modelin ay›rt edici bir özelli¤inin
fark›nda de¤iller gibi görünüyor. Onlar, Bat› modeline dayanan iktisadi büyümenin karfl›l›kl› olarak birbirini destekleyen biri e¤itim alan›nda, öteki iktisadi alanda olmak üzere iki ayr› at›l›m› için almas› gerekti¤inin fark›na varm›fllard›. Bununla birlikte onlar, taklit etmekte olduklar› istemi niteleyen iki özelli¤i ay›rt etmede
ayn› anlay›fla sahip gibi görünmüyorlar. Bu özelliklerden ilki; Bat› Avrupa’n›n e¤itim sisteminin, psikolojik olgunlaflmas›n›n belli bir safhas›nda, yani delikanl›l›k ça¤›ndaki kiflileri ayr› tutan bir mekanizma olmas›yd›. Bat› kültüründe delikanl›n›n
zekâs› “çocu¤un ö¤rendi¤i ahlakl›l›k ile yetiflkinin sahip olmas› gereken ahlâk
aras›nda… esas itibariyle geçifl dönemindeki bir zekâ” idi (Erikson 1950, 254).
Bat›’n›n e¤itim kurumlar›, bu geçifl dönemine uygun düflen bir biçimde iyi düzenlenmifl olup, onlar›n ifllevlerinden biri, yetiflkinlerin dünyas›nda ifllevlerini yerine
getirmelerinin mümkün k›lacak olan de¤erleri gençlere benimsetebilmektir.
Gençlik ça¤›n›n bu geçifl (haz›rl›k) yönünün, geleneksel Türk toplumunda bir veri durumunda olmad›¤› görülüyor; bu cumhuriyetin ilk y›llar›n›n toplumsal bünyesi için de do¤ruydu. Cumhuriyetin e¤itim sistemi, beflinci s›n›ftan itibaren ö¤rencileri küçük ukala ideologlar haline getirdi¤i sürece (ölçüde), elbette onun
genç insanlar› yetiflkinli¤e yöneltmekle ilgili kayg›lar› yoktu.
Fakat Cumhuriyet Türkiye’sinde lise ça¤›ndaki ö¤rencilerin durumunu daha
da karmafl›k hale getiren baflka bir faktör vard›r. Geleneksel olarak Türkiye yafll›-
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lar›n otoritelerine dayanan bir toplum olmufltur. Bugün hâlâ yafll›lara sayg› gösterilmekle beraber, onlar art›k “do¤ru”nun (hakikat›n) kaynaklar› olarak görülmemektedirler. Kendi ideal toplum görüflünü gelece¤e yöneltmek ve hakikat›n tafl›y›c›lar› olarak yafll›lar yerine gençleri görmek suretiyle, cumhuriyet ideolojisi bu
geliflmeyi zaten içeriyordu. Ne var ki, 1930’larda bir dilek olan fley, 1977’de bir
gerçek, ama üstesinden gelinmesi zor bir gerçek haline geldi. E¤er orta yafll›lar,
maddi konfor düzeyinin devaml› dolarak yükselmesi beklentisi bofla ç›ksayd›, onlar›n ilhamlar› bunlar gitgide anlams›zlaflsalar bile yerine ikame edilecek hiçbir
kurumsal yap› bulunmufl de¤ildir. Kuflaklararas› anlaflmazl›k (kopukluk) ö¤renci
ayaklanmalar›n›n önemli bir de¤iflkeni olup, fliddetin meydana gelmesinde hesaba kat›lmas› gerekir. Son yirmibefl y›lda okul sisteminin yayg›nlaflmas›, yerini k›smen yafl gruplar›n›n etkisine b›rakan aile etkilerinin afl›nmas› suretiyle, bu yabanc›laflmaya yap›sal temel sa¤lam›flt›r.
Bat› e¤itim sisteminin ikinci ay›rt edici özelli¤i, okullarda ö¤retilen de¤erlerin; bir organik dayan›flma toplumunda ba¤lay›c› dokular ile, birbiriyle temas ve
toplumsal iliflki (etkileflim) kolayl›klar› sa¤lamaya yönelik olmalar›yd›: bir ulusal piyasas›, merkezi ve etkili bir hükûmeti ve farkl›laflm›fl bir ifl gücü yap›s› olan bir
toplum. Daha derinlemesine düflünenlerin baz›lar› cumhuriyetin e¤itim sisteminin ilk bafllardaki amaçlar›n›n belirlenmesinde etkili olmufl olan Türk sosyolo¤u
Ziya Gökalp gibi muhtemelen bu özelliklerin daha çok fark›ndayd›lar. Bununla
birlikte, zamanla Türk e¤itimcilerinin ço¤unlu¤u e¤itim sistemine bir ölçüde farkl› bir yön verdiler. Bu yeni sistemde, organik dayan›flman›n esas oldu¤u bir toplumda ifllerli¤i olan de¤erlerin ö¤retilmesinin yerini milliyetçilik ald›. Dayan›flmac›l›k üzerindeki bu erken vurgu grup için dayan›flma üstünde mekanik bir vurguya yol açt›. Bunun gibi, evrensel e¤itim ideali, uygulamada, Osmanl›n›n seçkinci
e¤itiminin bir çeflidini yaratacak flekilde de¤iflikli¤e u¤rat›ld›.
Türkiye’nin cumhuriyet dönemi kurumlar›n›n ço¤u Durkheim’›n etkisini tafl›makla beraber, Türk e¤itim sistemi kendi kurumlar›n› Durkheim’c› bir yolda tutmay› baflaramam›fl gibi görünüyor Mümkündür ki; e¤itimin elitis yap›s›n›n böylesine güçlü oldu¤u bir ülkede, Durkhenim’c› e¤itimin normatif amac› bir yana b›rak›larak, elitist yönü yaflat›lm›flt›r.
Bir norm kazand›rma etkinli¤i olarak e¤itim cumhuriyetin ilk döneminde
var olmufl ve hatta hala devam etmektedir ama, bu normlar organik bütünleflmeye dayanan bir toplumun ba¤lay›c› dokusunu sa¤lamlaflt›racak türde olmaktan çok kiflinin düflman›n›n -kim olursa olsun- karfl›s›na korkusuzca ç›kmas›n› sa¤lamaya dönük milliyetçi de¤erlerdir. Bunun için, Türkiye Cumhuriyeti’nin e¤itim cihaz›, kopya etti¤i kurumlar›n sahip olmad›klar› bir çerçeve içinde ifllemifltir.

106

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

GELENEKSEL SEÇK‹N E⁄‹T‹M‹N‹N YEN‹DEN KURULMAMASI

107

Mevcut e¤itim alt yap›s›n›n çok daha büyük bir ö¤renci kitlesini içine almak
ve artan e¤itim talebini karfl›lamak zorunda kald›¤› son y›llarda, orta dereceli
okullarda yurttafll›k için haz›rlayan do¤ru bir rehberli¤in bulunmamas› çok daha
belirgin hale gelmifltir. Bundan baflka, flimdilerde Türk okullar›n›n müflterilerinin
kalitesi, t›pk› miktar› kadar, de¤iflmifl durumdad›r. Modern ortamdaki toplumsal
hareketlilik, k›rsal ve taflral› çevrenin unsurlar› çok süratli bir flekilde e¤itim sistemine tafl›m›flt›r. Buna karfl›l›k ö¤retmenler at›k uzun y›llar süren bir e¤itimin ürünü de¤ildirler. Nihayet, flimdi ö¤renciler lise ve üniversiteye, geleneksel kültürün
kal›nt›s› olan köklü unsurlar›n eskiden oldu¤u kadar h›zl› bir biçimde d›flar› at›lmad›¤› bir kültür hamûlesiyle birlikte geliyorlard›. Din ise 1930’lar ve 1940’lara
nisbetle meflrulaflt›r›lm›flt› ama, bu din genellikle toplumsal kurumlar›n ilk ortam›ndan ç›km›flt›. Demografik büyüme ve iktisadi kalk›nman›n yaratt›¤› gerginlikler iflte böyle bir görüntünün üzerine eklenmifltir.

Bugün okullar bilgi verme amac›na dönük alan›n büyüklü¤ü olarak düflünülmektedirler. Onlar vatandafllar›n e¤itimine dönük yerler de¤ildirler. Vaktiyle,
okullar›n kapasitesinin afl›r› yüklenmesinden önce, e¤itimcilerin bu gibi meseleler üstüne en az›ndan düflünmeye zamanlar› vard›. Fakat geçmifle dönük dirayetli bir bak›fl, e¤itimcilerin o zaman bile Durheim’›n fikirlerini mi uygulayacaklar›n› yoksa saltanat döneminin saray okulunu yeni bir biçim alt›nda tekrar m›
kuracaklar›na asla karar veremediklerini söylememize imkan verir. Üniversiteler,
k›rsal kesimden gelen ve hareketlili¤i yüksek bir topluma potansiyel olarak yabanc› olan bir çok kiflinin son s›¤›naklar›d›r. Ne varki, onlar burada; bafl›ndan itibaren üniversiteye yönelik bulunan e¤itim sistemini karakterize eden kiflilik d›fl›l›¤a, can s›k›nt›s›na ve etraf› kuflatan etkilere teslimiyete karfl› koyacak hiçbir fley
bulamad›lar.

Modernleflmenin iktisadi geliflmeyi yarataca¤›na inan›lan e¤itim sayesinde
baflar›lmas›n›n beklendi¤i bir ülkede, tan›mlad›¤›m›z gibi bir demografik piramit,
hemen hemen tamamen devletçe desteklenen bir e¤itim sistemine a¤›r bir yük
getirmektedir. Bu yük, e¤itim eflitli¤ini bozmak suretiyle k›smen karfl›lanm›flt›r.
Türkiye’de uzak veya geliflmemifl illerdeki liselerde fen derslerinin yetersiz vekil
ö¤retmenlerle dolduruldu¤u veya bofl geçti¤i yayg›n bir flikayettir.

Makaleleler (4) Türk Modernleflmesi, fierif
Mardin, ‹letiflim Yay›nlar›, 13. Bask›, 2004
syf. 278-284

Modern Türkiye’de bir üniversite diplomas› kendi bafl›na bir ifl garantisi olmayabilir. Bununla birlikte, böyle bir diploma kiflilerin cazip mevkilere sahip olduklar› dünyan›n anahtar›d›r. Bu diploma; ilgi duyduklar› için veya küçük imalatç› ve tacirlerin dünyas›yla ba¤lant›lar› bulunmad›¤› için belli bir hayat stratejisini
tercih etmifl olanlar için, hayatta ilerlemenin asgari flart›d›r.
1977 y›l›nda 60.000 kiflilik kontenjan için 360.000 ö¤renci üniversitelere girifl yar›flma s›nav›na kat›ld›. Bu durum, 300.000 ö¤rencinin; düflük ücretli, kinci
s›n›f, s›k›c› ifller d›fl›nda istihdam yap›s›yla hiçbir bütünlefltirme arac› olmas›z›n,
ak›nt› ortas›nda b›rak›lmas› demektir.
Bir diploma elde etmifl olanlar›n durumu ise, ancak ifl idaresi, mühendislik
veya t›p ve bir dereceye kadar da hukuk gibi alanlarda güvenlidir. ‹deolojik “istihdam” propaganda mekanizmas›ndaki ifl ücretleri, ö¤rencilik günlerinde veya bir
e¤itim oca¤›nda bulundu¤u s›rada bedava yiyecek ve bar›nma da son derece yararl› ve çekici seçeneklerdir. Afl›r› gruplar böyle imkânlar sa¤lamaktad›rlar. K›saca,
cumhuriyet Türkiye’sinin yeni e¤itim kurumlar›, geleneksel bütünlefltirme mekanizmas› içinde saf d›fl› b›rak›lm›fl olan fleyi yeniden mecras›na sokmam›flt›r. Özellikle kendi toplumuna yabanc›laflmas› çok muhtemel olan üniversite ö¤rencileri
bak›m›ndan bu özellik hayatî bir eksiklik olarak ortaya ç›kmaktad›r.

‹kinci Bölüm

ÜSTÜN YETENEKL‹
ÇOCUKLARIN ÖZELL‹KLER‹

Üstün Zekâl› Çocuklar›n Özellikleri
Do¤an ÇA⁄LAR*

T

arih boyunca insanlar›n yaflamlar›n› de¤ifltiren, medeniyet dedi¤imiz geliflimi sa¤layan, hiç flüphe yoktur ki üstün beyin gücüne sahip insanlard›r. Y›llar boyunca insanlar›n yaflamlar›nda bugünü daima dünden farkl› k›lan, birçok
insanlar›n hayret ve flaflk›nl›kla seyrettikleri ve bahsettikleri, teknik, fen, bilim,
sosyal ve e¤itim alan›nda birçok de¤ifliklikler ve geliflmeler olmaktad›r. Toplum
hayat›nda bu h›zl› de¤ifliklikler ve geliflimleri sa¤layan kifliler o toplumda üstün
beyin gücüne sahip olanlard›r. Ancak toplumun her üyesi ana baba, ö¤retmen
olarak hepimizin zihnini meflgul eden birçok sorular vard›r. Acaba üstün zekâl›lar
kimlerdir? Bunlar normallerden farkl› m›d›r? Bu farklar hangi alanlardad›r? Nas›l.
belli olurlar? Bunlar› nas›l, ne zaman hangi araç ve tekniklerle saptamak mümkündür? Bunlar›n beyin gücünün azami geliflimi ve ondan azami yarar nas›l bir
e¤itim yolu ile sa¤lanabilir?
Bu ve benzeri sorular yüzy›llarca ileri toplumlar›n düflünürlerinin ve devlet
adamlar›n›n cevapland›rmas› gereken sorular olmufltur. Bunlar›n cevaplar›n› bilhassa geliflmifl toplumlar›n e¤itimcileri bilimsel yollarla araflt›rm›fllar ve baz› cevaplar bulmufllard›r. Bununla da yetinmeyip bugün halâ bu sorulara en iyi ve
do¤ru cevap bulmak için araflt›rmalara devam etmektedirler.
Bu yaz›mda bugüne kadar bu konuda yap›lm›fl araflt›rma sonuçlar›n› sunmaya çal›flaca¤›m. Konu çok kapsaml› oldu¤u için sadece üstün zekâl› çocuklar›n ortak özelliklerinin neler oldu¤unu tan›tmaya çal›flaca¤›m. Çünkü her insan›n baflar›s›n›n ilk ad›m›, u¤raflt›¤› nesnenin bütün özelliklerinin tan›nmas›na ba¤l›d›r.
Anlafl›lmas› en güç ve kompleks bir yarat›k olan insanla u¤raflan ö¤retmenin,
____________________________________

* Prof. Dr.
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ana, baban›n üstün insan gücünün geliflmesi ve gereken ortam›n haz›rlanmas›
için evvelâ bu üstün insan›n bütün özelliklerini tan›mas› gerekir.
‹nsan her özelli¤inin tan›nd›¤› ve ona göre muamele yap›l›p ifllendi¤inde toplum içinde uyumlu, yararl› ve mutlu bir birey olarak geliflir. Her toplum içinde o
toplumu idare edecek, sosyal, insani, ilmi, iktisadi, siyasi ve güzel sanatlar alan›nda yükseltecek mahdut say›da insanlar vard›r. Bunlar›n erken tan›nmalar›, uygun
bir flekilde e¤itimleri ve yöneltilmeleri o toplum için büyük yararlar sa¤lar. Bunlar›n mevcut kuvvet ve kabiliyetlerini kullanacak normal kanallar aç›lmamas› o toplum için zararl› olur. Üstün bireyler, üstün kabiliyetlerini, içinde yaflad›klar› toplumda yararl› kullanmakta mahir olduklar› kadar güçlerinin tan›nmad›¤›, uygun
flekilde geliflimine ve yönelmesine engeller konuldu¤u toplumlar içinde bu güçlerini o toplumlar›n zarar›na kullanmada da ayni derecede mahir olabilirler. Bunlar kimlerdir? Onlar› tan›mak, uygun yön almalar›na yard›m etmek, t›kan›k kanallar› açmak bir milleti ça¤dafl uygarl›k seviyesine ç›karaca¤›ndan hiç kimsenin flüphesi olmayan, insan gücünden faydalanman›n tek yoludur.
Üstün zekâl› çocuklar› normal zekâya sahip çocuklardan farkl› kabul ederiz.
Bunlar›n bedeni, zihni, sosyal, kiflilik ve mesleki yönden üstün özelliklere sahip oldu¤unu düflünürüz. Bu konuda araflt›rmalar yapan psikolog ve e¤itimciler de bu
temel hipotez ile ifle bafllam›fllard›r. Üstün zekâl› çocuklara has özellikleri saptamak için ilmi metotlar ve çeflitli ölçekler kullanm›fllard›r. Bunlar› k›saca afla¤›daki
flekilde s›ralamak mümkündür.

Kullan›lan Standart Testler, Ölçekler ve Teknikler:
1. Çeflitli grup ve bireysel zekâ testleri.
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11. Çeflitli özellikleri ölçen ölçekler.
12. Takip araflt›rmalar›.
13. Ana baba, ö¤retmen, ö¤renci ve ö¤renci yak›nlar› ile yap›lan mülakatlar.
Araflt›r›c›lar mümkün oldu¤u kadar yukarda yaz›l› testler, ölçekler ve tekniklerin hepsini veya ço¤unu kullanm›fllar ve bulduklar› sonuçlar› daima normal çocuklarla mukayese etmifllerdir. Araflt›rma s›ras›nda özellikleri ölçmeye yarayanlar›n kullan›lmas›na devam edilmifl, yaramayanlar›n ayr›lmas›na ve yeniden gözden
geçirilerek gelifltirilmesine çal›fl›lm›flt›r. 1921 y›l›nda bu maksatla kullan›lan testler, ölçek ve teknikler ile 1964 y›l›nda kullan›lanlar mukayese edildi¤inde bu fark› çok aç›k olarak görmek mümkündür. Fakat kullan›lan metotta esasl› bir de¤ifliklik görülmemifltir.
Uzun y›llar yap›lan çal›flmalar sonunda üstün zekâl› çocuklar›n normal çocuklardan farkl› ve üstün baz› özelliklere sahip olduklar› saptanm›flt›r. Bu farkl› özlükler zamanla gelifltirilen gittikçe hassaslaflan test ve ölçeklerle, bu konuda ihtisas yapm›fl uzmanlar taraf›ndan ölçülebilir hale gelmifltir.
Bu araflt›rmalardan elde edilen bulgulara göre üstün zekâl› çocuklar›n ortak
ve belirgin özelliklerini befl ana bafll›k alt›nda aç›klamak isterim. Bu befl ana bafll›k flunlard›r:
I. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Bedeni özellikleri,
II. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Zihni özellikleri,
III. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Sosyal özellikleri,
IV. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Kiflilik özellikleri,
V. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Mesleki Özellikleri.

a. Dile dayanan zekâ testleri,
b. Dile dayanmayan, dili gerektirmeyen zekâ testleri,
2. Standart bilgi ve baflar› testleri.
3. Kiflilik testleri ve envanterleri.
4. Sosyal olgunluk testleri.
5. Teorik, ekonomik, estetik, politik ve dini ölçekler.
6. Sosyometrik teknikler.
7. Vaka incelemeleri (Çocu¤un geliflim tarihçesi ve aile geçmifli incelenerek).
8. Çeflitli kiflisel kay›tlar›n incelenmesi.
9. Anketler.
10. Gözlemler.

I. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN BEDEN‹ ÖZELL‹KLER‹
Halk aras›nda yayg›n bir kanaate göre üstün zekâl› çocuklar akranlar›na göre bedenen zay›f, çelimsiz, geliflmemifl, daha az cazibeli, sa¤l›¤› bozuk ve k›sa
ömürlü olurlar, Sebep olarak yüksek düflünce ve zekâya sahip olmalar› ve bundan dolay› bedeni geliflim ve uzun yaflaman›n engellendi¤i ileri sürülür.
Bu alanda birçok incelemeler yap›lm›flt›r. ‹nceleme sonuçlar› bu kanaatin
yaln›z yanl›fll›¤›n› de¤il, tamamen aksini ispatlam›flt›r. Yukarda 13 madde halinde s›ralanan kriterlere göre seçilen üstün zekâl› çocuklar›n normal akranlar› ile
k›yasland›¤›nda do¤umdan ölüme kadar her yafl seviyesinde bedeni geliflim ve
sa¤l›kta onlardan üstün olduklar› saptanm›flt›r. Hatta iftiharla belirtebiliriz ki
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dünyada üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimlerine özen gösteren ilk toplum biziz.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda ENDERUN okullar›na al›nan ö¤rencilerin
seçiminde çocuklar›n üstün bedeni geliflimleri, fiziki güzellikleri ve cazibeli
olufllar› üstün zekâl›l›¤›n tek belirgin özelli¤i ve kriteri olarak kullan›l›yordu. Ordular fethettikleri yerlerde bedenen geliflmifl, güzel ve cazibeli çocuklar› topluyor, saray bu çocuklar› Enderun okullar›nda özel bir e¤itime tabi tutuyor, yetifltiriyordu.
Son zamanlara kadar bu konuda yap›lan bilimsel inceleme ve araflt›rmalar›n
bulgular› da Osmanl› Devletinin zaman›nda kulland›¤› bu kriterin do¤rulu¤unu
desteklemifltir. Üstün zekâl› çocuklar›n normallere k›yasla bedenen afla¤›daki hususlarda belirgin üstün özelliklere sahip olduklar› saptanm›flt›r.

Üstün Zekâl› Çocuklar:
1.

Do¤umlar›nda normal çocuklardan daha a¤›r ve uzun do¤arlar.

2.

Her yaflta akranlar› ile k›yasland›kta bedeni geliflimlerinde belirli derecede üstünlük gösterirler.

3.

Her yaflta akranlar›ndan daha iri, kuvvetli ve s›hhatlidirler.

4.

Akranlar›ndan ve normal çocuklardan daha erken konuflurlar, yürürler. Bu
bazan zekân›n yüksekli¤i ile oranl› olarak çok erken olarak geliflir.

5. Bedenen bütün organlar›n sa¤l›¤› akranlar›ndan çok iyidir. Sa¤l›klar›n› çok
iyi korurlar. Bozuldu¤unda derhal tedbir al›rlar ve hastal›k flikâyetleri çok
azd›r.
6.

Beden özürlerine çok az rastlan›r. Bu cümleden olmak üzere birçoklar› gözlük kullan›r ve büyük bir k›sm› bademcik ameliyat› olmufllard›r. Bu onlar›n
sa¤l›¤a verdi¤i önemin bir belirtisi say›l›r.

7.

Omuz ve kalçalar›n›n daha genifl, ci¤erlerinin daha kuvvetli oldu¤u görülmüfltür.

Üstün zekâl› çocuklar›n bu bedeni özellikleri gerçek ilmi araflt›rmalar sonucu
olarak bulunmufltur. Fakat bu konuda daha çok araflt›rmalar›n yap›lmas› uygun
olacakt›r. Çünkü üstün zekâl› çocuklar›n aileleri üzerinde yap›lan araflt›rmalara
göre çok az bir istisna ile bu çocuklar, sosyal ve ekonomik seviyesi üstün olan ailelerden gelmektedir. Bedeni geliflim, s›hhatli ve kuvvetli olmak, uygun beslenme
rejimi ile s›k› s›k›ya ilgilidir. S›hhatli do¤umun da, annenin gebelik s›ras›nda takip
etti¤i s›k› bir beslenme rejimi ile ilgi derecesi çok fazlad›r. Üstün zekâl› çocuklar›n
mensup oldu¤u aileler genellikle beslenmeye itina gösteren ailelerdir. Bu konuda
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Laycook ve John S. Caylor’un son zamanlarda yapm›fl olduklar› araflt›rma farkl›
bir sonuca ulaflm›flt›r.1 Araflt›rma 20.000 resmi okul ö¤rencisi aras›ndan seçilen
81 çift üzerinde yap›lm›flt›r. Süre (denek) olarak seçilen 81 çift ayni aileden gelen, ayni okula devam eden, ayni evde beslenip büyüyen ö¤rencilerdir. Bu seçilen çiftlerden birinin zekâ bölümü (IQ) 120-130, di¤erininki ise 100-110 idi. Araflt›rmac›lar üstün zekâl› çocuklardan ald›¤› sonuçlar› üstün zekâl› olmayan fakat
ayni flartlarla yaflayan efllerinden al›nan sonuçlarla mukayese ettiler. Farkl›l›k yerine birbirine nerede ise t›pa t›p benzerlikler buldular. Sonuç olarak “Üstün zekâl›
çocuklar›n geldikleri ailelerde herkes, her zekâ seviyesindeki çocuk, orada tatbik
edilen beslenme rejimi ve bak›ma ba¤l› olarak büyük do¤arlar. Kuvvetli ve s›hhatli olurlar. Üstün bedeni özellikler üstün zekâl› olman›n bir sonucu olmaktan ziyade üstün beslenme ve bak›m sonucudur” yarg›s›na varm›fllard›r.2
Do¤umdan ölüme kadar her yaflta üstün bedeni özellikler üstün zekâl› olman›n belirgin bir iflareti olarak görülmemelidir. Ancak di¤er özellikler yan›nda destekleyici bir unsur olarak kabul edilmesi uygun olacakt›r.

II. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN Z‹H‹NSEL ÖZETT‹KLER‹
Üstün zekâl› çocuklar normal akranlar›na k›yasla nitelik ve nicelik olarak
farkl› ve üstün zihni Özelliklere sahip olduklar› görülmektedir. Çeflitli araflt›rmalar›n ortak bulgular›na göre bu özellikleri afla¤›daki hususlarda görmek ve özetlemek mümkündür.

Üstün Zekâl› Çocuklar:
1.

Mutad d›fl› bir zihni enerjiye sahiptirler. Zihnen daima faal olmay› fliddetle arzu ederler.3

2.

Bilgi kazanmak için doymak bilmez bir ifltaha ve açl›k gösterirler.

3.

Erken konuflabilir ve dili etkili bir iliflki vas›tas› olarak kullanabilirler. Konuflurken iflaret ve bedeni ifadeye çok az baflvururlar. Kelimeleri do¤ru telâffuz
ederler, kelimeleri yerli yerinde kullan›rlar ve ak›c› bir konuflmalar› vard›r. Kelime hazineleri zengindir.

____________________________________

1. Frank Laycook and Jonh S. Caylor. Physiques of Gifted Children and Their Less Gifted Siblings.
Child Development. Marda, 1964, 85, 63, 74.
2. Frank; Laycook and John S. Caylor’un araflt›rma sonucu.
3. Annemarie Rooper. Some Observatlons About Glfted Pre School Children Personel and Guidance.
April, 1963.
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4.

Kendilerini ifade etmek ve kuvvetli ö¤renme arzular›n› doyurmak için çeflitli
alanlara ihtiyaç duyarlar.

20. Okumaya karfl› çok erken ilgi duyarlar. Okumay› çok erken yafllarda ö¤renebilirler. Bu üstün zekân›n en belirgin özelli¤idir.5

5.

Bir faaliyete kendi kendine bafllama ve devam ettirmede üstün bir kabiliyete sahiptirler.

21. Çok faal, aç›kgöz, uyan›k ve çabukturlar. Dikkat alanlar› genifl ve süresi
uzundur.

6.

Mutad d›fl› keskin ve sa¤lam bir belle¤e sahiptirler. Gördüklerini duyduklar›n› kolayca beller ve uzun zaman bellekte muhafaza ederler.

22. Duygu ve düflüncelerini ifade etmede çeflitli yollardan faydalan›rlar.

7.

‹liflkileri kolayca tan›yabilir, kavrayabilirler. Gördükleri, duyduklar›, okuduklar›
aras›nda benzerlikleri kolayca yakalarlar ve bunlardan uygun genellemeler
yapabilirler.

24. Derin ve mücerret düflüncelerden, kar›fl›k problemler çözmekten hofllan›rlar.
Basit ve yüzeysel fleylerden hofllanmazlar.

8.

Bilgilerini kolayca transfer edebilirler.

9. Tenkidi düflünceleri çok erken yafllarda bafllar. Gördüklerini duyduklar›n›,
okuduklar›n› oldu¤u gibi de¤il kritik yaparak de¤erlendirirler ve kabul
ederler.
10. Zekice tasar›mlar yapabilirler.
11. Ö¤renmeyi ana, baba, ö¤retmen ve yak›nlar›n›n hat›r› için de¤il, kuvvetli ö¤renme arzular›n›n doyurulmas› için yaparlar. Üstün ö¤renme arzusuna sahiptirler.
12. Kendilerini çok genifl bir alana konsantre etme gücüne sahiptirler. .
13. Birfleyi muhakeme etmek ve yeniden flekillendirmek kabiliyetine sahiptirler.
14. Yar›fltan, bilhassa nefsi ile yar›fltan ve herfleyi mükemmel yapmaktan özel bir
haz duyarlar.
15. Herfley hakk›nda derinli¤ine bir görüfl kazanmaya gayret ederler. Bilginin nedenlerini detaylar› ile ö¤renmeye çabalarlar.
16. Kendilerini ifade etmede ba¤›ms›zd›rlar ve kendilerine güvenleri fazlad›r. Bu
konuda yard›mdan hofllanmazlar.
17. Çok çeflitli fleylere karfl› ilgi duyarlar. Birçok fleyleri derinli¤ine ö¤renmeye tecessüsleri vard›r. Baz› özel konulardaki ilgileri çok kuvvetlidir. Yaln›z al›fl›lm›fl
fleylere de¤il birbirine z›t fleylere karfl› da genifl ve kuvvetli ilgi duyarlar.4
18. Gerçek ve hayal aras›ndaki fark› çok erken yafllarda keflfederler. Gerçek olmayan hayali uydurmalara inanmazlar. Bunu zihinlerinde aç›k olarak ay›rabilirler.
19. Çok kompleks alg›lara, kavramlara ve tepkilere sahiptirler.
____________________________________

4. Jonathan R. Warren, and Paul A. Heist. Personality Attriibutes of Gifted College Students. Science. Vol. 132. No: 3423 August, 1960.

23. Kendilerini serbest, aç›k ve ba¤›ms›z bir flekilde ifade edebilirler.

25. Ald›klar› uyaranlara karfl› çok düflünceli, olgun ve orijinal tepkilerde bulunurlar.
26. Kendi kendilerini tenkit etmede olumlu geliflme erken bafllar. Yapt›klar›n›n
do¤ru ve yanl›fll›¤›n›n muhasebesini çok erken yafllarda yaparlar. Hatalar›n›
kendi kendilerine anlay›p uygun düzeltmelerde bulunurlar.
27. Çal›flma metotlar›nda en ekonomik yollar› dener ve bulurlar. Zaman ve enerjilerini en ekonomik olarak kullanabilirler.
28. Sorumluluk hisleri kuvvetlidir. Sorumluluk almay› çok ister ve bunu yerine
getirmekten hofllan›rlar.6
29. Estetik ve teorik oryantasyonlar› yüksektir. Estetik zevkleri erken geliflir. Güzeli iyiyi kolayca anlar ve takdir edebilirler.
30. Uzun vadeli gayelere yönelirler. Hatalar›n› yenmek için özel bir çaba gösterirler.
31. Profesyonel mesleklere karfl› ilgi duyarlar. Bu mesleklere girebilmek için uygun haz›rl›klar yaparlar. Mesleklerinde kaliteli olmay› amaç edinirler. Bu hedefe varmak için olumlu ve fonksiyonel yaklafl›m yaparlar.7
32. Üstünlükleri devaml›d›r. Hayat boyunca devam eder. ‹leri yafllar da bu daha
yavaflt›r.8
Üstün zekâl› çocuklar her yaflta geliflimlerine uygun ortam bulmufllarsa bu
özellikleri gösterirler. Uygun olmayan ortam bu özelliklerin görülmesini, meydana ç›kmas›n› engeller. Bunlar istisnai vakalard›r.
____________________________________

5. Leta Hollingworth. Children Above IQ Yonkers-on-Hudson, New York: World Book Company,
1942.
6. Jonathan R. Warren and Paul A. Heits. ayni araflt›rma
7, 8. L. M. Terman and Melita H. Öden. Mid-life Thirty Rve Years Follow Up of the Superior Child. Vol.
V. Genetic Studies of Genius. Stanford: Stanford University Press, 1959.
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10. Bildi¤i, tan›d›¤› yetiflkinlerin, gençlerin ve akranlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u
taraf›ndan aç›kça kabul edilirler.

Birinci olarak bilmemiz gereken bir gerçek vard›r ki o da üstün zekâl› çocuklar aras›nda da her çeflit sosyal uyumsuzluklar›n, davran›fl proplemlerinin ve muhtelif çeflit ve derecede suçlular›n oldu¤udur. Normal çocuklarda uyumsuzluk ve
suçlulu¤a sebep olan nedenler üstün zekâl› çocuklar›n çevrelerinde de mevcutsa
derece fark› ile ayni uyumsuzluk, davran›fl bozuklu¤u ve suçluluk bu çocuklarda
da görülebilir.

11. Genellikle bedenen cazip, yak›fl›kl› ve temiz, görünüflte tertip ve düzenli, iliflkilerinde naziktirler.

‹kinci olarak bilmemiz gereken bir gerçekte bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n bulgular›na göre üstün zekâl› çocuklar›n normallere k›yasla farkl› üstün baz›
sosyal özelliklere sahip olduklar›d›r. Bu üstün ve farkl› özellikleri afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür.

14. D›fl dünya ile etkileflimlerinde olgundurlar.

Üstün Zekâl› Çocuklar:
1.

Genellikle flakalar›, espirileri olgunca anlama, bir fleyin flaka taraf›n›, tuhafl›klar›n› görme kabiliyetine sahiptirler. Olgunca tatl› olarak flaka yapmas›n› ve
flakadan hofllanmay›, uygun espriler yapmay› erken yafllarda becerirler.

2.

Baflkalar› ile anlaflmay› ve geçinmeyi becerirler.

3.

Arkadafl olarak kendileri seviyesinde zekâya sahip ve ilgilerinde benzerlik ve
paralellik olan kimseleri seçebilirler. Genellikle kendi yafl›tlar›ndan üstün
olanlarla arkadafll›k ederler.

4.

Baflkalar› ile yak›n içten dostluk kurabilirler. Kurduklar› dostluklar› uzun zaman devam ettirirler. Dostluklar› günlük oyun ilgilerinin ve yararlar›n ötesine
uzan›r.

5.

Baflka çocuklar›n yaflamlar›na derin ve duyarl› bir vukuf gösterirler. Onlar›n
kifliliklerini son derece gerçek yönleriyle anlayabilirler.

6.

Mensup oldu¤u gruplarda hakem ve politika yap›c› olarak tan›n›rlar. Di¤er
bir deyimle gruplar›ndaki uzlaflmamazl›klar›n hakemli¤ini yaparlar ve politika ile idare ederler.

7.

Duygusal gerilimlerini korkusuzca duruma en uygun flekilde ifade ederler.
Duygusal gösterileri uygun ve kararl›d›r.

8.

Genellikle kendilerini kapsam›na alan çeflitli sosyal teflebbüslerde olumlu, yap›c› ve verimli katg›da bulunurlar.

9.

Oldukça popülerdirler. Mensup olduklar› gruplar›n ekseri üyeleri taraf›ndan
sevilirler.

12. Her yeni sosyal durumla u¤raflmak ve onu yenmek için mutad d›fl› bir kapasiteye sahiptirler.
13. Yeni sosyal durumlara kolayca uyabilirler. Çevrenin sosyal de¤erlerini çabuk
kavrar, davran›fllar›n› ona göre uydurmay› kolayca baflar›rlar.
15. Otoriteye az baflvururlar. Gruplar›nda daha toleransla davran›rlar. Kat›l›k,
sertlik ve haflinlikleri çok az görülür.
16. Büyük ço¤unlukta fikirler dünyas›nda serbestçe risk al›rlar ve risk almaktan
hofllan›rlar.9
17. ‹nsanlar›n zaman ve mekânda flimdiki haz›r ve yak›n istek, ihtiyaç ve k›ymetlerinden çok insan›n daha uzun zamanda eriflilebilecek istekleri, ihtiyaçlar› ve
de¤erleri gibi daha soyut sonuçlarla ilgilenirler.
18. Baflkalar› taraf›ndan çok s›k olarak farkl› ›rklara, dinlere karfl› en ufak ön
yarg›lar› olmayan de¤erli flah›slar ve iyi vatandafllar olarak kabul edilirler. Di¤er bir deyimle toplumda renk, ›rk ve din ay›r›m› ile ilgili ön yarg›lara sahip
de¤ildirler. Herkesi rengine, ›rk›na, dinine bakmaks›z›n oldu¤u gibi kabul
ederler.
19. Toplum kaide ve nizamlar›n› kiflisel emniyet kayna¤› olarak kabul ederler.
20. Bir yandan birçok sosyal problemlerle karfl›lafl›rken di¤er yandan bunlara uygun çözüm yollar› bulurlar.
Bilmemiz, gereken son bir gerçekte bu üstün sosyal özellikler, çocu¤un do¤umunda mevcut de¤ildir. Bu özellikler kal›t›m yol ile geçmez. Kal›t›m›n ürünleri de¤ildirler. Bu üstün sosyal özelliklerin büyük ço¤unlu¤u üstün zekâl› çocuklar›n üstün sosyal çevrelerinde sa¤lad›klar› üstün sosyal olanaklar ve etkileflim sonucu kazan›l›r. Dünyada hiçbir insan, üstün bir sosyal çevrede yaflamaks›z›n ve
iliflki kurup yeteri kadar pratik yapma olanaklar›na sahip olmaks›z›n bu say›lan
üstün sosyal özellikleri gelifltiremez. Çeflitli olanaklara sahip zengin ve üstün çevre, üstün zekâl› çocuklara arzu edilen üstün sosyal özellikleri gelifltirmek için imkân sa¤lar. Üstün zekâl›l›k üstün sosyal özellikleri gelifltirmek için gereken faktör____________________________________

9. Jonathan Warren and Paul A. Heist. Personality Attributes .of Gifted College Students. Science.
Vol. 132 No: 3423 August, 1960.
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lerden biridir. Üstün yetene¤in geliflmesi gerekli ortam›n ve bu ortamda yeterli
temrin yapma ve yaflant›lar›n sa¤lanmas› ile mümkün olur.
Bunun için üstün zekâl› çocuklar›n mümkün oldu¤u kadar erken tan›nmas›
son derece önemlidir. Tan›nd›ktan sonra, ana, babalar ve ö¤retmenlerin çocu¤un
yönelimine ve geliflmesine rehberlik yapmas› gerekir. Üstün zekân›n kendi kendine yön almas› ve geliflmesi düflünülemez.

IV. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN
K‹fi‹L‹K ÖZELL‹KLER‹
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lar. Dostluklar› uzun sürelidir, güvenilir.13 Baflkalar›na güvenirler ve baflkalar›ndan güven beklerler.14
5.

Sorumluluk almaktan ve ald›klar› sorumluluklar› mükemmel flekilde sonuçland›rmaktan hofllan›rlar. Bunun için bütün gayretlerini ortaya koyarlar.15,16

6.

Baflkalar› ile kolayl›kla iflbirli¤i yaparlar.16,17

7.

Azimleri kuvvetli ve süreklidir.18

8.

‹liflkilerinde naziktirler.

9.

Alçak gönüllüdürler. Gururdan hofllanmazlar. Baflkalar›na mütevaz› yard›mlar
yapmaktan hofllan›rlar.

Ondokuzuncu asr›n yazarlar› büyük bir ço¤unlukla üstün zekâl› çocuklar›n
eksantrik, tuhaf, muammal› ve karars›z duygusal özelliklere sahip olduklar›n› yazarlard›. Bunun sebebi olarakda belli özelliklerin çok üstün olarak geliflimlerinin
di¤er baz› noksanl›klar ve kusurlara sebep olaca¤› ve efllik etti¤i inanc›n› savunurlard›. Terman, üstün zekâl› çocuklar üzerinde yapt›¤› araflt›rmalarda üstün zekâl›l›k ile gariplik, karars›z duygusal özellikler ve di¤er say›lan acaiplikler aras›ndaki
iliflkinin bir efsaneden baflka birfley olmad›¤›n› saptad›.10

10. Baflkalar› üzerinde kuvvetli bir hakimiyet ve nüfuz sahibi olmay›, etkili iliflkiler kurmay› arzu ederler. Lider olmak isterler ve olurlar.19

Bugün bu konuda otorite olan kimseler üstün zekâl› çocuklar›n normallere
k›yasla üstün baz› kiflilik özelliklerine sahip olduklar›n› yapt›klar› araflt›rmalarla
buldular. Bu bulgulara göre üstün zekâl› çocuklar›n üstün kiflilik özelliklerini afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür.

15. Yeni, farkl› fleyler yapmaktan ve ö¤renmekten hofllan›rlar.

11. Sab›rl› ve kararl›d›rlar.
12. Baflkalar›n›n fikirlerine ve hislerine sayg›l›d›rlar.
13. ‹liflkilerinde hakemlik yap›c› ve politiktirler.
14. Kararl› bir hayatlar› vard›r. Sakindirler.20
16. Orijinal ve tenkidi düflünce sahibidirler.
17. Akranlar› ile iliflkilerinde daha etkili ve olgundurlar.
18. Çok sempatiktirler. Baflkalar› taraf›ndan kolayca kabul edilirler.21
19. Baflkalar›n›n proplemlerine karfl› içten duyarl›k gösterirler.

Üstün Zekâl› Çocuklar:

20. Görünüflte yak›fl›kl›, cazibeli, temiz, tertipli ve düzenlidirler.22

1.

Kendilerinden emin, sat›lacak birçok becerilere sahip, ba¤›ms›zd›rlar.11, 12

21. Baflkalar›n› olumlu ve verimli davran›fllar göstermeye teflvik ederler.23

2.

Amaçlar›na ulaflmaktan ve baflar›dan zevk duyarlar. Teflvik ve takdir görmeseler de amaçlar›na ulaflmaktan hofllan›rlar.

22. Duygusal ifadelerde kararl› ve uygun davran›fllar gösterirler.

3.

Çok çal›flkand›rlar. Kiflisel hatalar›n› görür ve düzeltebilirler.

4.

Popüler ve sosyaldirler. Kolayca dost edinirler. Sadakat ve güvenden hofllan›r-

13. Walter B. Barbe, ayn› araflt›rma.
14. L. M. Terman and Melita H. Öden. ayn› araflt›rma.
15. Marcella R. Bonsall, ayn› araflt›rma.
16. Jonathan R. Warren and Paul A. Heist, ayni araflt›rma.
17, 18. Marcella R. Bonsall, ayn› araflt›rma.
17. Kurt Haas. Personality Needs of Academically Süperior Students and their Parents. Journal of
Educational Research Volume 56 N. 7. May: 1963.
19. Marcella R. Bonsall, ayn› araflt›rma.
20. Leta Hollingworth. Children Above IQ Yonkers-on Hudson. Newyork World Book Company,
1942.
21,22,23. Boy K. Jarecky. Identification of Socially Gifted. Exceptional Children. May, 1959.

____________________________________

10. Walter B. Barbe. “Study of Family Background of the Gifted”. Journal of Educational Psychology.
47.5. 382-389 May, 1956.
11, 12. L. M. Terman and Melita H. Oden. “Mid-Life Thirty Five Years Follow-Up of the Süperior Child.
Vol. V. Genetic Studies of Genius. Stanford: Stanford University Press. 1959.
13. Roy K. Jarecky. “Identification of Socially Gifted” Exceptional Children. may: 1959.
13. Marcella R. Bonsall. “Introspection of Gifted Children.” California Journal of Educational Research. Vol. XI. 4. September. 1960.

____________________________________
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Yukarda say›lan kiflilik özellikleri ile sosyal ve zihni özellikler aras›nda baz›
tekrar ve üstüste gelmeler olmaktad›r. Ancak kiflili¤in bir anlamda bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal özelliklerin birleflmesinden meydana gelmifl bir bütünlük oldu¤unu kabul edersek bu onun tabii bir sonucu olacakt›r.
Üstün zekâl› çocuklar›n bütün kiflilik bozukluklar›ndan uzak ve ar›nm›fl olduklar›n› ve bütün üstün zekâl›lar›n bu özelliklere sahip oldu¤unu düflünmek
hatal› olur. Üstün zekâl› çocuklar aras›nda da duygusal bozukluklar›, davran›fl
bozukluklar› ve belirli kiflilik kusurlar› olanlara rastlanmaktad›r. Ancak üstün zekâl› çocuklar aras›nda bu kusurlara sahip olanlar›n say›s› normallere k›yasla daha azd›r.
Burada bilhassa sunuda belirtmek isterim. Üstün zekâl›l›k sa¤l›kl› kiflilik özellikleri gelifltirmek için tek faktör de¤ildir. Sa¤l›kl› kiflilik özelliklerinin geliflmesi için
daha çok sa¤l›kl› kiflilik özelliklerine sahip yetiflkin ve çocuklar›n yaflad›¤› ve etkileflim halinde bulunan sa¤l›kl› bir ortam›n sa¤lanmas› gerekir. Buna ek olarak üstün zekâl› çocu¤a zaman›nda ve gere¤inde yap›lacak uygun rehberlik hizmetlerinin sa¤lanmas› gizli güçlerin uygun yönde geliflmesine yard›mc› olmas› bak›m›ndan büyük bir önem tafl›r.

V. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN MESLEK‹ ÖZELL‹KLER‹
Üstün zekâl› çocuklar›n ileri yafllarda yapacaklar› meslek tercihleri ve icra
ettikleri meslekler ile bu mesleklerdeki -baflar›lar›n› takip ederek bir araflt›rma yapan Terman bu konuda çok güvenilir baz› sonuçlar alm›flt›r. Bu araflt›rma, bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n en mükemmelidir. Terman bu araflt›rmas› sonunda
afla¤›da sunaca¤›m›z belirgin özellikleri saptam›flt›r.24
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5.

Orta yafllarda 800 üstün zekâl› erkekten 67 si kitaplar neflretti. Bunlardan
46’s› fen, sanat, edebiyat ve befleri ilimler alan›nda idi. 1400 den fazla fen,
teknik ve profesyonel makaleler, 200 den fazla k›sa hikâyeler, temsiller. 236
kifli oldukça genifl ve çeflitli konularda makaleler neflrettiler. 150 den fazlas›
özel imtiyaza sahip ihtira berat› ald›lar.

6.

Doktorluk, mühendislik, doktora seviyesinde bilimsel çal›flma, fen alanlar›ndaki meslekler, hukuk, kimyagerlik, eczac›l›k v.b. profesyonel meslekleri seçtiler ve baflard›lar. Az bir k›s›mda yar› profesyonel mesleklere girdiler.

7.

Girdikleri profesyonel ve yan profesyonel mesleklerde az say›da bir istisna ile
baflar›l› oldular.

K›saca özetlemek gerekirse üstün zekâl› çocuklar daha ziyade toplumda en
makbul say›lan profesyonel meslekleri tercih etmekte ve bu mesleklere girmek
için gereken üstün ön haz›rl›klar› yapmakta mesleklerinde baflar›l› olmak için üstün gayret göstermektedirler.
Yaz›m›zda araflt›rma bulgular›na göre sundu¤umuz bilgilerin bir özetini yapacak olursak, üstün zekâl› çocuklar›n geliflime olanak sa¤layan uygun ortamda
normallere k›yasla farkl› üstün bedeni, zihni, sosyal ve kiflilik özelliklerine sahip
olduklar›n› çok gayret isteyen profesyonel mesleklerle ilgilendiklerini ve yöneldiklerini, bu mesleklerde büyük ço¤unlukla baflar›l› olduklar›n› ve fleref mükâfat› kazand›klar›n› söyleyebiliriz. Bu üstün özellikleri özet olarak sunmak gerekirse bunlar› afla¤›daki flekilde görmek mümkün olacakt›r.

Üstün Zekâl› Çocuklar:
1.

Kolay, çabuk ve sa¤lam ö¤renirler.

2.

Akl› selimlerini ve pratik bilgileri beceriyle kullan›rlar.

Üstün Zekâl› Çocuklar:

3.

1.

Okuldaki ders konular›n ö¤renmede baz›lar› 2, baz›lar› 3, baz›lar› 4 s›n›f üst
seviyeye vard›lar.

Aç›k düflünür, iliflkileri kolayl›kla bulur, bilgilerini transfer eder ve yeni durumlarda en uygun flekilde kullanabilirler.

4.

2.

Yüzde doksan›n›n zekâ seviyeleri orta yafllarda da yükselmeye devam etti.

Fazla al›flt›rmaya lüzum kalmadan duydu¤unu, gördü¤ünü, okudu¤unu
uzun zaman muhafaza ederler.

3.

Yüzde 90’› üniversiteye girdi ve yüzde 70’i mezun oldu.

5.

Birçok alanlarda derin, genifl ilgi ve bilgilere sahiptirler.

4.

Üniversiteden mezun olanlardan yüzde otuzu fleref mükâfatlar› ald›lar. Yüzde 66’s› mezuniyet seviyesinde ifllerde kald›lar.

6.

Kelime hazineleri genifltir. Konuflmalar› aç›k ve ak›c›d›r.

7.

Zihnen güç proplemleri kolayl›kla çözerler.

8.

S›n›f seviyesinden üstün çeflitli kitap ve ansiklopedileri okurlar.

9.

Akademik konularda akranlar›ndan 2, 3, 4 y›l ilerdedirler. Çok erken okuma
ö¤renirler.

____________________________________

24. Lewis M. Terman “The Discovery and Encouragement of Exceptional Banbe. A. C. C. New York
1965.
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10. Fikirleri ve çal›flma metotlar›, bulufllar› genellikle orijinaldir.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN ÖZELL‹KLER‹

6.

11. Uyan›k, keskin gözlemci ve haz›r cevapt›rlar.
12. Baflkalar› ile içten devaml› dostluk kurarlar. Sad›kt›rlar, kendilerinden emindirler. Baflkalar›na güvenirler ve güven beklerler.
13. Baflkalar›n›n fikirlerine, haklar›na sayg›l›d›rlar, problemlerine duyarl› ve çözümde yard›mc›d›rlar.
14. Azimli, sab›rl›, kararl›, alçak gönüllü ve naziktirler.
15. Yüzyüze geldi¤i proplemlere gö¤üs gerer, uygun çözüm yollar› bulurlar.
16. Genellikle bütün iliflkilerinde yap›c›, olumlu, verimli ve baflar›l› olmay› amaç
edinir, di¤erlerini de bu yola teflvik ederler.
17. Sorumluluk almaktan ve onu yerine getirmekten hofllan›rlar.

7.
8.
9.
10.
11.

18. Toplumsal de¤erleri kolayca kavrar, sayg›l›d›rlar.

12.

19. Toplumun profesyonel mesleklerine yönelir, eriflmek ve mükemmellik için üstün gayret sarf eder ve genellikle çok baflar›l› olurlar.

13.

20. Üstünlüklerini orta ve ileri yafllarda “ömür boyu süren bir flark›” gibi devam
ettirirler.

14.

Toplumun zihin gücü itibarile elit tabakas›n› teflkil ederler. Mit, bilim, fen,
teknik ve meslek sahibi insan olurlar.
Ankara Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Dergisi,
Y›l 1972, Say›:
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Üstün Yetenekliler
Füsun AKARSU*

B

ÜSTÜN YETENEK KAVRAMI

ilimin tüm alanlar›nda oldu¤u gibi üstün yetene¤in tan›m›nda ve buna
ba¤l› olarak üstün yetenek konusunun incelenmesinde zamanla birlikte bir
rafineli¤e ve farkl›laflt›rmaya gidildi¤i görülmekte. Bafllang›çta en kolay gözlenebilir s›n›rl› say›da özelli¤in basit s›n›flamas› olarak tan›mlanan üstün yetenek giderek daha çok say›da boyutu içeren, daha genifl bir kapsama yay›lan ve zaman›
da bir de¤iflken olarak içeren esnek ve dinamik bir tan›ma dönüflmüfltür. Beyinle
ilgili yeni bulgularla ve uygulamadan elde edilen gözlemlerle iyileflmeye, daha
az hata ile gerçe¤i daha çok yakalayan tan›mlamalara do¤ru geliflece¤i kolayca
tahmin edilebilir. Afla¤›da sunulan tan›mlar›n evriminden de anlafl›laca¤› gibi, üstün yetenek kendi bafl›na bir özellik, yaln›zca baz› kiflilerde gözlenen bir özellik
de¤il, yetenek düzeyi ne olursa olsun tüm insanlarda gözlenen özelliklerin varolufl derecesindeki, görülme s›kl›¤›ndaki, ortaya ç›k›fl zaman›ndaki ve biraraya gelifllerindeki özgünlükten kaynaklanmaktad›r. Bir baflka deyiflle, üstün yetenekliler
farkl› türden insanlar de¤il, baz› özelliklerinin da¤›l›m›, s›kl›¤›, zamanlamas› ve
kompozisyonu aç›s›ndan farkl›l›k gösteren insanlard›r.
Yaz›l› tarih, bir ölçüde üstün yeteneklilerin öyküleriyle doludur. Hemen hemen her dönemde toplulu¤un öncülü¤ünü üstlenmifl, yarat›c›l›¤›, kahramanl›¤›,
problem çözmedeki üstün gücü, etraf›ndakileri ikna ve etkileme gücü, kurnazl›¤›, sezgileri, icatlar› ve bulufllar› ile tarihi yönlendirmiifl kifliler olmufltur. Bunlar›n
üstün yetenekli olduklar› apaç›kt›r. Platon, Sokrat ve Aristo’nun bilim, felsefe ve
politikada hala etkisi hissedilen katk›lar›; günümüzde pek çok kiflinin günlük ya-

____________________________________

* Doç. Dr., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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flam biçimlerini büyük ölçüde belirleyen semavi din peygamberlerinin ve Buda,
Konfiçyüs, Tao gibi ulu kiflilerin yapt›klar› üstün eserlerdir. Bilim, icatlar, keflifler ve
teknoloji dünyas›n›n devlerinin tümü pek çok boyutta üstünlüklerini ortaya koyduklar› baflar›larla kan›tlam›fl kiflilerdir. Bize en yak›n örnek Mustafa Kemal Atatürk, eserini dünyan›n gözü önünde ve dünya ile baflederek ve dünya ölçe¤inde
yaratm›fl bir üstün yeteneklidir. Tümü flu ya da bu konuada üstün niteliklere sahip bu kiflileri tarih, kahraman, lider, üstün devlet adam› ,mucit, dahi sanatç›, büyük bilim adam›, ulu insan gibi s›fatlarla anar.

Potansiyel üstün yetenek
Olaylar yafland›ktan ve üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bu tan›lamay› yapmak ne çok zordur ne de tarihi kaydedenler aç›s›ndan bir sorun oluflturur. Oysa, üstün yetenekliler ve e¤itimleri gibi bir alan›n›n do¤mas›na yol açan sorun, üstün yetene¤in çok küçük yafllardan itibaren belirtileri gözlenebilen ve uygun çevre koflullar› ile geliflimi yönlendirilebilen bir özellik oldu¤unun farkedilmesidir. Bir baflka deyiflle ço¤u durumda üstün yetenekliler erken yafllarda belirlenebilir ve koflullara, tesadüflere ve flansa b›rak›lmaks›z›n bunlar›n kendilerine ve çevrelerine katk›lar› olan kifliler olarak yetifltirilmeleri mümkün olabilir. Her ne kadar
üstün performans gösteren yetiflkinlerin üstünlükleri çocuklukta sinyaller veriyorsa da ço¤u durumda üstün özellikler gösteren çocuklar›n, hatta ola¤anüstü çocuk olarak nitelenenlerin baz›lar›n›n yaflamlar›nda üstün baflar› sergilemedikleri
de bilinmektedir. Günümüzde potansiyel üstün yetene¤in tan›lanmas› ve bu kiflilerin e¤itimi flu dört nedenle önem kazanm›flt›r :
1.

Üstün yetenekliler erken yaflta yönlendirildiklerinde geliflimleri h›zland›r›labilir ve düzenlenebilir; dolay›s›yla katk›lar› artt›r›labilir.

2.

21.yüzy›l›n bilgi ve yarat›c›l›¤a dayal› rekabet dünyas›nda üsyün yetenekliler
kendi alanlar›nda ifl, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerine, do¤duklar› ya da göç ettikleri ülkelere ve genel anlamda uygarl›¤a katk›da bulunabilecek de¤erli bir ekonomik kaynakt›r.

3.

Kendi haline b›rak›l›p yönlendirilmedi¤i, kendini gerçeklefltirme ve yaratma
f›rsat›n› bulamad›¤› zaman üstün yetenekler y›k›c›, kendisine ve çevresine zarar verici hale gelebilir.

4.

Ça¤dafl e¤itim felsefesi e¤itimde f›rsat eflitli¤i kavram›n› her bireyin geliflim ve
ö¤renme özelliklerine uygun, çeflitlendirilmifl, zenginlefltirilmifl ve farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim ortamlar›n› sunmak olarak tan›mlamakta; yetenekleri gözönüne
almayan uygulamalar›n getirdi¤i haks›zl›klardan uzaklaflmaya yönelmektedir.
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Bu çal›flmada sözü edilen üstün yetenek terimi tamamen potansiyel üstün
yetenek anlam›nda kullan›lmaktad›r. Böylece, eldeki kitab›n ba¤lam› potansiyel
üstün yetene¤i inceleyen kuram ve incelemeler, üstün yetene¤in tan›lanmas›,
e¤itim modelleri, uygulamalar, yönlendirme, ailelerin sorunlar› gibi konular› içermektedir.
Üstün yetenekten ne anlafl›ld›¤› farkl› yer ve zamanlarda kullan›lan yetenek
tan›m›na, ölçülerine, bilimin ve toplumsal geliflmelerin getirdi¤i katk›lara, gerekliliklere ve önceliklere göre de¤ifliklikler göstermektedir. Yetenekten ba¤›ms›z bir
üstün yetenek olmad›¤› için bu alanda kullan›lan bilimsel kuramlar modeller ve
bunlara dayal› olarak gelifltirilen ölçme araçlar› yetene¤i aç›klamaya yöneliktir.
Türkçedeki “yetenek” sözcü¤ü belli bir alan› ima etmeyen genifl ve kucaklay›c› bir sözcüktür. T›pk› kiflilerin bir ya da bir çok konuda yenekli olabilecekleri gibi yine bir ya da bir çok konuda üstün yetenekli olmalar› da mümkündür. Dilimiz
bize ça¤dafl ve gittikçe yayg›nlaflan bu anlay›fl› kolayca kavramam›za izin veriyor.
Oysa baz› dillerde durum farkl›. Örne¤in ‹ngilizce’de yetene¤in alan›na ba¤l› olarak kullan›lan iki ayr› terim var: “Gifted” ve “talented”. ‹lki tanr›n›n bir arma¤an
bahfletti¤i kifli anlam›n› tafl›yor. ‹kincisi ise bir marifeti, hüneri bulunan kifli demek. Özellikle ‹ngiltere’de bunlar›n ikisini de içeren “ability” sözcü¤ü bilim ve e¤itim çevrelerinde daha çok ra¤bet görüyor.
Böylece yetenekleri zihinsel ve zihinsel olmayan gibi ikili bir s›n›flamaya sokmak yerine yetenek sözcü¤ünün bafl›na getirilen isme ba¤l› olarak bir çok yetenek ifade edilebiliyor.
Potansiyel üstün yetenek ba¤lam›nda e¤itimin kitleselleflmeye bafllad›¤›
19.yüzy›ldan bu yana üstün yetene¤i inceleyen çal›flmalar ve üstün yeteneklilerin
e¤itimi ile ilgili uygulamalar genel iki bafll›k alt›nda incelenebilir:

Üzerinde kolayca anlafl›lan müzik, resim, dans ve spor dallar›ndaki
uygulamalar
Yüzy›llar boyunca her toplum bu ilk gruba giren çocuklar› olabildi¤ince erken yaflta keflfedip ailenin koflullar› ve o dönemin sunabildi¤i olanaklar içerisinde
onlar› üstünlükleri yönünde yetifltirmeye çal›flm›flt›r. Bu alanlar nisbeten s›n›rlar›
belirgin dolay›s›yla da üzerinde uzmanlar›n uzlaflt›¤› bir biçimde tan›mlanabilir
alanlard›r. Ve gene bu yüzden ölçülmeleri kolayd›r. Örne¤in, küçük yaflta mükemmel bir kula¤a yani oktav›n tüm seslerini ay›rtetme yetene¤ine sahip, ritim duygusu kusursuz, duydu¤u melodileri hemen tekrarlayabilen, çok say›da notay› belle¤inde tutabilen, sesini ya da bir müzik aletini belli bir ustal›kla çalabilen çocu-
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¤un müzik yetene¤inin üstün olup olmad›¤›n› belirlemek uzman-usta müzisyenler için zor bir ifl de¤ildir. Bu tan›laman›n aile, okul ve çevre taraf›ndan kabulü de
zor de¤ildir.
Bu tür yeteneklerin gelifltirilmesinde koflullara göre çeflitli yöntemler kullan›labilir. Çocuk okul yerine bu yetene¤in ö¤retildi¤i bir okula ya da kuruma gider.
Genel e¤itiminin yan› s›ra özel bir ö¤retim al›r ya da en etkili ve en yayg›n uygulamayla yani iflin ustas›ndan ders al›r. Üstün yetene¤ini üstün performansa dönüfltürmeyi baflarm›fl sanatç› ya da sporcular bu onuru ö¤retmenleri-ustalar› ile
paylafl›r.
Yüzy›llard›r süregelmekte olan olimpiyat oyunlar› bir bak›ma sporun çeflitli
dallar›nda üstün yetenekli kiflilerin yaln›zca içinde bulunduklar› toplumla s›n›rl›
kalmaks›z›n toplumlararas› ölçekte yar›flt›klar› bir arenad›r. Bu düzeye ulaflabilmenin yolu erken yaflta tan›lama, alan›n gerektirdi¤i biçim ve h›zda, uygun usta ö¤retici ve uygun gruplarla disiplinli ve uzun bir u¤rafl gerektirir. Alanla ilgili yetene¤in tan›mlanmas›nda, yetene¤in performans göstergelerine bak›larak ölçülmesinde ve bireysellefltirilmifl bir ö¤retimin uygulanmas›nda fikir birli¤ine varmak
zor de¤ildir.

Genel kitle e¤itimi içinde farkl›lflma gerektiren zihinsel, duyuflsal,
sosyal yetenek ve yarat›c›l›¤a yönelik uygulamalar
Ailenin, çevrenin, uzmanlar›n, e¤itimcilerin ve politikac›lar›n uzlaflmaya varmakta ve dolay›s›yla uygun uygulamalar› yapmakta zorland›klar› alan budur.
Çünkü do¤as› gere¤i bu gruba giren yetenekleri tan›mlamak, ölçütler ve ölçme
araçlar› gelifltirmek ve ölçüm sonuçlar›n› ve bunlar› izleyen yönlendirmeleri, ça¤›m›zda geçerli “e¤itimde f›rsat eflitli¤i” anlay›fl› ile yapmak kolay de¤ildir. Ülkemizin de içinde bulundu¤u baz› ülkelerde demokrasinin kitle e¤itimini, bunun da
ayn› yafltaki tüm çocuklara ayn› e¤itimi vermeyi gerektirdi¤i gibi bir yanl›fl anlay›fl
egemenli¤ini sürdürmektedir. Yafl grubunun tipik ve normal özelliklerinin d›fl›nda
kalan ve “özel e¤itime muhtaç” çocuklar bu tür kat› ve tekdüze, standart e¤itime uyum sa¤layamad›klar› için, üstün yetenekli ya da geliflim özürlü olsunlar sunulan e¤itimden yararlanamamakta ve dezavantajl› duruma düflmektedir.
Ailenin ve çevrenin yukar›da tan›mlanmaya çal›fl›lan gruplara giren çocuklara bu özelliklerine hoflgörü ve destek sunmada ortaya koydu¤u çifte standart ülkemizdeki uygulamalarda gayet aç›kça görülmektedir. Özel yete¤e yönelik konservatuarlar Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan beri müzikte üstün yeteneklileri e¤itmektedir. Lise düzeyinde görsel sanatlarda yetenekliler için aç›lan güzel sanatlar
liseleri 1990’lardan bu yana ö¤renci almaktad›r. ‹lki 1964’te aç›lan fen liseleri h›z-
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la yayg›nlaflm›flt›r. Ancak, okul öncesi e¤itim dahil olmak üzere genel e¤itimin birinci ve ikinci aflamas›nda zekâ ya da baflka yetenekleri aç›s›ndan üstün özellikler
sergileyen çocuklara farkl› f›rsatlar sunmaktan ›srarla kaç›n›lm›flt›r. Bu konu üstün
yeteneklilerin sorunlar› bölümünde daha ayr›nt›l› bir biçimde incelenmektedir.

ZEKÂNIN ÖLÇÜLMES‹

Genel Zekâ
Bilimsel bir alan olarak üstün yetene¤in büyüteç alt›na yat›r›ld›¤› 19. yüzy›ldan bu yana üstün yetene¤in en güçlü göstergesi zekâ kavram› ve dolay›s›yla zekây› ölçtü¤ü kabul edilen zekâ testleri olmufltur. ‹lk zekâ testi 1890’larda Paris’te
yaflayan sokak çocuklar› aras›ndaki zihinsel özürlü olanlar› tan›lamak amac›yla Alfred Binet ve T. Simon taraf›ndan haz›rland›. Stanford Universitesi’nden Amerikal›
Lewis Terman bu testi normal ve üstün zekâl›lar› da ay›rtedebilecek biçimde gelifltirdi ve 1916’da ilk standart zekâ testini Stanford-Binet Intelligence Scale ad› ile
kullan›ma sundu. Böylece ilk IQ ölçümü yani zekâ yafl› ile kronolojik yafl aras›ndaki fark›n standart bir biçimde ölçülmesi ifli bafllat›ld›. Bu test günümüzde de s›kl›kla kullan›lan testlerden birisidir. Bunun yan›s›ra özellikle üstün yetene¤in tan›lanmas›nda Wechsler Intelligence Scale for Children WISC-R ve WISC-111 (Çocuklar ‹çin Zekâ Ölçe¤i) yayg›nl›k göstermektedir. Bu ölçekler sözel ve performansa
dayal› yetene¤i ölçmekte ve ortalamas› 100, standart sapmas› 15 olan standartlaflt›r›lm›fl bir toplam IQ puan› hesaplamaktad›r (Wechsler, 1991). Geleneksel zekâ
testlerinin ölçtü¤ü üç temel yetenek alan› vard›r: Sözel, say›sal ve mekan iliflkileri.
Baz› testler genellikle objektif tipte, yani çoktan seçmeli cevap gerektiren türdendir. Ayn› zaman› ve ayn› mekan› kullanarak çok say›dan kifliye yani gruba uygulanabilen bu testlere grup testleri de denir. Baz› testler ise uzman bir uygulamac› ile
çucu¤un yüz yüze geldi¤i ve dene¤in test malzemesini kullanarak cevap verdi¤i
performans boyutu da olan testlerdir. Bunlara da bireysel testler denir.
Zekâ ölçüsü birimi olarak kullan›lan IQ ‹ngilizce Intelligence Quotient sözcüklerinin bafl harflerinden oluflur. Yukar›da sözü edilen Binet ya da Wechsler ölçekleri gibi standartlaflt›r›lm›fl testlerde ortalama puana 100 verilir. Çocu¤un ald›¤› puan, ortalaman›n neresinde bulundu¤una bak›larak de¤erlendirilir. Bunu
yapabilmek için de puan›n hangi yüzdelik dilime düfltü¤ünü bilmek gerekir. Örne¤in bir çocu¤un puan› 100 ise, yüzdelik s›ralamas›nda tam ortada, yani 50. s›radad›r. Bir baflka deyiflle s›nav› alanlar›n yar›s› onun üstündedir. Çocu¤un puan›
artt›kça daha çok say›da çocu¤u geride b›rak›r. Bu tür bir IQ standart puan› ile
çal›flman›n avantaj› s›nava giren tüm kiflileri ayn› ölçe¤e vurarak karfl›laflt›rabil-
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mektir. Ancak, kültürel farklar›n zekâ testlerindeki etkileri belirgin oldu¤u için
farkl› ülkelerde ve kültürlerde uygulanmadan önce puan ve yüzdelik de¤erlerin o
ortama uygun normlar›n›n ç›kar›lmas› gerekir. Bu tür testlerin üstün yetenekliler
için uygun olmayan yan› zaten en üst yüzdelik dilimlerde yer alan bu tür çocuklar için ince ayar ölçme yapmaya izin vermemesidir.
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sezgileri içerir. Pratik zekâda ise analitik ve sentezci becerilerin günlük yaflam›n
sorunlar›n› çözmede ifle koflulmas› söz konusudur. Ço¤u kifli bu üç tür zekâya
belli bir ölçüde sahiptir Önemli olan kiflinin bu yanlar›n›n ne derecede güçlü oldu¤unu bilmesi ve bunu güçsüz yanlar›n› telafi etmek için kullanabilmesidir.
Stenberg’i’ modeli de Renzulli’ninki gibi dinamiktir. Zamana ve çevre ile etkileflime ba¤l› olarak de¤iflebilir.

Çoklu Zekâ
Daha önce de söz edildi¤i gibi geleneksel yaklafl›m, zekây› sözel, say›sal ve
uzay iliflkileri olarak üç boyutta ele al›r. Oysa, 20. yüzy›l›n ortas›ndan itibaren Avrupa’da Piaget, Vigotsky, Dabrowski gibi bilim adamlar›n›n zekâya ve daha denel
bir ifadeyle zihinsel, duyuflsal, devinimsel (psiko-motor) dille ilgili, sosyal, sanatsal ve ahlaki geliflime bak›fllar› bütüncül ve geliflimseldir. 1970’lerde sonra geliflimi yeteneklerin incelenmesinde temel çizgi olarak benimseyen Amerikal› bilim
adamlar› da genel bir zekâ tan›m› yerine çoklu zekâ kavram›nda buluflmufl görünüyor. Afla¤›da bunlardan üçü ile zekây› daha genifl bir kiflilik geliflimi kuram› içinde yorumlayan bir model k›saca özetlenmektedir.

Renzulli’nin Üçlü Çember Modeli
Yaflamlar› boyunca üstün baflar› göstermifl yetiflkinleri inceleyen Renzulli
(Renzulli, 1986) bu üstün performans›n alt›nda içiçe geçmifl üç belirgin unsurdan
söz etmektedir: Normalin üzerinde yetenek (Bu bir genel yetenek oldu¤u gibi
belli bir alana özgü yetenek de olabilir), yarat›c›l›k ve ifle sar›lma. Yetiflkin davran›fl›n›n bir öncülü olarak bu boyutlardan birisine sahip oldu¤unu göstermesi ö¤rencinin üstün yeteneklilere sunulan f›rsatlardan yararlanmas› için yeterlidir. Çocuk bu olanaklardan haz›r bulundu¤u ölçüde ve sürece yararlanabilir. Böylece
hem ö¤renciler üstün yetenekli olarak “damgalanmadan” f›rsat çeflitlili¤inden yararlanabilir hem de tan›m daha genifl bir alan› kapsad›¤› için daha çok say›da ö¤renciye ulaflmak mümkün olur.

Stenberg’in Üçlü Saçaya¤› Kuram›
Geleneksel IQ puan›n›n üstün yetene¤i tan›mlamakta yetersiz kald›¤›n› savunan Stenberg (Sternberg, 1997) üç tür zekâdan söz etmektedir: Analitik, sentezci ve pratik. Analitik zekâ çözümleme becerilerini, mant›ksal düflünmeyi, ak›l
yürütmeyi ve okudu¤unu anlamay› içeren ve geleneksel zekâ testlerinin ölçtü¤ü
becerileri içerir. Sentezci zekâ yarat›c›l›¤›, yeni durumlarla bafletmeyi, içgörüyü ve

Gardner’in Çoklu Zekâ Modeli
Gözlemlerinden ve baz› beyin araflt›rmalar›n›n bulgular›ndan yararlanan Garner bafllang›çta yedi tane diye tan›mlad›¤› zekâ türlerine ( Gardner, 1993 ve
1999) daha sonra bir tane daha ekleyerek sekiz tür zekâ s›ralamaktad›r.
1.

Dille ilgili/sözel zekâ, okudu¤unu ve dinledi¤ini anlama, anlamlar› ve dilbilgisi kurallar›n› kavrama, yaz›l› ve sözlü ifade becerilerini içerir. ‹yi bir yazar,
hatip ya da avukat olmak bu tür bir beceriyi gerektirir.

2. Mant›ksal-matematiksel zekâ tümevar›m, tümdengelim türü ak›l yürütmelere ve say›sal hesaplamaya dayal› zekâd›r. Bir matematikçi ya da fizikçi bu tür
zekây› kullan›r.
3. Uzay iliflkilerine iliflkin (spatial) zekâ üç boyutlu durumlar›n temsili, yeniden
yarat›lmas›, de¤ifltirilip dönüfltürülmesi gibi beceriler bu gruba girer. Bir mimar›n, heykeltrafl›n ya da satranç oyuncusunun kulland›¤› zekâ bu türdendir.
4. Müzik zekâs›, sesleri ay›rtedbilme, ritim, doku t›nlama duyarl›l›¤›, müzik temalar›n› yani melodiyi do¤ru biçimde duyabilme ve icra edebilme ile en üst
düzey olan beste yapabilme becerilerine denk gelmektedir.
5. Bedensel-kinestetik zekâ, bedeninin bir bölümünü ya da tümünü bir gösteri ya da ortaya bir ürün ç›karabilmek amac›yla kullan›lan becerileri ifade eder.
Bir sporcunun ya da dans sanatç›s›n›n ihtiyaç duydu¤u türden zekâd›r.
6. Kiflileraras› ‹liflkilerle ilgili zekâ, baflkalar›n›n davran›fllar›n› ve motivasyonlar›n› anlayabilme, bu bilgiyi kullanarak ak›ll›ca ve üretime-çözüme yönelik davran›fllar sergileyebilme. Ö¤retmenler, rehberler ve politikac›lar baflar›l› olabilmek için bu tür zekâlar›n› gelifltirmek zorundad›r.
7.

Kiflinin Kendisi ile ‹liflkisine Yönelik zekâ, kiflinin kendisini tan›mas›, biliflsel
aç›dan güçlü ve zay›f yanlar›n›n fark›nda olmas›, düflünme biçimlerini, duygular›n› ve zekâlar›n› tan›mlayabilmesi becerisidir. Bu tür zekâ kiflinin yaflam›na ait planlar yapabilmesini ve bunlar› uygulamaya geçirebilmesini de
kapsar.
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8. Do¤al zekâ ise, bireyin do¤ay› gözlemleyebilme, do¤a ile uyum içinde yaflayabilme, do¤a duyarl›l›¤› gelifltirme, do¤ay› takdir edebilme ve do¤aya katk›da bulunabilme yetene¤ini göstermektedir.
Dabrowski’nin Afl›r› Duyarl›l›k Alanlar›
Polonya’l› bilim adam› Dabrowski bireylerin geliflim potansiyellerine ba¤l›
olarak baz› alanlarde içerden ya da d›flar›dan gelebilecek uyar›c›lara verdikleri tepkilerin yo¤unlu¤unda farkl›l›klar oldu¤unu söylemektedir. Befl tür afl›r› duyarl›l›k
(overexcitability) alan› flöyle özetlenebilir:
•

Psikomotor afl›r› duyarl›l›k yo¤un ve h›zl› hareket ihtiyac›, uzun süre aktif kalabilme, ani tepki verme, eylemde bulunmak için zorlama ve yerinde duramama gibi özelliklerde ifadesini bulur.

•

Duyularla ilgili afl›r› duyarl›l›k duyulardan haz alma, konfora ve lükse e¤ilim;
dikkat çekme, güzel nesnelere karfl› ilgi, güzel yaz› yazma gibi özellikleri ve
dokunma, tatma, koklama ve koklama duyular›ndan hofllanmay› içerir.

•

‹mgeleme (imaginational) gücüne yönelik afl›r› duyarl›l›k zengin ve renkli bir
hayal gücü, ça¤r›fl›m ve ba¤lant› kurmada çeflitlilik, güçlü bir biçimde görsellefltirme ve icat etme, yaratma becerisini beraberinde getirir. Canl› ve ayr›n›l› rüyalar ve bilinmeyene duyulan korku, fliir yazma, öyküler uydurma, fantaziler kurma da bu gruba girer.

•

Zihinsel (intellectual) afl›r› duyarl›l›k soru sorma, bigiye açl›k, keflfetme merak›, kuramsal analiz ve sentez yapabilme, güçlü gözlem, ba¤›ms›z düflünme,
sembolik düflünme ve bilginin ve gerçe¤in peflinde koflma özelliklerini kapsar.

•

Duyuflsal afl›r› duyarl›l›k iliflkilerin yaflanma biçimi, insanlara, nesnelere, yerlere ba¤lanma; bireyin kendisi ile iliflkisi; güçlü duyuflsal bellek, ölüm kayg›s›,
flefkat ve sorumluluk duygusunu öne ç›karma; depresyon, güvenlik ihtiyac›,
özelefltiri, utangaçl›k ve baflkalar›n›n dertleri ile ilgilenme gibi özelliklerde ifadesini bulur.

ABD’de federal hükümetin üstün yeteneklilerle ilgili politikas›n› belirlemek
amac›yla haz›rlanan ve 1972’den bu yana pek çok eyalette uygulaman›n asgari
standartlar› olarak kabul edilen bir rapor ( Marland, 1972) üstün yeteneklileri
afla¤›daki alanlardan birinde ya da bir kaç›nda üstün performans gösteren çocuklar olarak tan›mlamaktad›r. Bu çocuklar kendilerine ve çevrelerine katk›da bulunabilmek için normal s›n›flarda uygulanan programlar›n ötesinde farkl›laflt›r›lm›fl
ö¤renme yaflant›lar› gerektiren çocuklard›r:
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5.
6.
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Genel zihinsel yetenek
Belli bir akademik alanda kaabiliyet
Yarat›c› ya da üretici düflünme
Liderlik yetene¤i
Görsel ve performans sanatlar›nda yetenek
Psikomotor yetenek

Gene ABD’de Federal Hükümet taraf›ndan haz›rlat›larak 1993’de yay›mlanan
National Excellence (Ulusal Mükemmellik) (Ross, 1993) raporunda ülkenin üstün
yetene¤e verdi¤i öncelikli yer tart›fl›lmaktad›r. Okullar›n çocuklar› farkl› yetenek
alanlar›na göre tan›lamas›, okuldaki baflar› de¤erlendirilirken birden çok baflar›
ölçütünün kullan›lmas›, geldikleri ortam ne olursa olsun çocuklara önyarg›s›z bir
tav›rla yaklafl›lmas›, program›n zaman ve uygulama boyutunda esneklik gösterilmesi, potansiyel yetene¤in de yakalanmas› ve motivasyonun sürekli ölçülmesi ve
gelifltirilmesi gibi öneriler raporda yer almaktad›r.

Beyin Araflt›rmalar›
Son y›llarda baflta ABD olmak üzere ‹ngiltere ve Fransa gibi Bat›l› ülkelerde
çok h›zl› bir geliflme kaydeden beynin yap›s›, bölgelerin ifllevleri, sa¤ ve sol yar›m
kürelerin iliflkisi ile beynin büyümesi ve geliflmesine yönelik çal›flmalar yukar›dan
özetlenen çoklu zekâ yaklafl›m›n› destekler niteliktedir. T›p teknolojisindeki yenilikler ve özellikle beyindeki tüm etkinli¤in izlenmesine izin veren FMRI (functional
magnetic resonans imaging) ve pozitron emisyon tomografi gibi aletler yüzy›llar
boyu “kara kutu” olarak gizemini koruyan beyinin t›pk› di¤er organlar gibi incelenmesini olanakl› k›l›yor. Böylece bir nöronun, yani bir beyin hücresinin çap›,
gövdenin uzunlu¤u, hücreyi besleyen kan damar›ndan geçen kan miktar›, hücrenini öteki hücrelerle iletiflimini sa¤layan dandrid ve sinaps gibi uzant›lar›n say›s› ölçülebiliyor. Daha da önemlisi, bu ölçümlerde zaman içinde ya da kas›tl› etkileflim ortamlar› yani deneyler, yani yaflant›lar vas›tas›yla ortaya ç›kan de¤ifliklikler
ölçülüp gözlenebiliyor. Bu psikolog ve e¤itimciler için yepyeni ve muazzam bir ça¤›n bafllamakta oldu¤unun haberini veriyor.
Afla¤›da, beynin, zekân›n çok yönlü geliflmesini örnekleyen baz› beyin araflt›rmalar› çok k›saca özetlenmektedir. Bu bulgular yaln›zca t›p ve e¤itim gibi do¤rudan insanla çal›flan mesleklerdeki uzmanlar için de¤il ayn› zamanda kendi delifliminden sorumlu bireyin kendisi ve daha da öncelikle çocuklar›n›n gelifliminden
birinci derecede sorumlu anne babalar için son derece önemlidir.
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ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN ÖZELL‹KLER‹
Üstün yetenekliler e¤itiminin genel e¤itim içinde farkl› model ve yaklafl›mlarla uygulanmakta oldu¤u Baz› Bat›l› ülkelerde bu tür çocuklar›n tan›lanmas›, üstün ya da özel yetenek alanlar›n›n belirlenmesi amac›yla bu tür çocuklar›n s›kca
gözlenen özelliklerini içeren çok say›da liste üretilmifltir. Yetene¤in tan›m›n›n ve
ortaya ç›k›fl biçiminin kültürlere göre farkl›l›k gösterdi¤i de gözönüne al›nd›¤›nda
de¤iflik yafl gruplar›, cinsiyet, ailenin içinde bulundu¤u co¤rafi ve sosyo-ekonomik koflullar gibi pek çok faktör listelerin neden bu kadar çok ve çeflitli oldu¤unu aç›klayabilir. Bu çal›flmada Türkiye’de en yayg›n biçimde gözlenen özelliklerden oluflan bir örnek liste sunulmaktad›r. Bu listenin tan›lama için kullan›labilecek bir araç gibi görülmemesi, ailelere potansiyel üstün yeteneklilerin muhtemel
özelliklerine dair fikir veren bir liste olarak düflünülmesi gerekir . Tan›lama için bu
özelliklerin bir k›sm› kullan›l›yor olsa da tan›lama arac›n›n geçerlik ve güvenirli¤i
sa¤lanm›fl k›yaslama araçlar› haline getirilmifl olmas› zorunlulu¤u unutulmamal›d›r. Ayr›ca bu özelliklerin bir k›sm› normal yetenekli çocuklarda da s›kça gözlenmektedir. Söz konusu niteliklerin çocuklarda gözlenebildi¤i farkl› zaman dilimleri de olabilir. Üstün yetenekli çocuklar bu listedeki özelliklerin yaln›zca bir k›sm›na, büyük bir k›sm›na ya da tümüne sahip olabilir. Bu listenin amac› yaln›zca konunun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›r. Listenin haz›rlanmas›nda Türkiye ba¤lam›nda yazar›n gözlemlerinin yan›s›ra, ilgili çal›flmalar›n derlendi¤i kaynaklardan
da yararlan›lm›flt›r (Hany, 1995; Jackson &Klein, 1997; George, 1995; Davis &
Rimm, 1998).

Erken Geliflim Özellikleri
erken yürüme
erken konuflma geliflmifl dil
yüksek enerji ve hareket düzeyi
okuma ve bilgiye ilgi
geliflmifl bellek
özerklik
duyarl›l›k

Genel Özellikler
merak
soru sorma
genifl ilgi alan›
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yo¤unlaflabilme
yüksek enerji düzeyi
güçlü bellek
h›zl› ö¤renebilme
geliflmifl dil becerisi
genifl bilgi taban›
gözlem gücü
analiz gücü
ak›l yürütebilme
problem çözebilme
düflünme becerilerini kullanabilme
soyut düflünebilme
akademik baflar›
kitap okumaya düflkünlük
yo¤un etkinlik
genifl hayal ve imgelem gücü
yarat›c›l›k
ba¤›ms›z çal›flabilme
geliflmifl mizah duygusu
bir yetenek alan›nda üstün performans
ilgisiz gibi görünen fleyler aras›nda iliflki kurabilme
kendini ifade edebilme

Duyuflsal Özellikler
ö¤renmekten zevk alma
kendine güven
yüksek motivasyon
yenilikten hofllanma
kendisiyle ilgili fark›ndal›k
sebat
kendini kontrol edebilme
empati/ kendini baflkas›n›n yerine koyabilme
risk alabilme
maceraya at›labilme
keflfetmekten hofllanma
yaln›z kalmaktan hofllanma
estetik duyarl›l›k
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belirginsizli¤e aç›kl›k
güçlü sezgi
tekdüzelikten s›k›lma
özgünlü¤e yönelme
liderlik
dünya sorunlar›na ilgi
duygusal tepkilerinde afl›r›ya kaçma
yo¤un iliflkiler kurabilme
sürekli geliflme arzusu
geliflmifl ahlaki de¤erler
haks›zl›¤a katlanamama
do¤aya ilgi
Daha önce de belirtildi¤i gibi, bu özellikler tüm çocuklarda belli bir ölçüde
gözlenebilen özelliklerdir. Üstün yetene¤in bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir ço¤unun çocukta ilgili yafl grubunun do¤al olarak gösterdi¤i ölçülerin üstünde ölçülerde gözleniyor olmas›d›r. Y›llard›r üstün yeteneklilerle çal›flman›n sonucu yazar›n, en yal›n tan› ölçütü olarak dikkate ald›¤› özellikler flunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En az bir yetenek alan›nda yafl›tlar›n›n üstünde performans
Dile hakimiyet
Merak ve baz› konulara yo¤un ilgi
Çabuk ö¤renme
Güçlü bellek
Yüksek düzeyde duyarl›l›k
Özgün ifade biçimleri
Yeni ve zor deneyimleri tercih
Kendisinden büyüklerle arkadafll›k
Yeni durumlara uyum sa¤lama
Okumaya düflkünlük

Çocu¤un üstün yetenekli olarak tan›lanmas›, dolay›s›yla bir üstünlük s›fat› ile
“damgalanmas›” hem çocuk hem de ailesi için sorunlar yaratmaktad›r. Bu kitab›n bafl›ndan beri verilmeye çal›fl›lan mesaj, üstün yetene¤in çeflitli alanlarda,
farkl› boyutlarda ve farkl› derecelerde ortaya ç›kabilece¤i yönündedir. Dahi ya istisnai düzeyde üstün yetenekli az say›da çocu¤un d›fl›ndakilerin bu alanlardan birinde ya da bir kaç›nda üstünlük göstermesi beklenir. Dolay›s›yla baz› çocuklar üstün yeteneklidir. Ancak, yeterli koflullar sa¤lanmadan ve yeterli nitelikte çok yön-
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lü ölçmeye dayand›r›lmadan çocu¤a “üstün yetenekli” etiketini yap›flt›rmak ek
sorunlar ç›kart›r. Çünkü bu etiket çocu¤un üstün olmad›¤› alanlardaki performans›na iliflkin yanl›fl ve haks›z beklentilerin do¤mas›na yol açabilir. Bu da çocu¤un kendine güvenini yitirmesine, kendini ortaya koymaktan kaç›nmas›na, sald›rgan ya da içe dönük tav›rlar gelifltirmesine neden olabilir.
Benzer bir biçimde ailedeki di¤er çocuklar, s›n›ftaki “üstün” olmayan ö¤renciler ve oyun arkadafllar› içinde bu etiket tafl›nmas› güç beklenti çarp›kl›klar› yarat›r. Bu tür çocuklarla nas›l bafla ç›k›laca¤›n› bilemeyen anne baba, ö¤retmen ve
okul yöneticilerinin durumu da zordur. Özellikle, anne ya da baban›n çou¤un üstün özelli¤ini kendi ola¤an d›fl›l›klar›n›n bir tezahürü imifl gibi alg›lad›¤› ya da bu
özelli¤i bir ç›kara dönüfltürme çabas›na girifltikleri durumlarda, üstün yetene¤in
varl›¤› daha genifl bir grubun tepkisi ile karfl›lan›r. Üstelik, ülkemizde üstün yeteneklilere yönelik örgün ya da yayg›n ö¤renim kapsam›nda hiç bir uygulama bulunmad›¤› için bu üstünlük etiketinin alt› doldurulamamakta; zaten farkl› f›rsatlar yarat›lamad›¤› için kendini gerçeklefltirme olana¤› bulamayan üstün yetenekli çocuk, bu etiket yüzünden daha da büyük bir varolma, “kendi olma” mücadelesi vermek zorunda kalmaktad›r.
Üstün yetenekliler konusunun ülkemizde bu denli göz ard› edilmesinin arkas›nda bu alandaki bilgisizli¤imizin ve sorunlarla yüzleflme yerine onlar› yok sayma
e¤ilimimizin yatt›¤› düflünülebilir. Oysa do¤al ve kaç›n›lmaz olarak bizim ülkemizde de art›k görmezlikten gelinemeyecek kadar çok say›da üstün yeteneklerle donanm›fl çocu¤umuz var. Onlara yard›m etmedi¤imiz, dektek sa¤layamad›¤›m›z
zaman kaç›n›lmaz olarak zarar veriyoruz demektir. Onlarla birlikte daha güzel yaflamay› ö¤renmek zorunday›z.

YABANCI ÜLKELERDE ÜSTÜN YETENEKL‹LERE
YÖNEL‹K E⁄‹T‹M UYGULAMALARI
Girifl bölümünde de belirtildi¤i gibi özellikle ABD ve Kanada baflta olmak
üzere Avrupa ülkelerinde, güneydo¤u Asya’da , güney Afrika’da ve Avustralya’da
üstün yeteneklilerin e¤itimi 1960’lardan bu yana ivme kazanm›flt›r. Gerek ülkelerin farkl› yap›daki e¤itim sistemleri ve gerekse e¤itim ve üstün yetenek konusundaki felsefe ve yaklafl›mlar› sebebiyle farkl› ve son derece çeflitli uygulamalar ortaya ç›km›flt›r. Bu bölümde okuyucuya bir fikir vermek üzere seçilmifl baz›
ülkelerden uygulama örnekleri verilmektedir. Uygulamalar merkezi ya da yerel
e¤itim otoriteleri, ba¤›ms›z okullar ya da merkezler, özel kurulufllar, vak›flar ya
da ana-babalar›n ve e¤itimcilerin kurdu¤u dernekler taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. T›pk› uygulamalardaki gibi bir çeflitlilik de üstün yeneklilerin tan›lanmas›n-
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da, yafla ve üstün yetenek alan›ndaki duruma göre ö¤rencilerin da¤›l›m›nda ve
pro¤ramlar›n süresi ile verilifl biçiminde izlenmekte. Baz› ülkeler genel temel
e¤itim aflamas›nda örgün ö¤retimin bir parças› olarak üstün yeteneklilere e¤itim vermekte.

AMER‹KA B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹ VE KANADA
Üstün yetenekliler e¤itiminin en çok tart›fl›ld›¤›, kuramlar›n, modellerin gelifltirildi¤i, yerel, eyalet ve federal düzeyde pek çok uygulaman›n gerçeklefltirildi¤i ülkeler ABD ve Kanada’d›r. Konunun gündemin ön s›ralar›nda yer ald›¤› 1970’li
y›llarda nispeten kolayca, yani mevcut uygulamalarda pek fazla de¤ifliklik gerektirmeden nüstün yeteneklilerin sorunlar›na getirilebilecek ilk çözüm olarak h›zland›rma akla gelmifltir. H›zland›rma çocu¤un kronolojik yafl›n› de¤il, akademik
haz›r bulunuflluk durumunu dikkate alan bir çözümdür. H›zl› geliflen, çok çabuk
ö¤renen, yafl›tlar›n›n bir kaç yafl üstünde performans gösteren çocuklar›n normal
geliflim h›z›n› izleyen akranlar› ile aralar›n› bekleyerek geliflimlerinin önünün kapanmas› haks›zl›k olarak yorumlanm›flt›r. Bu tür s›n›f atlama, ders atlama, kredilendirme gibi uygulamalar, ç›kan sorunlara çözüm aramak amac›yla de¤ifltirilip
dönüfltürülerek farkl› çözümlere ulafl›lm›flt›r.
Davis ve Rimm’in ( Davis & Rimm, 1998; pp.103-145) h›zland›rma ve zenginlefltirme-yetenek gruplar›n› ay›rma bafll›¤› alt›nda s›ralad›¤› uygulamalar flöyle
özetlenebilir: Anaokuluna ya da ilkokula erken bafllama, s›n›f atlama, s›n›f atlamay›p baz› dersleri üst s›n›flardan alma, ortaokul ya da liseye erken bafllama, yaln›zca s›nav›na girerek bir dersten kredi alma, lisede iken yüksekö¤retim programlar›na kat›lma, yüksekö¤retimde uzaktan ö¤retim programlar›na kat›lma ve üniversiteye erken bafllama.
H›zland›rma programlar› olumlu ve olumsuz yanlar› ile üzerinde çok tart›fl›lan konulardan birisi olmufltur. Yap›lan araflt›rmalardan ve okullar›n deneyimlerinden ç›kar›lan sonuç, uzman kiflilerce ve dikkatli yap›ld›¤›, uygulamada deneme
devresi konularak art› ve eksilerin iyi izlendi¤i durumlarda h›zland›rman›n üstün
yetenekli çocu¤un lehine çal›flt›¤› yönündedir. VanTassel-Baska ( VanTassel-Baska, 1986), her düzeydeki akademik h›zland›rman›n üstün yetenekli çocuklarda
flu özellikleri gelifltirdi¤ini söylemektedir:
•
•
•
•

Motivasyonun ve okul baflar›s›n›n ve kendine güvenin artmas›
Zihinsel tembellikten uzaklaflma
Mesleki e¤itimi daha erken yaflta tamamlama
Yüksekö¤retim maliyetinin düflmesi
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Üstün yeteneklilere hizmet sunan baz› programlar aras›nda yat›l› üstün yetenekliler okullar›, Internatioal Baccalaureate IB (Uluslarars› Bakalorya), Study of
Mathematically Precocious Youth and Talent Search SMPY ( Matematikte Üstün
Yetenekli Geçlerin ‹ncelenmesi ve Yetenek Havuzu Oluflturma Projesi) gibi seçenekler de yer almaktad›r. Üstün yetenekliler için Lousiana, Indiana, Ilinois, Texas ve
Güney ve Kuzey Carolina’da aç›lan okullar, matematik ve fen a¤›rl›kl›d›r. Bu okullar
üniversite kampüslerinde yer almakta ve seçilerek kabul edilen ö¤rencilerine zengin bilim ve sanat olanaklar›n›n yan›s›ra çeflitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
sunmaktad›r. Uluslarars› Bakalorya Program› da içinde ülkemizin de bulundu¤u
pek çok ülkede üstün akademik performans gösteren ö¤rencilere iki y›ll›k iddial›
bir program sunmaktad›r. Uluslararas› sayg›nl›¤› ve kabul görmüfllü¤ü olan IB diplomas›n› alabilmek için, ö¤renciler merkezi yaz›l› s›navlardan geçmek ve ba¤›ms›z
bir özgün araflt›rma raporu sunmak zorundad›r. John Hopkins Üniversitesinde kurulmufl olan Center for Talented Youth CTY , öncelikle yedinci s›n›ftaki çocuklar ars›ndan matematikte çok üstün baflar› gösterenleri yakalamak amac›yla yola ç›km›flt›r. Programa seçilen ö¤renciler, yaz program›na kat›lmakta ve matematikte h›zland›rmaya yönlendirilmektedir. CTY baflka ülkelerde de, örne¤in ‹rlanda’da Dublin
Universitesi’nin mali deste¤i ile benzer bir merkezin kurulmas›nda (Ireland Center
for Taleted Youth ICTY) iflbirli¤i yapmaktad›r. (Gilheany, 1995; pp: 200-209)
Davis ve Rimm’in yukar›da sözü edilen s›n›flamas›nda zenginlefltirme ve
gruplama bafll›¤›nda bir dizi etkinlik yer almaktad›r. Genel olarak tüm zenginlefltirme etkinliklerinin amac› flöyle özetlenmektedir.(Davis & Rimm, 1998; p.122)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temel becerilerde yafla de¤il, ihtiyaca bakarak erifliyi yükseltme
Mevcut müfredat program›n›n ötesine geçen içerik ve kaynaklar
Çeflitli disiplin ve konulara aç›lma
Derinlemesine incelemeler de dahil olmak üzere ö¤rencinin kendi seçti¤i içerik üzerinde çal›flmas›
Kuramla, genellemeler ve uygulamalar› içeren karmafl›k ve üst düzey konular
Yarat›c› düflünme ve problem çözme
Üst düzey düflünme becerileri, kritik düflünme, kütüphane ve araflt›rma becerileri
Kendini anlama ve ahlak geliflimini de içeren duyuflsal geliflim
Akademik motivasyonun, kendini yönlendirme becerilerinin geliflimi; mesleki beklentilerin yükselmesi.

Bu amaçlara yönelik etkinliklerden en yayg›n olarak kullan›lanlar›n bafl›nda
ba¤›ms›z inceleme, bilimsel araflt›rma ve sanatla ilgili projeler gelmektedir. Bun-
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lar genel e¤itimin bir parças› olarak okul ya da ö¤retmenlerce yönlendirilen etkinliklerdir. Okulun içinde ya da d›fl›nda ö¤renme merkezleri, matematik merkezi, bilim merkezi, sanat merkezi, ö¤renme kaynaklar› merkezi devreye sokulabilir. Geziler, Cumartesi Programlar›, yaz okullar›, müzik, dil, sanat ve bilgisayar
kamplar› da zenginlefltirme kapsam›nda an›lmaktad›r. En etkili zenginlefltirme
yollar›ndan birisi yetiflkin usta ö¤reticilerin (mentorlar›n) devreye sokulmas›d›r.
Okul ya da aile taraf›ndan seçilen bu usta profesyonel kifliler, çocu¤a yaln›zca ellerinin alt›ndaki ifli en iyi nas›l yapacaklar›n› ö¤retmekle kalmay›p, onlar›n kiflilik
geliflimine, çal›flma disiplini ve uygun al›flkanl›klar gelifltirmelerine ve sürecin paylafl›lmas›ndan zevk almalar›na varan katk›larda bulunabilmektedir.
Her ne kadar üzerinde tart›fl›lm›fl olsa da üstün yeteneklilerden oluflan farkl›
gruplamalar ABD’de de yayg›nl›k kazanmaktad›r. Bunlar üç ana bafll›k alt›nda flöyle özetlenmektedir ( Davis & Rimm, 1998; p.136):
1. Tam zamanl› homojen s›n›flar
Magnet okullar
Üstün yetenekliler için özel okullar
Özel kurumlar›n açt›¤› okullar
Okul-içinde-okul uygulamalar›
2. Tam zamanl› heterojen s›n›flar
Normal s›n›fla birlefltirilmifl baflka s›n›f ö¤rencileri
Normal ö¤rencilerle birlefltirilmifl üstün yetenekliler grubu
Normal ö¤renciler aras›na katarak farkl›laflt›r›lm›fl ö¤retim sunma
3. Yar›-zamanl› ya da geçici gruplamalar
Dersten ç›kar›p baflka mekana götürme
Kaynaklar›n bulundu¤u mekana götürme
Özel s›n›flar
Klüp etkinlikleri
S›n›f birincilerine (onur ö¤rencilerine) özel programlar
ABD’de okullar›n ve merkezlerin yan›s›ra ana-babalar›n oluflturdu¤u destek
gruplar›, dernek ve vak›flar da üstün yeteneklilere yönelik yaz okullar›, “mentor”larla çal›flma ve zenginlefltirme programlar› gibi etkinlikler düzenlemektedir.
Bu tür kurulufllar›n önde gelenleri aras›nda Council for Exceptional Children (Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi), National Association for Gifted Chidren ( Üstün
Yetenekli çocuklar Derne¤i) ve MENSA bulunmaktad›r. Ayr›ca, Connecticut Universitesinde konufllanan ve ABD E¤itim Departman› E¤itim Araflt›rma ve ‹yilefltir-
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me Ofisine ba¤l› bir National Research Center on the Gifted and Talented ( Ulusal Üstün Yetenekliler Araflt›rma Merkezi) vard›r . Bu merkez, ülke çap›nda politikalar delifltirmek, kuramsal ve uygulamal› araflt›rmalar› desteklemek ve yönlendirmek; bilginin toplanmas›n›, ifllenmesini ve yay›n yoluyla da¤›t›m›n› sa¤lamak;
öncü ve deneysel uygulamalara f›rsat vermek gibi ifllevlerinin yan›s›ra, üstün yeteneklilere yönelik zenginlefltirme etkinlikleri de düzenlemektedir.
ABD’de baz› üniversiteler bünyesinde araflt›rma, e¤itim etkinlikleri ya da ö¤retmenlere hizmet-içi e¤itim sunan merkezler vard›r. Bunlar aras›nda Connecticut Üniversitesi’nin CONFRATUTE Program›, Perdue Üniversitesi’nde GERI Gifted
Education Research Institute (Üstün Yetenekliler Araflt›rma Enstitüsü), College of
William & Mary ‘de Centerfor Gifted Education Üstün yetenekliler Merkezi), University of Washington’da Center for CapableYouth (Yetenekli Gençler için Merkez), say›labilir.

RUSYA
Günümüz Rusya’s›n›n üstün yeteneklerlilerle ilgili baflar›l› çal›flmalar›n›n kökenleri 1950’li y›llarda o dönemin Nobel ödüllü bilim adamlar›n›n öncülü¤ünde
kurulan iki tür okula dayanmaktad›r. Birinci tür okullar bölgedeki tüm ortaokul
ö¤rencileri aras›ndan matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik dallar›nda
ayr› ayr› seçilen ve lise düzeyinde e¤itim alan ö¤rencilere yöneliktir. Bu okullar
Moskova, Leningrad, Kiev ve Novosibirsk’teki Bilim Kentinde üniversite yerleflkelerinde kurulmufltur. Üniversitelerdeki en sayg›n bilim adamlar› bir yandan da bu
gençlere ders vermektedir. Çevrenin tüm olanaklar› ve çucuklar›n sorunlar› ile ilgili dan›flma merkezleri e¤itimin hizmetindedir. ‹kinci tür okullar ise yabanc› dil,
müzik, folklor, edbiyat ve felsefe e¤itiminde yo¤unlaflm›flt›r. Bunlar›n en ünlüleri
aras›nda Gnesin Müzik Okulu, Stragonov Sanat Okulu ve Leningrad Bale Okulu’dur (Grigorenko & Clinkenbeard, 1994). Sovyet dünyas›n›n bilim ve sanatta
ola¤anüstü performans sergileyen önderlerinin ço¤u bu okullarda yetiflmifltir.

AVRUPA
Avrupa’da üstün yetenekliler e¤itimi Amerika’ya k›yasla daha yavafl ve daha
az deneysel bir biçimde geliflmektedir. Uygulamalar t›pk› ülkelerin e¤itim felsefeleri ve sistemleri gibi büyük farkl›l›klar göstermektedir. Örne¤in çok küçük nüfusa sahip olmakla birlikte kifli bafl›na düflen gayri safi milli has›las› (GSMH) ve ö¤renci bafl›na e¤itime ay›rd›¤› para çok yüksek olan ‹sveç, Norveç, Danimarka’da
üstün yetenekliler için ayr› okul ve programlar yoktur. Ancak ö¤retim çok küçük
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yafllarda bafllad›¤› ve uzmanlaflm›fl ö¤retmenlerle bireyselleflmifl ö¤retim yap›lmakta oldu¤u için üstün yetene¤in kaybolmas› ya da heder olmas› gibi bir sorun
da yoktur. Bir baflka deyiflle, üstün yetenekliler de tüm öteki özel e¤itim gerektiren ö¤renciler gibi ihtiyaç duyduklar› farkl› e¤itimi genel ö¤retim içinde rahatl›kla alabilmektedir.
Bunun tersine bir konumda bulunan, yani nispeten kalabal›k nüfusa ve daha az mali kaynaklar›n aktar›ld›¤› ‹spanya, Portekiz, ‹talya gibi ülkelerde üstün yeteneklilerle ilgili araflt›rma ve uygulamalar yok denecek kadar azd›r. (Freeman,
1992). Benzer bir s›n›rl› etkinlik Fransa ve Belçika için de söz konusudur.
Do¤u Avrupa ülkelerinde 1990 öncesinde t›pk› SSCB’de oldu¤u gibi, özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik alanlar›nda üstün yeteneklikler
için özel lise düzeyinde okullar›n yan›s›ra, dil, güzel sanatlar ve spor dallar›nda çeflitli yafl gruplar›n›n özel olarak e¤itildi¤i kurumalar mevcuttu. Bu okullar varl›klar›n› büyük ölçüde sürdürmektedir.
‹ngiltere’de ö¤rencilerini seçerek alan ünlü ve geleneksel okullarda üstün yetenekliler için ayr›ca h›zland›rma ve farkl›laflt›rma uygulamalar› yap›lmaktad›r. Tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki okul ile çok say›da müzik ve güzel sanatlar programlar› genel e¤itime paralel yürütülmektedir. Ayr›ca Yehudi Menhuin
Müzik Okulu, Kraliyet Balo Okulu ve Koro okullar› gibi ba¤›ms›z okullar da bulunmaktad›r. 1989’da velilerin önayak olmas› ile kurulan National Association of
Gifted Children (NAGC) yaz okullar› ve hafta sonu zenginlefltirme programlar›
düzenlemektedir. ‹ngiltere’deki genel e¤ilim de ‹skandinav ülkeleri gibi genel e¤itim içinde esnek ve eriflilebilir olanaklarla üstün yeteneklileri kaynaflt›rma yönündedir. Bu amaca hizmet eden National Association for Curriculum Enrichment
(Müfredat Zenginlefltirme Ulusal Derne¤i) NACE y›llard›r ö¤retmenlerin yetifltirilmesi ve ö¤renme malzemelerinin haz›rlanmas›nda etkin bir rol oynamaktad›r.
(George, 1992)
Almanya’da birleflme öncesinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk giriflim,
1978’de bir grup veli ve psikolo¤un kurdu¤u Geselshaft für das hochbegabte
Kind(DGfhK) Üatün yetenekli Çocuklar Alman Derne¤idir. Bu kurulufl da hem kamuoyunun ilgisini konuya çekmifl hem de okul d›fl› zenginlefltirme etkinlikleri düzenlemifltir. Ço¤u bir üniversite ya da okulla iflbirli¤i yapan Federal hükümetten
ve özel vak›flardan destek alan bir çok arflt›rma merkezi kurulmufltur. Almanya’da
bünyesinde seçilmifl üstün yeteneklileri bar›nd›ran tek okul 1981’den bu yana etkinli¤ini sürdüren Braunschweig’tad›r. Do¤u ile birleflmeden sonra özel yetenekliler okullar›n›n say›s› onbire yükselmifltir. (Urban & Sekowski, 1993)
Hollanda’da Nijmegen Üniversitesinde son derece etkin biçimde çal›flan bir
Center for the Gifted (Üstün Yenekliler Merkezi ) bulunmaktad›r. Merkezi
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Bonn’da bulunan ve büyük ölçüde Alman Fedral Hükümeti taraf›ndan mali olarak desteklenen European Council for High Ability ECHA ( Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi) kuruldu¤u 1987’den bu yana son derece etkili çal›flmalar gerçeklefltirmifltir. Konseyin düzenli olarak ç›kard›¤› bir bilimsel dergi, bir haber bülteni ve pek çok kitap bulunmaktad›r. Merkezi Portekiz’de yer alan EUROTALENT
ve Almanya’da kurulan ABB’de üstün yetenekliler konusunda etkinlik gösteren
kurulufllard›r. ‹ngiltere’de National Association for the Gifted Children, Almanya’da Gesellshaft für das hochbegapte Kind, Irlanda’da Irosh Association for the
Gifted, Fransa’da Association Nationale pour les Enfant Intellectuellement Precoces, ‹sveç’te Elternvereinigung hochbegabter Kinder Hollanda’da PHAROS, ve ‹spanya’da Asociacion para el Dessarollo de la Creatividad y Talento, gibi üstün yeteneklilerin anne babalar›n›n kurdu¤u dernekler konuyu gündeme getirmede ve
yetkilileri yönlendirmede son derece önemli roller üstlenmifltir.

D‹⁄ER ÜLKELER
Üstün yeteneklilerin e¤itim gündeminin öncelikli konular› aras›nda yer ald›¤› ülkeler ars›nda Avustralya ve Yeni Zelanda say›labilir. Her ne kadar uygulamalar özellikle Avustralya’da eyalet ya da bölge düzeyinde çeflitlilik gösterse de üstün yeteneklilere yönelik etkinlikler gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. K›sa bafll›klarla bu
faaliyetler, s›n›f ortam›nda zenginlefltirme, bir kaç okuldan gelen çocuklar›n oluflturdu¤u gruplar (cluster groupings), PEAC Primery Extension and Challenge
program› gibi farkl› ilgi alanlar›n› daha da öte ö¤renmelere götüren programlar,
okul d›fl›nda kurulan özel ilgi merkezleri, özel üstün yetenekliler okullar› ve h›zland›r›lm›fl e¤itim ile ek programlar olarak s›ralanabilir (Bragget, 1993). Eyalet
düzeyinde kurulan üstün yetenekliler dernekleri ile araflt›rma merkezleri, müzeler, üniversiteler ve vak›flar üstün yetenekliler için programlar haz›rlamaktad›r.
Çok say›da araflt›rma merkezinde bu konuda yap›lan çal›flmalar dünya çap›nda
yank›lar uyand›rmaktad›r. Üniversiteler ö¤retmenlere “üstün yetenekliler ö¤retimi” serfikifas› ile lisanüstü düzeyde master ve doktora programlar› sunmaktad›r
(Frydenberg & O’Mullane 2000).
Üstün yetenekliler e¤itiminin en ciddeye al›nd›¤› ve hem kuramsal hem de
uygulamal› pek çok çal›flmana›n yap›ld›¤› ülke ‹srail’dir. Konunun bir ulusal öncelik olarak görüldü¤ü bu ülkede ülkeyi yönetenler en de¤erli ulusal zenginliklerinin yetenek oldu¤una inanmakta ve bunun gere¤ini yerine getirmektedir.
1970’lerde E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde bir “Üstün Yetenekliler Müdürlü¤ü” kurulmufl ve bu kurulufl günümüze gelinceye kadar yap›lan tüm etkinlikleri koordine etmifl, geliflmifl ülkelerdeki öncü kurulufllar içerisinde yer alarak etkili prog-
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ramlar yürütmüfltür. Ayn› y›llarda Tel Aviv’de ilk tam zamanl› üstün yetenekliler
okulu aç›lm›flt›r. Güzel sanatlara yönelik okullar›n yan›s›ra genel zekâya öncelik
verilmektedir. Di¤er ülkelerde de gözlenenler benzer, h›zland›rma, zenginlefltirme, okul dfl› etkinliklerin yan›s›ra “Bilim ve Sanat Merkezleri” yetenekli çocuklar›n birarya gelip üreticilik ve yarat›c›l›klar›n› gelifltirdikleri yerler olarak ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Ayr›ca liseyi bitiren tüm k›z ve erkek ö¤rencilerin kat›lmak zoruda oldu¤u askerlik hizmeti kapsam›nda, zekâ testinden en yüksek puan alan
% 5 ‘lik bir grup askerlik e¤itiminin yan›s›ra özel bir bilgi ve yetenek gelifltirme
program› olan TALP‹OT program›na al›nmaktad›r. Böylece okul s›ras›nda gözden
kaçm›fl üstün yetenekliler bir f›rsat yakalamakta, zaten özel e¤itimden geçmifl
olanlar da ileride üstlenebilecekleri ve yeteneklerine uygun görevler için e¤itilmektedir. Bu programlarda baflar›l› say›lmak için zekân›n yetmedi¤i, çok çal›flma,
özveri, sab›r ve bir amaca ba¤lanma gibi özelliklerin de beklendi¤i ifade edilmektedir ( Milgram, 2000).

ÜLKEM‹ZDEK‹ UYGULAMALAR
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mesi ve yetifltirilmesi idi. Bu seçme, eleme, uygun pozisyonlara göre yetifltirme ifli
son aflamas› Enderun olan uzun bir süreci gerektiriyordu.
Enderun’daki e¤itim ilkeleri k›smen Plato’nun Cumhuriyet’inde öne sürdü¤ü
fikirleri, k›smen de Rönesans›n etkisini ça¤r›flt›r›r. Günümüz ölçülerine göre ço¤u
son derece ça¤dafl olan ve yayg›n kabül gören bu özellikler flöyle s›ralanabilir
(Akarsu, 1992):
•
•
•
•
•
•
•

Ö¤rencilerin genel ya da özel yeteneklerine göre seçimi
Befleri bilimleri, do¤a bilimlerini, matemati¤i, beden e¤itimini ve meslek e¤itimini kaynaflt›ran dengeli bir müfredat program›
Bedenin sa¤l›kl› gelifliminin uzun süre ve sistematik bir biçimde sa¤lanmas›
Müzi¤e, özellikle flark› söylemeye verilen önem, müzikle matemati¤in iliflkilendirilmesi
Ö¤renciye ilgi ve yetene¤ine göre alan seçme özgürlü¤ü
Ö¤renme ve yaflama ortamlar›n›n çak›flt›r›lmas›
Ödül ve cezaya dayal› bir liyakat sistemi

ENDERUN: ÜSTÜN YETENEKL‹LER ‹Ç‹N SARAYDA B‹R OKUL

Enderun’un müstakbel ö¤rencileri, yani devflirmeler ço¤unlukla ‹stanbul’un
bat›s›nda kalan illerdeki tebalar›n çocuklar› aras›ndan ve bu konuda y›llarce edindikleri tecrübe ile uzmanlaflm›fl bir ekip taraf›ndan seçilirdi. Aday gençlerin soylu
ya da önde gelen ailelerin tercihan ilk çocu¤u olmas›na, sa¤l›kl› , güzel ya dayak›fl›kl› olmas›na, yafllar›n›n 12-16 aras›nda olmas›na ve zeki ve yetenekli olmas›na
özen gösterilirdi. Devflirme seçmeye y›l›n belli mevsimlerinde gidilir ve bu ifllem
bir kaç ay sürerdi. Daha sonra devflirmeler dil, din ve kültür ö¤renmek üzere Türk
ailelerin yan›na verilir, oradan da Edirne’de ya da Galatasaray’daki haz›rl›k okuluna gönderilirdi. Bu okullar›n süresi 6 ya da 8 y›l aras›nda olur, bu sürenin sonund
ö¤rencilerin bir k›sm› orduda ya da devletin çeflitli kurulufllar›nda görevlendirilirdi. ‹çlerinde en yetenekli ve güzel olanlar (Osmanl›da yüzü güzel olan›n ruhunun
da güzel olaca¤›na inan›l›rd›), yani ö¤rencilerin %30’u Enderun’a gönderilirdi.
Buradaki e¤itim 8-10 y›l sürer, mezunlar alanlar›na ve performanslar›na uygun
pozisyonlara yerlefltirilirdi. Üst düzey devlet ordu yönetiminde bulunanlar›n yaklafl›k % 75’i Enderun mezunuydu ( Uzunçarfl›l›, 1945).

Enderun, 15. Yüzy›l›n ortalar›nda Sultan II. Murat taraf›ndan bafllat›lm›fl, daha sonra Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yeniden düzenlenerek ‹mparatorlu¤un
üst düzey yönetimini ve idari mekanizman›n yürütülmesini üstlenecek kadrolar›n
yetifltirilmesini sa¤layan bir kurum olarak ülkeye dört yüzy›ldan uzun bir süre hizmet vermifltir. Miller’e (Miller, 1941) göre Osmanl› sultanlar›n›n ana amac›, ülkenin yönetimini üstlenebilecek nitelikteki üstün ve istisnai yeteneklerin keflfedil-

Enderun befleri bilimler, savafl sanat› ve mesleki e¤itimden oluflan bir üçlü sacaya¤› modelini sergiler. Befleri bilimler program›nda tüm ö¤renciler için zorunlu
olan Türkçe, Arapça, müzik ve Kur’an bulunurdu. Seçmeli dersler aras›nda ise
Farsça, Türkçe ve Farsça edebiyat, Arapca dilbilgisi, islamla ilgili çal›flmalar, hukuk,
tarih ve matematik gibi dersler yer al›rd›. Savafl sanatlar› içinde okçuluk, gürefl,
koflu, uzun atlama, halter ve savafl oyunlar› seçenekleri sunulurdu. Enderun’da

Ülkemiz, 1970’lerde h›zlan›p, geliflmifl pek çok ülkede yayg›nlaflarak özel
e¤itimin çok ötesinde genel ve temel e¤itim aflamalar›nda ola¤an programlar›n
bir parças› haline gelen üstün yetenekliler e¤itimi konusunda, t›pk› e¤itimin öteki konular›nda oldu¤u gibi ça¤›n standartlar›n›n alt›nda bir durum sergilemektedir. Oysa, tarihteki en uzun soluklu ve etkili üstün yetenekliler okulu olan Enderun’u kuran Osmanl›lar›n torunlar›ndan, yetenekli ve yetiflmifl lider kadrosunun
bir ülkenin yönetiminde ne denli önemli oldu¤unu iyi bilmeleri beklenirdi.
1960’lada bafllayan c›l›z çabalar 1990’larda tekrar alevlenmifl, ancak dünyadaki
geliflmenin tersine, baz› kifli ve vak›flar›n giriflimleri, velilerin çabalar› ve birkaç
e¤itimcinin gayreti Milli E¤itim Bakanl›¤›’da ve genel olarak e¤itim çevrelerinde
bu konuda gözlenen tutuculu¤u k›ramam›flt›r. Bu bölümde Enderun k›saca özetlenmekte ve ülkemizdeki bir kaç sonuçsuz çaba gözden geçirilmektedir.
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ö¤renilen meslekler do¤rudan saray hizmetine yönelik olarak orduda, (commisserat), hazinede ya da sultan›n odal›¤›nda göreve götüren bilgi ve becerileri içeriyordu (Baykal, 1953).
Enderun mezunlar› yetenekleri, e¤itimleri ve üstlendikleri görevler itibar› ile
yüzy›llar boyunca içinde yaflad›klar› toplumun seçkin ve güzide elemanlar› olarak
Osmanl› imparatorlu¤unun güvencesi olmufllard›r. Gerileme dönemi ile bafllayan
çöküfl, zaman içinde Enderun’u da etkilemifl, yetenek seçimi yerine, üst düzey
görevlilerin çocuklar›n› okula alma; liyakat yerine kay›rma; nitelikli ö¤retim personeli yerine taraftar hocalar getirme gibi uygulamalar yayg›nlaflm›fl ve buna
ba¤l› olarak da Enderun’da e¤itim düzeyi düflmüfltür. Tüm bunlara ra¤men, baz›
yazarlar son dönemlerinde bile Osmanl› ‹mparatorlu¤unun gücünü büyük ölçüde Enderun sayesinde sürdürdü¤ünü düflünmektedir (Miller, 1931).

GÜNÜMÜZDEK‹ UYGULAMALAR
Üstün yeteneklikerle ilgili ilk deneme 1960’l› y›llarda Ankara’da özel s›n›flar
ve türdefl yetenek s›n›flar› uygulamalar› ile bafllam›flt›r. Özel s›n›f denemesi Ergenekon ‹lkokulu’nda çevre okullardan seçilen ve IQ düzeyleri o günün ölçme araçlar›na göre 125 ve üstü olan ö¤renciler ayr› bir s›n›fa toplanarak onlara zenginlefltirilmifl bir program uygulanm›flt›r. Ancak deneme, ortaokul düzeyinde de sürecek biçimde planlanm›fl oldu¤u halde yar›da kesilmifl, bu s›n›ftan ç›kan ö¤rencileri gene döneminde ö¤rencilerini seçerek alan Maarif Koleji kabul etmifltir (Davasl›gil, 2000). Uygulaman›n kapat›lmas›n›n sebebinin, üst düzey bürokratlar›n
kendi çocuklar›n›n yetenek düzeyi yeterli olmasa da bu s›n›flarda yer almas› için
yapt›¤› bask›lar oldu¤u söylenmektedir. Türdefl okullar uygulamas› da ayn› dönemde Ankara’daki üç okulda bafllat›lm›fl, ancak befl y›l›n sonunda herhangi bir
de¤erlendirme yap›lmadan sona erdirilmifltir.
Cumhuriyet dönemindeki ikinci üstün yetenekliler ata¤›, iki giriflimcinin okul
açma çabas›, yurt d›fl›nda h›zla yayg›nlaflmakta olan üstün yetenekliler e¤itimi
rüzgar›n›n Türkiye’ye ulaflmas› ve üstün yeteneklilerin anne babalar›n›n çabalar›
ile ortaya ç›km›fl, ancak on y›ll›k bir mücadelenin sonunda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bu çabalar› kösteklemesi yüzünden ciddi bir etki gösterememifltir. Bu sonuçsuz çabalar flöyle özetlenebilir:
1990’da Sezai Türkefl, ailesinin maddi gücü onlar› okutmaya yetmeyecek üstün yetenekli çocuklar› yetifltirmek amac›yla, müteveffa eflinin ad›na tamamen
yat›l› ve paras›z bir okul kurmak üzere ‹nanç Vakf›’n› kurmufltur. Vak›f üç y›l boyunca okulun mimari projesinin ABD’nin bu konuda önde gelen bir firmas› ile ha-
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z›rlanmas›, okul yerleflkesinin inflaat›; özel zenginlefltirilmifl ve farkl›laflt›r›lm›fl yedi y›ll›k müfredat program›n›n Türk bilim adamlar› ve e¤itimcileri taraf›ndan gelifltirilmesi; özgün bir ö¤renci seçim sisteminin yarat›lmas›, okulun donan›m, malzeme ve yönetim sistemleri aç›s›ndan donat›lmas› ile u¤raflm›flt›r. ‹nanç Lisesi’nin ilk 30 ö¤rencisi 1993 y›l›nda Bayramo¤lu’ndaki geçici tesislerde ö¤retime
bafllam›fl, daha sonra 1994’de Gebze’deki ‹nanç Ö¤renme Köyü’ne tafl›nm›flt›r.
E¤itim ö¤retim dili ‹ngilizce olan ve ilkokul beflinci s›n›f› bitiren ö¤rencilerini ülke
çap›nda yap›lan dört aflamal› bir seçim yöntemi ile seçen liseye her y›l 30-32 ö¤renci al›nm›fl, yurt d›fl›ndan ve içinden seçilmifl nitelikli ö¤retmenlerle üstün yeteneklilere uygun zenginlik ve çeflitlilikte etkinlikler düzenlenmifltir. Ancak Milli E¤itim Bakanl›¤›, okulu bir üstün yetenekliler okulu olarak kabul etmemifl, haz›rlanan programlar› onaylamam›fl, okulu Anadolu lisesi statüsüne indirgemifltir. Sekiz y›ll›k e¤itime geçifl sürecinde okulun ortaokul bölümü Bakanl›kça kapat›lm›fl,
milyonlarca ABD dolar›na malolan yat›r›m s›radan bir anadolu lisesine dönüfltürülmüfltür. Lisenin kurulufl haz›rl›klar› ile operasonu s›ras›nda geliflmeye bafllayan
üstün yeteneklilerli ilgili araflt›rmalar›n, yarat›lan kamuoyu ve ilginin, okulla birlikte eridi¤i, bu vesile ile dünyada sayg›n bir yer edinen ülkemizin (Akarsu,1991)
üstün yetenekliler e¤itimi konusunda güç kaybetti¤i gözlenmektedir. Okulun kurulufl çal›flmalar› s›ras›nda Vak›f, daha önceki bölümlerde sözü edilen kurulufllardan Üstün Yetenekliler Dünya Konseyi (WCGTC) ve Avrupa Üstün Yetenekliler
Konseyi (ECHA) ile iliflkiler kurmufl; bir süre ECHA’n›n Türkiye temsilcili¤ini yürütmüfl, hatta yeni kurulmakta olan Okullar Bölümü’nün kurucu üyeli¤ini yapm›flt›r.
Vak›f, 1991’de uluslarars› bir üstün yetenekliler paneli düzenlemifl, Bakanl›k yetkilileri de dahil olmak üzere çok say›da e¤itimcinin bu konuda yurt d›fl›nda ve yurtiçinde seminerlere, toplant›lara kat›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
1991-92 ö¤retim y›l›nda aç›lan ‹stanbul’da Yeni Ufuklar Koleji, normal üstü zekâya sahip ö¤rencileri seçerek özel üstün yetenekliler e¤itimini hedefleyen
bir özel okuldur. Bu okula da Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan özel e¤itim kurumu statüsü verilmemifltir. Bu okul da yurt d›fl› kurulufllarla igili kiflilerle ba¤lant›lar›n› sürdürerek, ülkemizde konunun önemini vurgulamaya çal›flmaktad›r.
WCGTC’nin 13. dünya konferans›, A Challange for the new Millanium (Yeni Biny›la Meydan Okuma) bafll›¤› alt›nda bu okulun ev sahipli¤i ile 2-6 A¤ustos’ta ‹stanbul’da gerçekleflmifltir. (http/www.wcgtc.org.)
Bir grup anne baba ve üstün yetene¤in gelifltirilmesine gönül vermifl bilim
adam›, e¤itimci ve ifladam› 1993 y›l›nda ‹stanbul’da Türkiye Üstün Yetenekli
Çocuklar E¤itim Vakf›’n› kurmufltur. Vak›f, bir süre baz› özel okullarla iflbirli¤i
yaparak, üstün yetenekli çocuklara ek zenginlefltirme ve farkl›llaflt›rma olanaklar› yaratmaya çal›flm›flsa da, e¤itimcilerin ve Bakanl›¤›n konunun önemine inan-

150

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

mamas› ve yeterli esnekli¤i gösterememesi yüzünden bu denemeden vaz geçmifltir. Konuyla ilgili bilimsel toplant›lar düzenleyen, panellere kat›lan ve ilgili di¤er kifli ve kurulufllarla iflbirli¤i yapan Vak›f, son y›llarda üstün yetenekli çocuklara okul d›fl› zenginlefltirme etkinlikleri sunmaktad›r. Akkanat’›n (Akkanat, 1999)
aktard›¤›na göre, bunlar aras›nda satranç, disiplinleraras› fen, plastik sanatlar, yarat›c› drama, izcilik, botanik, müzik, bilgisayar, foto¤rafç›l›k, arkeoloji say›labilir.
Çocuklara kat›l›m belgesi veriliyor ve gerekirde bir üst düzey etkinlikler düzenleniyor. Maddi durumu uygun olmayanlara destek sa¤layan Vak›f, anne baba ve
ö¤retmenlere yönelik seminerler de haz›rl›yor.
Anaokulu düzeyinde üstün yeteneklilerle ilgili giriflimlerde bulunan Petek
Çocuk Evi bir yandan üstün yeteneklileri tan›lamaya ve onlara yafl gruplar›na k›yasla h›zland›r›lm›fl ve zenginlefltirilmifl yaflant›lar sunmaya çal›fl›rken bir yandan
da bu çocuklar›n ana babalar› ile özel e¤itim programlar› sürdürüyor. ‹ngiltere’den NAGE gibi çeflitli yurt d›fl› kurulufllardan bilgi ve deneyim deste¤i alan
okul, konu ile ilgili bilimsel toplant›lar ve paneller de düzenleyerek ülkemizdeki
çabalara katk›da bulunmaktad›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n üstün yeteneklilerle ilgili birimi olan Özel E¤itim Genel Müdürlü¤ü, 1995’de maddi deste¤i sa¤lad›klar› bir aile ile Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’ni ilkö¤retim ça¤› çocuklar›n›n e¤itiminin gelifltirilmesi amac› ile açm›flt›r. Gadrner’in Çoklu Zekâ kuram› do¤rultusunda genel e¤itime destek niteli¤inde baz› etkinliklerin ders saatleri d›fl›nda yürütüldü¤ü ifade
edilmektedir.
1996’da bilim ve sanat merkezleri fikrini gelifltirerek yayg›nlaflt›rmaya çal›flan
Özel e¤itim Genel Müdürlü¤ü, ‹stanbul için bir model aray›fl›na bafllam›fl ve bunun sonucunda amac›, yap›s› ve iflleyifli aç›s›ndan özgün bir model gelifltirilmifltir.
Farkl› yetenek alanlar›ndan seçilen temel e¤itim ça¤› ö¤rencilerinin oluflturaca¤›
ve bir proje lideri (mentor) ile birlikte 6-8 kiflilik gruplarla gerçek yaflam ve sorun
ortamlar›nda gerçeklefltirilecek proje temelli ö¤renmeye dayal› bu model, dört
y›ll›k haz›rl›k çal›flmas›na ve y›llarca süren ö¤retmen seçme ve hizmet-içi e¤itim
faaliyetlerine ra¤men hayata geçirilememifltir. ‹stanbul Bilim ve Sanat Merkezi ve önerilen model yurt d›fl›nda ilgi görmüfl ve modeli anlatan bir makale
WCGTC’nin uluslararas› nitelikteki dergisinde yay›mlanm›flt›r.( Akarsu, 2000).
Benzer bir ilgi Bayburt ilinden gelmifl ve model s›n›rl› çevre koflullar›na ra¤men
1998-1999 ö¤retim y›l›nda Bayburt’ta uygulanmaya bafllam›flt›r. Özel Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü talepte bulunan ‹sparta, Denizli, Sinop, Trabzon, Bursave Tekirda¤’da bilim ve sanat merkezleri açt›¤›n› ilan etmektedir. Merkez bünyesinde
yaln›zca bir tane üstün yetenekliler konusunda yetiflmifl eleman bar›nd›ran söz
konusu müdürlük, tutars›z ve plans›z da olsa baz› giriflimleri sürdürmeye çal›fl-
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maktad›r. Üstün yeteneklilerle ilgili toplant›lar düzenlemekte ve 1995’den bu yana yaklafl›k 400’e yak›n ö¤retmene, baz›lar› son derece etkili olan hizmet-içi e¤itim programlar› düzenlemektedir. Ancak tüm bu çabalara ra¤men 2000-2001
ö¤retim y›l›n itibar› ile, Bayburt’ta 44, Ankara Yasemin Karakaya’da 38 ve Urla’da
bilim ve sanat merkezine dönüfltürülen Hüseyin ve Asiye Akyüz Temel E¤itim
Okulundaki seçilmifl 14 ö¤rencinin okulun d›fl› saatlerde baz› zenginlefltirme etkinliklerine kat›lmaktad›r.
Özel e¤itim gereklili¤inin ilk fark edildi¤i alan müzik olmufl ve 6660 say›l› bir
kanun ç›kart›larak, müzikte üstün yetenekli çocuklar›n erken yaflta tan›lanmas› ve
ihtiyaç duyduklar› özel e¤itimi almak üzere yurt d›fl›na gitmeleri sa¤lanm›flt›r. Ünlü sanatç›lar›m›z Suna Kan ve ‹dil Biret bu olanaktan yararlanarak üstün yeteneklerini üstün performansa çevirme flans›n› ve becerisini sergilemifl de¤erlerimizdir.
Daha sonra bu kanunun kullan›m› ya da iddia edildi¤i gibi kötüye kullan›m› önce s›n›rlanm›fl sonra da 1977’de dondurulmufltur. ‹lkokulu tamamlayan yetenekli ö¤rencilerin genel kültür destekli özel müzik e¤itimi ald›klar› mevcut yedi adet
devlet konservatuvar› da çok s›n›rl› bir gruba hitabeden, ülke çap›nda yetenek
havuzundan ö¤renci seçmeyi baflaramam›fl özel yetenel okullar› olarak e¤itimlerini sürdürmektedir.
1964’de ilk mezunlar›n› seçen Ankara Fen Lisesi, fen ve matematikte üstün yeteneklileri toplam›fl ve onlara Ford Vakf›’n›n mali, ABD’de New York’taki
Bronx Fen Lisesi’nin bilgi deste¤i ile özel olarak seçilmifl ve ABD’de ve ODTÜ’de
yetifltirilmifl ö¤retmenlerle özel bir e¤itim sunmufltur. Yat›l› okul ortam›nda, laboratuvar ve kitapl›k, gezi-gözlem, münazaralar, küçük grup çal›flmalar› ve bireysel destek uygulamalar› ile desteklenen bu uygulama dört y›l sürmüfl, Ford
Vakf›’n›n deste¤ini çekmesi ile özelli¤ini yitirmifltir. Bu okullar seçilmifl ö¤rencilere normal liselere k›yasla bir kaç ek matematik ve fen dersi vermenin ötesinde bireysellefltirilmifl ya da ö¤rencinin h›z›na, ilgisine, ö¤renme biçimine göre
farkl›laflt›r›lm›fl ve yarat›c›l›¤›n› ortaya ç›karmas›na f›rsat veren bir e¤itim yerine
fen ve matematikte tekdüze kitle e¤itimi veren okullar halinde e¤itimlerini sürdürmektedir.
1990’lar›n bafl›nda Ankara ve ‹stanbul’da aç›lan ve daha sonra yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan güzel sanatlar liselerinde lise düzeyinde resim ve görsel sanatlar›n
baz› dallar›nda özel e¤itim verilmektedir. Bu okullar›m›z›n say›s› 16 d›r (‹fi Bankas›, 1998).
Her ne kadar özel e¤itim amac›na dönük olarak hizmet vermeseler de ülkemizde geçerli olan son derece seçici-eleyici bir modelle ö¤renci alan Robert Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, ‹zmir Amerikan Koleji, Alman ve Avusturya Lisesi gibi
baz› özel okullar yaln›zca akademik baflar›ya göre seçilen ö¤renciye de¤il, onun
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do¤al bir bilefleni olan üstün yetene¤i de içinde bar›nd›ran bir grup ö¤renciye
e¤itim vermektedir. Bu liselerden birisinin müdürü kabul ettikleri ö¤renciler içinde çok üstün yeteneklilerin yaklafl›k grubun üçte birini oluflturdu¤unu ifade etmektedir. Sözü edilen okullardan bir kaç› ö¤rencinin ihtiyac›na göre müfredat› esnetmekte; zenginlefltirme, derinlefltirme, mentorlarla çal›flma, bireysel projeler ve
uluslarars› yar›flmalar gibi yöntemlerle bu ö¤rencilerine farkl›laflt›r›lm›fl bir üstün
yetenekliler e¤itimi sunmaktad›r.
Yetiflemedi¤imiz Çocuklar:
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Sorunlar›,
Ankara, Eduser Yay›nlar›, 2001
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GEREKÇE

T

ürk Milli E¤itim sisteminin yirminci yüzy›l›n sonuna yaklaflt›¤›m›z günümüzde hala çözüme kavuflturamad›¤› önemli konulardan birisi de ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÜSTÜN ÖZEL YETENEKL‹ çocuklar›n e¤itimidir. Özel e¤itim konusu olmas›
gereken bütün ayr›cal›kl› çocuklar›n, böyle bir e¤itime niçin gereksinmeleri oldu¤unu savunmak oldukça kolayd›r. Ancak, gerek meslek, gerekse meslek d›fl›nda
bir çok kifli ola¤anüstü anl›ksal yetenekleri bulunan çocuklar›n niçin özel e¤itim
konusu olmas› gerekti¤ine kolayl›kla inanmamakta ve bunun sonucu olarak özel
e¤itimin di¤er dallar›, görme, iflitme engelliler, zihinsel engelliler ve ortopedik engelliler konusunda önemli ad›mlar atarak, bu gruplar›n sürekli olarak örgün e¤itim içine al›nmas›n› sa¤larken hatta hastane s›n›flar›n›n say›s›n› art›r›c› önlemler
al›n›rken, hep gözard› edilen ve y›llard›r ihmal edilen bir grup olarak, ÜSTÜN ZEKÂLI çocuklar kapsam d›fl› kalmaktad›r. Neden bu özel e¤itim grubu hep ertelenmekte ya da d›fllanmaktad›r? Kald› ki, ülkemiz üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda tarihi bir deneyime sahiptir. (Bu konu ileride ele al›nacakt›r.) Bu tür çocuklar›n
özel e¤itim kapsam› içine al›nmalar›n›n gerekçelerini flöylece özetleyebiliriz:

ÖZEL E⁄‹T‹M GEREKÇELER‹
1.

Özellikle ilk ö¤renim ve bir dereceye kadar orta ö¤renim programlar› öncelikle ço¤unlu¤un bulundu¤u orta ve orta çevresindeki yetenekli çocuklar›n ge-

____________________________________
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reksinmelerine göre düzenlenmifltir. Kredili sistem uygulamas›n›n sona erdirilmifl olmas› nedeniyle böylesi bir ay›r›m yapabiliriz. E¤er kredili sistem devam
etmifl olsayd›; çocu¤un ilgi, yetenek ve bireysel gereksinmelerine uygun e¤itim almas› sa¤lanm›fl olacakt›. Bu durum, üstün zekâl› ve üstün özel yeteneklilerin yetenek düzeylerinin tümünü kullanmadan baflar›l› olmalar›n› sa¤lamaktad›r. Bunun sonucu, ö¤renci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi
düzeyinin anl›ksal yeteneklerinin imkan verebilece¤inden daha düflük olmas›na neden olmaktad›r. Böylesi bir uygulamayla karfl› karfl›ya kalan üstün zekâl› çocu¤un kapasitesinin önemli bir bölümünü ö¤renim yerine baflka alanlara kayd›rd›klar›n› gösteren araflt›rmalar bulunmaktad›r. Terman; 1925.
2.

Bu çocuklar›n ola¤anüstü yeteneklerini tan›mlamakta ana-baba ve ö¤retmenlerin zaman zaman yan›lg›ya düfltükleri gözlenmektedir. Kimi zaman bu
ayr›cal›klar› anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir. Bu nedenle, çocuklar›n baz›lar› uyumsuz olarak benimsenebilmektedir.

3.

Anl›ksal geliflimi, yafldafllar›na göre iki zekâ yafl› ilerde olan bir çocu¤a gelifli
güzel seçilmifl yüz çocuk aras›nda bir tane rastlanabilmektedir. Daha yukar›
anl›k düzeyinde bir çocuk bulabilmek içinse on bin hatta yüzbinlerce çocu¤un taranmas› gerekmektedir. Zekâ bölümü EINSTEIN’a yak›n tek bir çocu¤u bulmak için bir milyon çocuk taranmal›d›r. Bu oranlar üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklara her kuflakta s›n›rl› bir oranda rastlanabilece¤ini
göstermektedir.

4.

Olumlu ve olumsuz yönleri ile ça¤dafl uygarl›¤›n ve kültür miras›m›z›n, öncelikle say›s› çok az olan bu tür insanlar›n beyinlerinin ürünü ve elinin eme¤i
oldu¤u kuflku götürmez.

5.

Toplumun en de¤erli güç kayna¤› flüphesiz insand›r. Bu kayna¤›n kaymak tabakas› ise üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklard›r. Gere¤ince ve
mümkün oldu¤unca erken tan›lanamamas› ve gereksinmelerine uygun e¤itimin sa¤lanamamas› gibi nedenler yüzünden bu yetene¤in ortalama yetenek y›¤›n› içinde kaybolmas› toplumumuz için giderilmesi mümkün olmayan
bir aç›kt›r. Bu aç›k gün geçtikçe azalacak yerde çarp›k e¤itim sistemimiz nedeniyle büyümektedir. Yukar›da de¤indi¤imiz gibi üstün zekâl› ve üstün özel
yetenekli çocuklar›n e¤itiminde öncü olan ülkelerden birisiyiz. Bu öncü uygulama ENDERUN’dur. Enderun’un ülkemize gerek tarih, gerekse e¤itim aç›s›ndan yapt›¤› katk›lar› tart›flmak konumuz d›fl›d›r. Ancak, bat›l› kaynaklara
göre, (Sump-tion, 1960; Hildret, 1966; Kirk, 1970) Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Kanuni Sultan Süleyman önderli¤inde bafllayan ve gittikçe güçlenerek
Avrupa’y› uzun süre korkutan bir güç haline gelmesindeki temel etmenin,
sistemini Enderun’a alm›fl ve devlet yönetimi, fen, sanat, din ve savafl alan-
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lar› için yetifltirmifl oldu¤u önderlere dayamas› olmufltur denilebilir, üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar›, yeteneklerini dikkate alarak istenilen
amaca göre e¤itmenin mümkün olabilece¤ini tarihsel aç›dan en iyi biçimde
gösteren örne¤in Enderun sistemi oldu¤unu söyleyebiliriz. Bununla beraber
e¤itim tarihçilerimizin Enderun’un bir okul olup olmad›¤› konusunda hâlâ tereddütleri bulunmaktad›r. Konunun tart›flmas›n› yapmak amac›m›z d›fl›d›r,
ancak üstün yeteneklilerin e¤itimindeki mevcut konumumuzu belirleyebilmek için Enderun ile konuya girifl yap›lmak istenmifltir.
Üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar›n e¤itimi konusuna girmeden
önce bu çocuklar›n kimler oldu¤unu ve özelliklerini ana hatlar› ile aç›klamak yararl› görülmüfltür. Üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar› nas›l tan›mlayabiliriz ya da baflka bir deyiflle hangi çocuklar üstün zekâl›d›r.
Sonuna yaklaflmakta oldu¤umuz yirminci yüzy›l›n bafl›na kadar üstün zekâl›l›k kiflinin topluma yapt›¤› katk›larla ve baflard›¤› ifllerle ölçülürdü. Ancak 1905’de
ilk zekâ testinin gelifltirilmesinden ve özellikle Stanford-Binet bireysel zekâ ölçe¤inden sonra üstün zekâl›lar›n tan›m› da de¤iflmifltir. 1970’li y›llara kadar da genel olarak baz› zekâ testleriyle ölçülen anl›ksal yetenekler, üstün zekâl› çocuklar›n
tan›mlanmas›nda kullan›lan en yayg›n yöntemlerden birisi olmufltur. Bu testlerin
yarg›lama, sözlü kavramlar› tan›mlama, önemli özellikleri alg›lama ve geçmifl yaflant›lar› flimdiki duruma uygulayabilmek yeteneklerini ölçmeye çal›flt›¤› kabul edilmektedir. Örne¤in, St-Binet testine göre 140 ZB ve üstünde puan alanlara üstün
zekâl› denilirken, WISC R testine göre bu 135 ZB olarak belirlenmektedir. Ancak
zekâ testlerine ve özellikle ZB kavram›na yap›lan elefltiriler ve üstün zekâl›lar›n tan›mlanmas›nda baflka boyutlar›n da dikkate al›nmas› nedeniyle art›k günümüzde
üstün zekâl›lar›n tan›mlanmas›nda sadece ZB kullan›lmamaktad›r.
Günümüzde 1977’de Renzulli’nin yapm›fl oldu¤u tan›m büyük bir kabul görmektedir. Renzulli üstün zekân›n insan yap›s›n›n üç temel ö¤esi aras›ndaki etkileflimden ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir. Bunlar,
a.

Genel anl›ksal geliflimde ortalaman›n üstünde olmak,

b.

Üstün yarat›c›l›k düzeyi göstermek yani sorunlar›n çözümüne ›raksak düflünme (divergent) boyutu ile yaklaflmak,

c.

Yüksek görev anlay›fl› diyebilece¤imiz kendini ele ald›¤› konuya tamamlamaya adama, yani güdülenme ve güdülemede üst düzeyde olma, bir sorunun
do¤urabilece¤i sonuçlar› görebilme yetene¤i. ‹flte bu üç ö¤enin kesiflim alan› üstün zekâl›lar› kapsamaktad›r. Bu çocuklar›n oran› % 2 olarak kabul edilmektedir. Üstün özel yetenekli çocuklar ise yafldafllar›ndan en az iki yafl daha üst anl›ksal yeteneklere sahip olan ve resim, müzik, plastik sanatlar, fen
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vb. alanlardan bir ya da ikisinde ola¤anüstü performans gösterenlere denir.
Bu iki grup d›fl›nda anl›ksal geliflimleri akranlar›ndan en az dört y›l ileride
olan yani 1,5 yafl›ndayken en az 400 kelimeyi okuyabilen çocuklar da vard›r,
bunlara Dâhiler denilir. Bu çocuklar›n düzeyini belirlemek için ölçüm yapmaya gerek olmad›¤› aç›kça ortadad›r. Gerek üstün zekâl›lar konusunda dikey
genetik yöntemle 30 y›l süren ve yaklafl›k 1500 çocuk üzerinde yap›lan TEKMAN (1925) araflt›rmas› ve ondan sonraki araflt›rmalar›n ve gerekse ATAMAN
(1984) araflt›rmas› sonuçlar›ndan sa¤lanan bilgilerden hareketle üstün zekâl› çocuklar›n özelliklerini flöylece s›ralayabiliriz: (Renzulli’nin yukar›da aç›klanan tan›mlamalar› çerçevesinde gruplayarak özellikler s›ralanm›flt›r).
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L‹DERL‹K ÖZELL‹KLER‹
1.

Okuldaki sosyal etkinliklerin büyük bir bölümüne kat›l›r.

2.

Sorumluluklar›n› iyi bilir. Söz verdi¤i konularda kendisine güvenilebilir. Söz
verdiklerini yerine en iyi biçimde getirir.

3.

Gerek kendi akran› olan çocuklar gerekse yetiflkinler aras›nda öz güveni oldukça fazlad›r. Yapt›¤› çal›flmalar› s›n›f arkadafllar›na çekinmeden kolayl›kla
gösterir.

4.

S›n›f arkadafllar› taraf›ndan genellikle sevilirler.

5.

Kendisim iyi bir biçimde ifade eder. Sözlü anlat›m› iyidir. Genellikle her fleyi
iyi bir biçimde anlar.

YARATICILIK ALANINDA GÖSTERD‹⁄‹ ÖZELL‹KLER
1.

Kendisine yöneltilen sorulara ya da karfl›laflt›¤› problemlere birden çok çözüm ve de¤iflik fikir üretir. Bu ürettikleri; al›fl›lmam›fl, kendine öz ve zeki tepkilerdir.

2.

Düflündüklerini ifadelendirmesi ketlenemez, bazan radikaldir ve karfl›t görüfllerini ateflli bir biçimde savunur, fikirlerinden vazgeçmez, kolayl›kla çok
büyük riskler alabilir, maceraya düflkündür.

3.

Çok keskin bir mizah anlay›fl› vard›r. Olaylardaki ince mizah› s›radan kiflilerden çok önce hemen farkederler.

4.

Güzelli¤e duyarl›d›r; nesnelerin estetik yanlar›n› keflfetmeye çal›fl›r.

Ö⁄RENME ÖZELL‹KLER‹
1. Çeflitli konularda oldukça genifl bilgiler depolama özelli¤ine sahiptir.
2. Çok h›zl› bir biçimde bilgileri an›msama ve özümsemeye sahiptir.
3. Karmafl›k nesne ve olaylar› kolayl›kla anlar. Onlar› anlafl›labilir ve anlaml›
parçalar›na kolayl›kla ay›r›r. Sorular›n yan›tlar›ndaki mant›ksal yap›y› hemen görür.
4. Çok dikkatli ve keskin bir gözlemcidir. Oldukça üst düzeyde ve yo¤un bir
sözcük da¤arc›¤› vard›r ve sözcükleri anlaml› bir biçimde kullan›r.

GENEL GEL‹fi‹M ÖZELL‹KLER‹
Do¤umdan bafllayarak, üstün zekâl› çocuklar›n bir küme olarak, ortalaman›n
ve ortalama alt› çocuklara göre; do¤um a¤›rl›klar› ve boylar›n›n ortalaman›n üstünde oldu¤u, bu farkl›l›¤›n her yafl aflamas›nda devam etti¤i, aralar›nda beden
özürlerine ola¤an ve ola¤an alt›ndakilerden daha az rastland›¤›, genellikle erken
yürüyüp erken difl ç›kard›klar›, b›ng›ldaklar›n›n erken kapand›¤›na yukar›da belirtilen araflt›rmalar de¤inmektedir. Özellikle ana dilin ö¤renilmesinde okuma ve
yazmaya karfl› ilgi ola¤andan çok önce bafllamakta ve baflar›lmaktad›r. Her yaflta
ortalama bir yetiflkinden daha çok okumaktad›rlar. Gezi, serüven, aflk romanlar›
ve bilim kurgu gibi yay›nlara ilgi göstermektedirler. Ayr›ca, takvim, ansiklopedi,
sözlük, atlas, bilgisayarlarla çok erken yaflta ilgilenmeye bafllamakta ve baflar› ile
kullanmaktad›rlar.
Toplumsal geliflim özellikleri aç›s›ndan, yukar›da de¤inilen liderlik özellikleri
yan›nda bir bölümünün de yaln›z bafl›na oynanan bireysel oyunlar› tercih ettikleri, özellikle anl›ksal geliflimleri oldukça yüksek olanlar›n hayali arkadafllar›n›n oldu¤una de¤inilmektedir.
Bu genel aç›klamadan sonra ülkemizde üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar›n e¤itimi konusunda karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› görelim.

5. Akranlar›na k›yasla oldukça uzun ve karmafl›k cümle kurar.
6. Okul baflar›s› aç›s›ndan bu çocuklar›n her ö¤retim aflamas›nda bulunduktan s›n›f›n ortalama iki s›n›f üstünde bilgiye sahip olduklar›, baz› konularda bu üstünlü¤ün dört s›n›f düzeyine ulaflabilece¤ini araflt›rmalar belirtmektedir. Özellikle; fen, matematik, dil bilimleri gibi konularda baflar›l› olmaktad›rlar.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M SORUNLARI
Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda ülkemiz
ENDERUN ile öncülük yapm›flt›r. Ancak, ça¤dafl anlamda e¤itim tedbirlerinin ne
zaman dikkate al›nmaya baflland›¤›na bakt›¤›m›zda hiç de övünç duyulacak bir
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bafllang›ç ve yap›da olmad›¤›m›z görülecektir. Bununla beraber e¤itim konusunda yaklafl›mda çok geç davranmad›¤›m›z› da söylememiz gerekmektedir. Ülkemizde üstün zekâl› ve üstün özel yetenekliler alan›nda ilk uygulama (Enderun’dan
sonra) 6660 say›l› yasad›r (GÜZEL 1973). Cumhuriyet döneminin üstün özel yeteneklilere dönük en eski önlemlerinden birisi olan söz konusu yasa, 1948’de ilk
kez yürürlü¤e giren ‹D‹L B‹RET, SUNA KAN, için ç›kar›lan yasan›n 1956’da kapsam› gelifltirilerek müzik, resim ve plastik sanatlarda ola¤anüstü yetenek gösteren
çocuklar›n devlet hesab›na yurt içi ve yurt d›fl›nda e¤itimini sa¤layan bir nitelik
kazanm›flt›r. Günümüze kadar bu kapsamdan 22 kiflinin yararland›¤› belirlenmifltir. 1980’li y›llardan sonra halen yürürlükte olan yasan›n baflka uygulamalar›na
rastlanmamaktad›r.
‹kinci önemli uygulama 1960 y›l›nda Ankara ilkokullar›nda uygulanmaya bafllanan özel s›n›f ve özel yetenek s›n›flar› uygulamalar› olmufltur. Her iki uygulamada da ilkokullardan seçilen küçük bir üstün zekâl› çocuk kümesi özel bir programla yetifltirilmifltir. ‹lkokulun bitiminden sonra bu çocuklar okullar›n devam› olmad›¤› gerekçesi ile Türk E¤itim Derne¤i Ankara Koleji’ne devredilerek uygulama sona erdirilmifltir. Bunun d›fl›nda ‹stanbul, ‹zmir, Eskiflehir’de de özel yetenek s›n›flar› uygulamalar› bafllat›lm›fl ancak birincisinde de oldu¤u gibi uygulamaya Bakanl›kça son verilmifltir. Her iki uygulaman›n da baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›n›n temel nedeni kamu oyunda konunun gere¤i biçimde anlat›l›p alt yap› oluflturulmadan ifle bafllanmas› olmufltur denilebilir. Seçilerek özel s›n›fa al›nan çocuklar›n
hem aileleri hem ö¤retmenleri hem de seçilen ö¤rencilerin k›sa bir süre sonra ayr›cal›klar›na uygun olarak sunulan e¤itimi yetenekleri en üst düzeye kadar gelifltirmek üzere sunulan farkl› bir uygulama olarak de¤il, imtiyazl› dahiler grubu olarak alg›layarak di¤er çocuklar› d›fllamaya ve afla¤›lamaya yönelik tav›rlar sergilemeleri ve program d›fl›nda kalan çocuklar›n ailelerinin uygulad›klar› bask›lar sonucu TBMM’de konunun tart›fl›lmas›na neden olmufl ve bakanl›kça aksakl›klar›n
giderilmesini sa¤lay›c› önlemler alma yerine uygulamaya son verme tercih edilmifltir. Bu iki denemenin üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda önemli olan yan› ilkokul düzeyinde uygulaman›n bafllamas›d›r. Bu e¤itimde erkenlik ilkesine dayanan önemli bir özelliktir. Ve bu ilke, iki denemeden sonra gözard› edilmeye bafllanm›flt›r.
Özellikle 1957’de Sovyetler Birli¤i’nin uzaya ilk kez uydu yollamas› ile Bat› ülkelerinde bafllayan, neden bu yar›flta geri kald›k? tart›flmalar›n›n sonucunda Sovyetler Birli¤i’nde üstün zekâl› çocuklar›n çok erken yaflta seçilerek yetenekleri
do¤rultusunda yetifltirildiklerinin belirlenmesi üzerine; modern fen programlar›n›n gelifltirilmesi çabalar› bafllam›fl ve uzun y›llar ihmal edilen üstün zekâl› çocuklara yönelik özel e¤itim uygulamalar›na ivedilikle geçilmifltir. Bu oluflumun
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serpintileri ülkemizi de etkileyerek modern fen programlar›n› gelifltirmeye, laboratuvarl›k yapmak ve ülkenin gereksinme duydu¤u bilim adam› araflt›rmac› yetifltirmek amac› ile 1964’de Ankara’da ilk Fen Lisesi fen ve matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar› yetifltirmek üzere aç›lm›flt›r. Bu ilk seneden sonra ikincisinin ‹stanbul’da aç›lmas› için 18 y›l geçmesi gerekmifltir. Günümüze kadar geçen
32 y›l içinde bu say› 27’ye yükselmifltir.
ATAMAN’›n Ankara Fen Lisesi konusunda yapm›fl oldu¤u araflt›rma (1976).
Fen Lisesindeki fen ve matematik alan›nda üstün yetenekli olan çocuklar›n lisenin amac›nda belirlenen bilim adam› ve araflt›rmac› yetifltirme hedefine ulaflmad›klar›n› daha çok uygulamal› bilimlere yöneldiklerini gösterme bak›m›ndan
önemlidir. Ayr›ca, ö¤renci seçme s›nav sistemi ile okul programlar›n›n gelifltirilmesi ve özellikle ö¤retmenlerin seçimi, yetifltirilmesi ve istihdamlar›nda özel bir ücret uygulanmas› gereklili¤i yolundaki bulgular›n çok da fazla dikkate al›nmad›¤›n› görmekteyiz. ‹lk mezunlar›n›n tamam›n›n üniversiteyi yüksek puanlar alarak
kazanmalar› fen lisesinin sayg›nl›¤›n› artt›rm›fl ve afl›r› bir talep do¤urmufltur. Ancak her y›l 96 ö¤renci alaca¤› yönetmelik gere¤i olan fen lisesi, Ford Vakf›’n›n
projeden ayr›lmas› ile ö¤retmenlere sa¤lanan ilave ücret uygulamas› sona ermifl
ve bu liseye ö¤renci yetifltirmek için yap›lanm›fl olan Özel Dershaneler ö¤retmenleri kadrolar›n› çekerek fen lisesinin nitelikli ö¤retmen aç›s›ndan kan kayb›na neden olmufltur. 1989 y›l›na kadar iki basamakl› bir s›navla önce ö¤rencinin yetene¤i, daha sonra ise bilgi düzeyi belirlenirken, an›lan tarihten sonra tek basamakl› bir seçme s›nav› uygulamas›na bafllanm›flt›r. Art›k fen liseleri fen ve matematik alanlar›nda üstün yetenekli çocuklar e¤iten özel yap›ya sahip seçilmifl ve
yetifltirilmifl ö¤retmenleri bulunan özel okul de¤ildir. Bunun en aç›k göstergesi
üniversite girifl s›navlar›nda bu okullar›n gösterdi¤i düflük performans düzeyleridir. Mevcut 27 okulun nitelikli ö¤retmen aç›¤› yan›nda araç gereç ve lobaratuvar
eksiklikleri de bulunmaktad›r.
Özel okul uygulamalar› halen Türk Milli E¤itim Sisteminde ye¤lenen bir uygulama olarak devam etmektedir. Kald› ki, geliflmifl ülkeler sadece özel yetenek
a¤›rl›kl› olan özel okullaflmay› benimserken üstün zekâl›lara yönelik genel amaçl›
orta ö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas›na ülkemizde devam edilmektedir. Genel
amaçl› bu kurumlar›n birisine burada de¤inilecektir. Bu ‹nanç Lisesi’dir; 1990 y›l›nda ‹nanç Vakf›’na ba¤l› olarak kurulmufltur. Maddi olanaks›zl›k nedeniyle yeterli
e¤itim olana¤› bulamayan çok üstün yetenekli çocuklar aras›ndan seçilen ö¤rencilere orta ö¤retim düzeyinde özel e¤itim vermeyi amaçlayan yat›l› bir okuldur.
Ö¤rencilerin her türlü giderleri vak›f taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Kurumda özel
bir program uygulanmaktad›r. Ana hatlar›yla program›n Fen Lisesi program›na
benzedi¤i söylenebilir. Ö¤renci seçiminde dar gelirli ailelerin çocuklar›n› gönderdi-
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¤i resmi ilkokullar›n beflinci s›n›flar›nda olanlar dikkate al›nmaktad›r. Dört aflamal› bir seçme sistemi ile çocuklar belirlenmektedir. Farkl›laflt›r›lm›fl programlar› ve bireysellefltirilmifl ö¤retim yoluyla her ö¤rencinin kendi ilgi ve yetenekleri alan›nda,
kendi h›z›na göre ilerlemesi sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Okulun süresi bir y›l haz›rl›k olmak üzere 7 y›ld›r.” Henüz mezun vermemifltir. Ancak mezunlar›n hangi
yüksek ö¤renim kurumlar›na gidece¤i, 7 y›l yat›l› bir kurumda kalman›n ö¤rencilere ve ailelerine nas›l bir etki yapaca¤› henüz belli de¤ildir. ‹nanç Lisesi d›fl›nda üstün özel yetenekli çocuklara yönelik olarak 1989’da ‹stanbul’da, 1990 ‘da da Ankara’da kurulmufl olan yurt çap›nda say›lar› 15’e ulaflm›fl bulunan Anadolu Güzel
Sanatlar Liseleri gelmektedir. Ortaokul üzerine bir y›l› haz›rl›k olmak üzere 4 y›ll›k
olan okullarda hem ola¤an Anadolu lisesi programlar› uygulanmakta hem de resim ya da müzik alan›nda sanat e¤itimi verilmektedir. Üçüncü dönem mezunlar›n› veren kurumu bitirenler ya konservatuarlara ya da üniversitelerin müzik ve sanat bölümlerine gitmektedirler. Bu okullara iliflkin kapsaml› bir araflt›rmaya da
rastlanmam›flt›r. Bu iki kurum d›fl›nda 1995-1996 ö¤retim y›l› içinde Ankara’da da
Yasemin Karakaya ‹lkö¤retim Okulu bünyesi içinde ortaokul düzeyindeki üstün
zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklara yönelik sadece hafta sonlar›nda pilot uygulamas› yap›lmakta olan Bilim Sanat Merkezi bulunmaktad›r. Bu projede çocuklar›n yetenekleri ve ilgi alanlar› dikkate al›narak zenginlefltirme, bireysel programlar vb. uygulamalar yap›lmaktad›r. Henüz pilot uygulama aflamas›ndad›r.
Dolayl› olarak üstün zekâl›lara yönelik kabul etti¤imiz di¤er uygulamalar›n
baz›lar› flunlard›r :
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•

Üstün zekâl› çocuklara sadece 1960-1964 y›llar› aras›nda ilk ö¤retim aflamas›nda tedbir uygulanm›flt›r. Bunun d›fl›nda tüm uygulamalar orta ö¤retim kademesinde yap›lm›flt›r. Böylece gerek genel e¤itim gerekse özel e¤itimin en
önemli ilkesi olan ERKENL‹K ilkesi ihlâl edilmifltir. Bilindi¤i gibi çocu¤un ister
engelli (görme, iflitme, konuflma, ortopedik, zihinsel) ister üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli oldu¤u belirlenir belirlenmez mümkün olan en erken zamanda e¤itime al›nmas› bu ilke gere¤idir. Bu engelliler için uygulan›rken; üstün zekâl›lar için her nedense uygulanmamaktad›r. Gerek e¤itimciler gerekse kamuoyu engellilerin kendilerine yeterli olmalar› ve üretici konuma geçerek ba¤›ms›zl›klar›na kavuflup topluma tüm kat›lmalar›n› sa¤layacak önlemleri mümkün oldu¤unca erken bir zamanda almaya çal›fl›rken, üstün zekâl›lar konusunda orta ö¤retim kademesini ye¤leyerek aç›k bir vurdumduymazl›k içindedirler. Kald› ki, ülkemiz henüz befl yafl›ndayken meclisten 5245 (daha sonra 6660 say›l› yasa olmufltur) say›l› yasa ç›kartarak ‹dil B‹RET ve sekiz
yafl›ndaki Suna KAN’› 1948 y›l›nda devlet korumas›na alm›fl tüm e¤itimlerini
sa¤layacak tedbirleri uygulayarak dünya çap›ndaki bu iki sanatç›y› insanl›¤a
arma¤an etmifltir. Özellikle 1926-1950 y›llar› aras›nda daha çok sanat alan›nda üstün özel yeteneklileri devlet hesab›na yurt d›fl›nda okutan ülkemiz daha sonralar› bu nitelikteki insan gücü yetifltirmeyi çok s›n›rl› orta ö¤retim dönemine s›k›flt›rarak belli aralarla yapt›¤› uygulamalarla adeta üstün zekâl›lar›n yetifltirilmesini tesadüflere b›rakm›flt›r.

•

Uygulamalar›n k›sa dönemde ve baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›n›n en önemli
nedenlerinden birisi de konuya bir bütün olarak yaklafl›lmamas›d›r. Bunu, ilkokul hatta okul öncesi dönemden bafllamas› gereken tedbirlerin orta ö¤retime s›k›flt›r›lmas›nda görmekteyiz. Bu çocuklar için ne okul öncesi ilkokul ve
ne de yüksekö¤renimde gerekli tedbirler al›nmam›flt›r. Hatta istihdamlar›na
yönelik önlemler de düflünülmemifltir. Bunun do¤al sonucu olarak, bu kadar
olumsuzluklar içinde bu çocuklar›n büyük bir bölümünün ortaya ç›kar›lmadan yok oldu¤unu hatta e¤itim d›fl› kald›¤›n›, e¤itim olana¤› bulanlardan da
az›msanmayacak bir oran›n BEY‹N GÖÇÜ olarak geliflmifl ülkelere ve özellikle ABD göç ettiklerini söyleyebiliriz.

•

Bu konuda öncelikle bu çocuklar› en erken nas›l tan›mlayabiliriz sorusuna yan›t oluflturmak üzere elimizdeki ölçü araçlar› ve tan›mlama yöntemlerinin s›n›rl›l›klar›n› ortaya koymak gerekmektedir. Daha öncede de¤inildi¤i gibi yetenek düzeyi ortalamadan ne kadar fazlaysa bunlar için herhangi bir ölçüm
yapmaya gerek yoktur. Sorun daha çok çocu¤un ortalamaya yaklaflt›kça düzeyini belirlemektir. Ancak, art›k günümüzde çocu¤u herhangi bir biçimde
öyle ya da böyle damgalayacak olan ölçümlerden kaç›n›lmaktad›r. Önemli

Seçerek ö¤renci alan yabanc› dil a¤›rl›kl› orta ö¤retim kurumlar›, Anadolu Liseleri, Süper Liseler (Türkiye genelinde 369 olup) 1992-1993 ö¤retim y›l›nda uygulamaya bafllanm›flt›r. Bu kurumlar d›fl›nda gene üstün zekâl›lara dolayl› olarak
yönelmifl tedbirler alarak kabul edebilece¤imiz baflka uygulamalar da bulunmaktad›r. Bunlar çeflitli kurulufllara verilen burslard›r. Ayr›ca 1416 say›l› yasa uygulamas›n› da bu grup içinde sayabiliriz. Bu önlemlerin yarar ve sak›ncalar›n›n kapsaml› biçimde araflt›r›lmas› gerekmektedir.
Bu genel görünümden sonra üstün zekâl›lar ve üstün özel yeteneklilerin e¤itimi konusundaki temel sorunlar› ve olas› çözümleri flöylece s›ralayabiliriz :
•

Az da olsa üstün zekâl› çocuklara yönelik özel e¤itim uygulamalar›na rastlanmaktad›r ancak, örgün e¤itim içinde süreklilik sa¤lanamam›flt›r.

•

Üstün özel yeteneklilere yönelik uygulamalar bulunmaktad›r. Ancak özellikle
Fen Liselerinin acilen çözülmesi gereken sorunlar› vard›r. Art›k Fen Liselerinin
fen ve matematik alanlar›nda üstün yetenekli çocuklara yönelik oldu¤unu
söyleyebilmemiz pek de olas› de¤ildir.
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olan çocu¤un sahip oldu¤u tüm kapasitesine, yetenek ve ilgilerine uygun
e¤itimi vermektir.
•

‹kinci önemli nokta, tüm ça¤ nüfusunu zorunlu e¤itim kapsam›na almak ve
mümkün oldu¤unca zorunlu e¤itimi, okul öncesine çekerek en erken zamanda bu çocuklara uygun e¤itimi ulaflt›rmakla süreklilik sa¤lanabilir.

•

Okullarda uygulanacak olan e¤itimin tüm çocuklar›n bireysel farkl›l›klar›n yetenek ve ilgi düzeylerine belirleyecek tarzda düzenlenmesi gerekmektedir.
Herkesi ortalama çevresinde tutmaya yönelik, ço¤unlu¤a hitap eden alt ve
üst düzeydeki çocuklar› kapsamayan mevcut programlar›n de¤ifltirilmesi zorunludur. Bu de¤iflikli¤in ilkokuldan bafllamas› gerekmektedir.

•

Bu programlar› uygulayacak olan ö¤retmenlerin de farkl› bir anlay›fl ve yöntemle yetifltirilmesi gerekmektedir. Ö¤retmen yetifltiren programlar›n ö¤retmen yeterlili¤i konusunda yo¤unlaflan bir yap›ya ulaflmas› gerekmektedir.

•

‹lkö¤retim ikinci kademe ve orta ö¤retimde vazgeçilen kredili sisteme hemen
geri dönülmesi gerekmektedir. Sistemin daha zenginlefltirilmesi, aksakl›klar›n›n giderilmesi 1970’li y›llardan beri alt yap›s› oluflturulan ve reform olan bu
uygulamaya geri dönmek sadece üstün zekâl›lar için de¤il ola¤an çocuklar
için de en uygunudur.

•

Yüksek ö¤renimde de benzeri kredi ve ders seçme sisteminin ilkelerine uygun biçimde uygulanmas› gerekir. Ö¤rencinin kendi h›z›na uygun olarak
yüksek ö¤renimi erken bitirecek yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r. Yüksek ö¤renimle ilgili yönetmelikler genellikle baflar›s›z ö¤renciye tan›nacak haklar›,
süreleri ve cezalar› kapsarken ayn› orta ö¤retimde de oldu¤u gibi, baflar›l› kapasiteli ve yetenekli ö¤rencilere yönelik düzenlemeleri büyük ölçüde gözard› etmektedir. Bunu her y›l ç›kan af yasalar›yla da görmekteyiz. Sistem bir
bütün olarak baflar›s›zl›¤› adeta ödüllendirmektedir. Lisans düzeyinde proje,
araflt›rma vb. etkinlikler kredilendirilmeli, yüksek ö¤renim akreditasyon çal›flmalar› h›zland›r›larak programlar uluslararas› niteli¤e kavuflturulmal› ve üstün zekâl› gençlerin en erken biçimde gerekirse paralel programlara geçifllerini sa¤layarak erken mezuniyetleri ve üretici hale gelmeleri sa¤lanmal›d›r.
Günümüzde niteli¤i düflmekte olan Türk Üniversitelerini ça¤dafl çizgiye ancak bu gençlerin getirebilece¤ini unutmamak gerekir.
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kendi kaderlerine b›rak›lmamalar› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bu çocuklar
ola¤an çocuklardan farkl›l›k gösteren çocuklard›r. Bu farkl›l›klar›n›n dikkate al›nmas› eflitlik ilkesini zedelemez. Bu ilke, tüm çocuklar› dil, din, cinsiyet, renk ve ›rk
fark› gözetmeksizin sahip olduklar› yetenek düzeylerine uygun ilgi alanlar›n› ve
yarat›c›l›klar›n› gelifltirici e¤itim vermek olarak yorumlanmak durumundad›r. Bu
haliyle flu anda uygulanan e¤itim eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. Bu noktadan hareketle
diyebiliriz ki, üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar için farkl›laflt›r›lm›fl bir
e¤itim program› uygulanmal›d›r. Bu program›n ayr› bir s›n›f ortam›nda de¤il ola¤an çocuklarla birlikte olabilece¤i bir e¤itim ortam›nda verilmesi sa¤lanmal›d›r.
Böylece her iki grubun birbiriyle etkileflimi, bilgi al›fl verifli ve özellikle üstün zekâl› çocuklar›n di¤er arkadafllar› üzerinde güdüleyici etki sa¤lamas›na neden olaca¤› gibi, üstün zekâl› çocuklar›n da ola¤an çocuklara ve onlar›n sorduklar› sorular›n basitli¤ine tahammül etmeyi ö¤renmelerine neden olacakt›r. Toplumun bir
bütün oldu¤unu ve daha önce olumsuzlukla sonuçlanan deneyimleri dikkate
al›rsak böylesi bir uygulaman›n önemi ortaya ç›kacakt›r.
Ancak programlar› gelifltirirken içeri¤in flu anda mevcut olan programda oldu¤u gibi birbirinden kopuk ba¤›ms›z üniteler yerine, genifl kapsaml› tart›flma
konular›n› da içeren konular ele al›nmas›na önem verilmelidir. Konular›n ifllenmesinde interdisipliner bir yaklafl›m uygulanmal›d›r. Konular projeler fleklinde
ö¤rencilerin ilgi alanlar›na göre küme çal›flmalar› biçiminde yürütülecek tarzda
örgütlenmelidir.
Ö¤rencinin kendi yeterlik ve s›n›rlar›n› farketmesini sa¤layacak rehberlik ve
yöneltmelerin yap›lmas› gerekir. Bunlara ek olarak böyle bir sistemede de ö¤rencinin ürünlerinin de¤erlendirilmesinde özel ölçütler ve standartlaflt›r›lm›fl araçlar
kullan›lmal›d›r.
Terman araflt›rmas›ndan bu yana üstün zekâl›lar›n e¤itiminde de¤iflik yaklafl›mlar uygulanmaktad›r. Bunlar HIZLANDIRMA GRUPLAMA VE ZENG‹NLEfiT‹RME
olarak kümelenebilir. Bu önlemleri ve Türkiye’de uygulanabilirli¤ini, yararl› ve sak›ncal› yanlar›n› belirterek ülkemiz için model gelifltirmeye çal›flal›m.

HIZLANDIRMA

NASIL B‹R ÖZEL E⁄‹T‹M

Hemen hemen her ülkede uygulanmakta olan, bir önlemdir. Çeflitli biçimlerde uygulanabilir. ‹lkokulda erken bafllatma, s›n›f atlatma ya da ders atlatma biçiminde olmaktad›r.

Yukar›da da belirtilmeye çal›fl›ld›¤› gibi üstün zekâl›lar› kendi kaderlerine b›rakm›fl durumday›z. Yap›lan tüm araflt›rmalar›n vard›¤› ortak nokta bu çocuklar›n

Ülkemizde ERKEN BAfiLAMA uygulamas› bulunmaktad›r. Çocuk zorunlu
e¤itim yafl›ndan önce okuma, yazma, matematik ifllemlerde belli bir yeterli¤e
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ulaflm›flsa ya bir yafl önce okula kaydettirilir ya da birinci s›n›f yerine ikinci s›n›ftan okula bafllar. Bununla ilgili yönetmelik hükümleri vard›r. Bu önlemin en yararl› yan› herhangi bir biçimde parasal kaynak, özel araç-gereç ve özel yetiflmifl personel gerektirmemesidir. Çocu¤un sosyal gelifliminin buna uygun olmas› ve ailenin e¤itime ve akademik baflar›ya önem vermesi gerekir. Sak›ncal› yan› çocuk yeterli olgunlu¤a ulaflamad›ysa uyum sorununa dönüflebilir. Çocu¤un anl›ksal geliflimi akranlar›ndan en az iki yafl yukar›da ise uygundur yoksa çocuk ileri s›n›flarda baflar›s›zl›¤a u¤rayabilir.
S›n›f Atlatma : Ö¤renci ilkokula ola¤an bir biçimde kayd›n› yapt›r›r. Birinci somestir ortas›nda yap›lan bir de¤erlendirme ile bir ya da iki s›n›f yukar›ya atlat›l›r.
Bir önceki önlemin avantajlar›na sahiptir, ancak ö¤rencinin konular aras› bilgi kopukluklar›na u¤ramas› ve bilgiyi birlefltirmede güçlükle karfl›laflma tehlikesi vard›r.
Ayr›ca çocu¤un fiziksel olgunlu¤a genel duygusal dengeleri ve olaylarla bafletme
becerileri dikkate al›nmazsa ciddi uyumsuzluklar›n ç›kmas› sözkonusudur. Terman
s›n›f atlatman›n orta ö¤retimde yap›lmas›n› ve en fazla iki kez uygulanmas›n›
önermektedir.
Ders Atlatma : Olumlu yanlar› oldukça fazla bir önlemdir. Ö¤renciye ileri oldu¤u alanda ilerleme olana¤› sa¤larken s›n›f düzeyinde olan di¤er alanlardaki becerilerini de akranlar›yla birlikte gelifltirme imkan› sa¤lamas›d›r. Ders atlaman›n
olumsuz yan› belirli dersteki h›zland›rmay› devam ettirmede gerekli ayarlaman›n
yap›lamamas› sonucunda ortaya problemin ç›kabilmesidir.
H›zland›rmada özellikle ABD daha de¤iflik uygulamalarda bulunmaktad›r.
Devam etmeden baz› derslerin s›nav›na girerek kredisini almak, ortaö¤retimde
okurken üniversiteden ders almak ve yüksek ö¤renime bafllamadan baz› kredilere sahip olmak ya da ilkokul ilk üç y›l›n program›n› iki y›lda almak gibi.

GRUPLAMA
1900’lü y›llar›n bafl›ndan beri uygulanmakta olan bir önlemdir. De¤iflik biçimlerde uygulanmaktad›r. Tamamen ayr›lm›fl gruplama (Homojen kümeler).
Tamgün heterojen kümeler. Yan ayr›lm›fl gruplar (Yar›m gün veya geçici kümeler).
Homojen Kümeler : Bu önlemde özel okullar ve üst özel s›n›flar yer almaktad›r. Bu grupta ABD’deki magnet okullar› (Sanat, fen, matematik, ifl ve ticaret
alanlar›nda uzmanlaflma veren kurumlar), ülkemizdeki Fen Liseleri ve Anadolu
Güzel Sanat Liseleri ve ‹nanç Lisesi say›labilir. Özel s›n›flar ola¤an okullarda belirli say›da üstün zekâl› çocuk için aç›lm›fl özel araç, gereç, program ve ö¤retmeni
gerektiren s›n›flard›r. Daha önce de¤indi¤imiz gibi ülkemizde denenmifl ve bafla-
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r›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. Homojen gruplaman›n olumlu yanlar›n› flöyle belirleyebiliriz. Bütün ö¤renciler yetenek aç›s›ndan oldukça türdefl bir kitle oluflturduklar›
için aralar›nda gelifltirici ve uyar›c› bir yar›flma durum sa¤lanabilir. Ancak, üstün
zekâl› çocu¤u di¤er çocuklardan tecrit ederek karfl›l›kl› etkileflim yapma olana¤›n› k›s›tlama yan›nda üstün olmayanlara karfl› bu ö¤rencilerin duyars›z kalabileceklerini araflt›rmac›lar belirtmektedir.
Yar›m Gün Ya da Geçici Kümeleme : Üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar›n, haftada bir ö¤leden sonra iki üç saatli¤ine normal s›n›flardan çekilerek,
üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda uzman bir ö¤retmenin veya koordinatör bir
e¤itimcinin denetiminde daha sonra de¤inece¤imiz zenginlefltirme etkinliklerine
tabi tutulmalar›d›r. Ankara’da pilot uygulamas› yap›lmakta olan Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi bu uygulamaya bir örnektir.

ZENG‹NLEfiT‹RME
Bugün en çok tutulan uygulamalardan birisidir, ö¤renciyi yafl›n›n s›n›f›nda
tutmaktad›r. Zenginlefltirme stratejileri program›n süreç ve içeri¤ine iliflkin hedeflere ulaflmada uygulanan yöntemleri kapsamaktad›r. Süreçlerden yarat›c› düflünme, problem çözme, elefltirel düflünme, bilimsel düflünme, sorgulay›c› düflünme
vb., içerikten ise bu süreçlerin gelifltirdi¤i konular, projeler ve etkinlikler belirtilmektedir. Normal e¤itim program›na ek süreçlerin konu ve etkinliklerin de¤iflik
biçimde eklenmesi tarz›nda uygulanmaktad›r. Dikey ya da yatay zenginlefltirme
yap›labildi¤i gibi, tüm s›n›f›n kat›labilece¤i Dönerli Kap› uygulamas› diyebilece¤imiz üçlü zenginlefltirme uygulamalar› da vard›r. Ö¤retinin ilgi yetenek ve yarat›c›l›k düzeyi dikkate al›narak uygulaman›n seçilmesi mevcut olan bir sorunu çözecek öneriler. Yarat›c› sorun çözme programlar› uygulanmaktad›r. Ülkemizde
zenginlefltirmenin dikey ve yatay olanlar› 1968 program›ndan bu yana s›n›rl› bir
biçimde uygulanmaktad›r.
Yararlar› ve sak›ncalar› tart›fl›lan bu önlemlerden hangileri ülkemizde uygulanabilir diye bakt›¤›m›zda okulöncesinden bafllayarak heterojen gruplama dedi¤imiz kaynaflt›rma program› içinde zenginlefltirilmifl bireysel e¤itim programlar›n›n
uygulamas›n›n tüm gruplar için uygun oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak özel program, özel yetifltirilmifl ö¤retmen ve belli s›n›f büyüklü¤ü gerektirdi¤i için bu uygulaman›n hemen bafllamas› olas› görülmemektedir. Haz›rl›klar yap›l›rken hemen
mevcut sistem içinde e¤itim sa¤lamak için pilot uygulamas› yap›lan yar›m gün ya
da geçici gruplama uygulamas›n›, deneme çal›flmalar› bittikten sak›ncalar› giderildikten sonra 199596 ö¤retim y›l› sonunda kademeli bir biçimde yayg›nlaflt›r-
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mak ve yukar›da yarar ve sak›ncalar› tart›fl›lan tam önlemleri uygun koflullarda, pilot projeler halinde denemek gerekmektedir.
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1. G‹R‹fi

Üstün veya özel yetenekli çocu¤a sahip olmak ister misiniz?

B

ebek beklemekte olan bir anne aday› oldu¤unuzu varsay›n. Size, zekâ düzeyi dehaya yak›n bir çocu¤a sahip olmak için hamilelikte özel beslenme
ve tedbirler önerilse, bu beslenme ve tedbirleri uygular m›s›n›z? Ya da s›n›f›n›za
çok üstün yetenekli bir ö¤rencinin verilece¤ini ö¤renseniz ne yapars›n›z?
Bunlara benzer sorular›n yan›tlar›n› araflt›ran araflt›rmac›lar, toplumun bu çocuklara karfl› çok olumlu tutumlar içinde olmad›klar›n›, ana babalar›n zihin engelli çocu¤a sahip olmaya benzer tutumlar sergilediklerini, ö¤retmenlerin de
benzer davran›fllar gösterdiklerini belirtmektedir. Yine araflt›rmalar tutumlar›n uygun e¤itimle de¤ifltirilebilece¤ini belirtmektedir.
Buradan iki farkl› sonuç ç›kartmak olas›d›r.
Birincisi, kamuoyu, üstün zekâl›larla ilgili yanl›fl kan› ve bilgiye sahiptir.
‹kincisi ise, bu yanl›fl kan› ve tutumlar de¤ifltirilebilir.

E¤itimle de¤ifltirilmesi olas› olan bu yanl›fl kan› ve tutumlar
flöyle s›ralanabilir.
•
•

Üstün veya özel yetenekli çocuklarda davran›fl ve ruhsal bozukluklar gözlenir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar erken geliflir ve erken sonlan›rlar, k›sa
ömürlüdürler.

____________________________________

* ‹stanbul Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü.
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Üstün veya özel yetenekliler afl›r› hareketlidir.
Üstün veya özel yetenekliler s›ska, k›sa boylu, iri kafal›, çelimsiz ve gözlüklü
olurlar.
Üstün veya özel yetenekliler uyumsuz olurlar.
Üstün veya özel yetenekliler tek bafl›na oynamaktan hofllan›rlar.
Üstün veya özel yetenekliler her ortamda yetiflirler.
Kardefllerin en küçü¤ünün üstün veya özel yetenekli olma olas›l›¤› yüksektir.
Üstün veya özel yeteneklileri e¤itirsek seçkin bir s›n›f yarat›r›z.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar toplumsal aç›dan geridir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar bencildir.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar di¤er insanlar› afla¤›lamaktan hofllan›rlar.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar, s›n›flar›nda - inek - olarak adland›r›lan
ö¤rencilerdir.

Yukar›da s›ralanan görüfller çeflitli roman, tiyatro, film ve özellikle TV dizilerine esin kayna¤› olmufl ve üstün veya özel yetenekli çocuklara iliflkin olumsuz bir
imge olmas›na neden olmufltur. Bu olumsuz yarg› kal›plar›, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n kendilerini gizlemelerine, özelliklerini göstermemelerine ve hatta ve baz› durumlarda, özellikle ergenlik ça¤lar›nda, yetenek ve zekâ düzeylerine
uygun olmayan okul baflar›s› göstermelerine neden olmaktad›r.
Özel e¤itimin en çok ihmal edilen ve önlemleri hep oluruna b›rak›lan alan›
yukar›da de¤inilen yarg› kal›plar› nedeniyle üstün veya özel yetenekli çocuklar olmufltur. Uygarl›k düzeyi dedi¤imiz, insanl›¤› daha iyiye daha güzele do¤ru götüren, birikimleri, bulufllar› ve yarat›lar› ortaya koyanlar flüphesiz s›radan insanlar olmamas›na karfl›n, bu düzeyi gelifltiren ve ileriye götüren, ola¤anüstü özellikleri
bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kiflilere yönelik önlemler,
önemlerine koflut olarak yeterince al›namam›flt›r.
Özel e¤itim konusu olmas› gereken bütün ayr›cal›kl› çocuklar›n, böyle bir
e¤itime niçin gereksinimleri oldu¤unu savunmak oldukça kolayd›r. Ancak gerek
alan içinde gerekse alan d›fl›nda bir çok kifli, ola¤anüstü anl›ksal yetenekleri bulunan çocuklar›n niçin özel e¤itim konusu olmas› gerekti¤ini kolayl›kla benimsememekte ve bunun sonucu olarak, özel e¤itimin di¤er dallar› olan görme, iflitme
ve zihin engelliler konusunda önemli ad›mlar atarak, bu gruplar›n sürekli örgün
e¤itim içine al›nmas›n› sa¤larken, y›llard›r üstün veya özel yetenekli çocuklar kapsam d›fl› tutulmaktad›r.
Bu yaz›mda, bu çocuklar›n neden özel e¤itim kapsam› içinde ele al›nmalar›
gerekti¤i, özellikleri ve gereksinimleri tarihi bir bak›fl içinde, Türkiye’deki uygulamalar da dikkate al›narak tart›fl›lmaya çal›fl›lacakt›r.
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2. ÖZEL E⁄‹T‹M GEREKÇELER‹
Özellikle ilkö¤retim ve bir dereceye kadar ortaö¤retim programlar› öncelikle
ço¤unlu¤un bulundu¤u orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocuklar›n
gereksinimlerine göre düzenlenmifltir. Bu durum, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n yeteneklerinin tümünü kullanmadan baflar›l› olmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Bunun sonucu, ö¤renci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabilece¤in çok gerisine düflmektedir. Böylece çocu¤un gizilgücünün büyük bölümünü ö¤renim yerine baflka alanlara kayd›rabilece¤ini gösteren çal›flmalar bulunmaktad›r.
Bu çocuklar›n ola¤anüstü yeteneklerini, tan›mlamakta ileride görece¤iniz gibi, ana babalar ve ö¤retmenler zaman zaman yan›lg›ya düflebilmektedirler. Kimi
zaman bu farkl›l›klar, anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir.
Zihinsel geliflimi, akranlar›na göre, iki zekâ yafl› ileride olan bir çocu¤a gelifligüzel seçilmifl yüz çocuk aras›nda bir tane rastlan›rken, daha yukar› zihin düzeyi
olan örne¤in, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin e¤itim kapsam› d›fl›nda kalmas›,
hem ülke hem de insanl›k için bir kay›p olmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan bu nedenlerden dolay› üstün veya özel yetenekli çocuklar›n özel e¤itim kapsam› içine al›narak, özel programlar ve özel yetiflmifl personel taraf›ndan e¤itilmesi gerekmektedir.

3. KONUYA ‹L‹fiK‹N KAVRAMLAR
Bütün ana- babalar›n çocuklar› (daha anne karn›nda iken), onlara göre üstün veya özel yeteneklidir. Bunun nedeni, çocu¤un aile için tafl›d›¤› anlam ve
öneme dayanmaktad›r. Çocuk, nesli devam ettiren, ana baban›n sa¤l›kl› oldu¤unu kan›tlayan, ana baban›n gerçeklefltiremedikleri kendi özlemlerini giderebilecek olan bir üründür. Yine çocuk, efllerin birbirine, ailelerine ve topluma verdikleri bir arma¤an olarak kabul edilebilir. Bu nedenle kifliler hem iyi arma¤an almak
hem de iyi arma¤an vermek istediklerinden, do¤al olarak her çocuk, do¤umsal
bir zedelenmesi ve buna ba¤l› bir yetersizli¤i olmadan dünyaya gelmiflse, ana babalar›nca üstün veya özel yetenekli olarak benimsenebilir.
Yelpazeyi bu kadar genifl ele almam›za karfl›n, özel e¤itim içinde en çok göz
ard› edilen alan›n bu çocuklar oldu¤unu yinelemek, konunun önemi aç›s›ndan
gerekmektedir. Bunda daha önce tart›fl›lm›fl olan yanl›fl kan› ve inan›fllar›n etkilili¤i kadar, kapsam içindeki çocuklar› tan›mlayan kavramlar›n aç›klanmas›nda ve
ölçülmesinde ortak uygulamalara hala ulafl›lamam›fl olmas› da yatmaktad›r.
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Nitelikli olan kiflileri belirlemek için eskiden beri çeflitli terimler kullan›lm›flt›r.
Zeki, kafal›, ak›ll›, dahi, deha, beyinli, beyingücü, üstün zekâl›, seçkin, üstün yetenekli, üstün baflar›l› gibi. Bu terimlerin bir bölümü bireyin sahip oldu¤u do¤al
yetenekleri belirlerken (zeki ve üstün yetenekli terimleri gibi), di¤er bölümü de
do¤al yetenek arac›l›¤› ile elde edilen ürünü belirtmektedir (deha, üstün baflar›l›, seçkin gibi). Hangi gruplama dikkate al›n›rsa al›ns›n, ola¤anüstü niteliklerin
belirlenmesinde, sahip olunan bu özelli¤in kendisi de¤il bireydeki yans›malar› ölçülebilmektedir. Baflka bir deyiflle e¤er kiflinin boy, kilo gibi özellilerini ölçmek istersek, bu özelliklerin ölçümünde kullan›lan araçlar›n, metre ve kilogram karfl›l›klar›, bu birimlerin kullan›ld›¤› hangi topluma, hangi sosyo - ekonomik düzeye ya
da ülkeye gidilirse gidilsin ayn› ve de¤iflmez sonuçlar verirken, zekâ ve yetenek
gibi özelliklerin ölçümü, ölçü araçlar›n›n standart olmamas› nedeniyle toplumdan
topluma, sosyo - ekonomik düzeye, kültür ve ülkelere göre de¤iflkenlikler göstermektedir.
Zekâ ve yetenek kavramlar›n›n ölçülmesinde tüm alan uzmanlar›n›n hemfikir oldu¤u normlar›n bulunamamas›, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n gözard› edilmesinde önemli etkenlerden birisi olmufltur. Bu etkenin olas› etkilerini
azaltmak, toplumlar aras›ndaki farkl›l›klar› en aza indirgemek için son y›llarda söz
konusu kavramlar›n aç›klanmas›nda ve ölçümlenmesinde esnek, alan uzmanlar›nca kabul edilebilir yaklafl›mlar›n tart›flmalara aç›ld›¤› gözlenmeye bafllam›flt›r.

4. ZEKÂ, TANILAMA YÖNTEMLER‹

4.a- Zekâ
Geçmiflte ve günümüzde farkl› yaklafl›mlar içerisinde zekân›n bir çok tan›m›
yap›lm›flt›r. Bu yaklafl›mlar genellikle ifllemsel ve kuramsal olmak üzere iki temel
bafll›k alt›nda toplanmaktad›r.
- ‹fllemsel Yaklafl›mda zekâ, iliflkili oldu¤u varsay›lan özellik ya da davran›fllar
belirtilerek, dolayl› olarak aç›klamaya çal›fl›lmaktad›r. Buna göre, “zekâ ö¤renme
yetene¤idir”, “zekâ genel problem çözme yetene¤idir” fleklinde yap›lan tan›mlar
bu kategoriye girmektedir.
- Kuramsal Yaklafl›mda zekâ, farkl› kuramlar çerçevesinde tan›mlanmaktad›r. Bu kuramlar içerisinde en yayg›n kabul görenleri ‘Geliflim’ ve ‘Psikometrik‘
kuramlard›r.
Geliflim kuramlar› denilince hemen akla gelen Piaget ve onun gelifltirdi¤i ‘Biliflsel Geliflim Kuram›’d›r. Buna göre zekâ “bireyin çevreye uyum ve eflgüdüm sa¤lamas›n›n bir yönüdür”.
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Psikometrik Kuramlar, zekâda bireysel farkl›l›klar oldu¤u ve bunlar›n zekâ
testleriyle ölçülebilece¤i varsay›m› üzerine kurulmufltur.
Zekâdaki bireysel farkl›l›klar› bilimsel olarak ele alan ilk bilim adam› Galton’dur. Psikometrik kuramlarda ‹fllemsel kuramlarda oldu¤u gibi temel düflünceye ayn› da olsa farkl› görüflleri yans›tan çeflitli kuramlar yer almaktad›r. Farkl› görüfller genellikle zekây› oluflturan genel ve özel etmenlere ya da yeteneklere iliflkin olmaktad›r. Bu görüfllerin bir ucunda bulunan Sperman’a göre, her türlü zihinsel etkinlikte temelde genel bir zihinsel etmen (g etmeni), belirli baz› ekinliklerde ise özel etmenler (s etmeni) rol oynamaktad›r. Di¤er uçta bulunan Guilford’a göre ise zekâ birbirinden ba¤›ms›z 120 kadar etmenden oluflmaktad›r.
Günümüzde genellikle zekân›n birbiriyle iliflkili ya da iliflkisiz pek çok etmen
ya da yetenekten olufltu¤u kabul edilmektedir. Buna göre, zekân›n belirli baz› etmenler dikkate al›narak de¤erlendirilmesi ve edinilen sonucun ‘Zekâ Bölümü
(ZB)’ puan› ile ifade edilmesi, yanl›fl uygulamad›r. Gerçek bir de¤erlendirme bu
etmenlerin tek tek ele al›nmas›yla mümkün olabilir. Bu konuda en kapsaml› çal›flma ‘Çoklu Zekâ Kuram›’n› gelifltiren Gardner taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Gardner, zekây› “bir ya da birden fazla kültür için de¤erli olan bir ürünü ortaya koyma ya da problem çözme yetene¤i” olarak tan›mlam›flt›r. Gardner’a göre bireyin yedi tür zekâs› vard›r.

Bunlar:
Sözel Zekâ: Dil becerileri. Kelimeleri kullanma ve yorumlama yetene¤i, yaz›l› ve sözlü anlat›m, öykü, fliir yazma ve di¤er edebiyat becerileri sözel zekâya ba¤l› yeteneklerdir.
Mant›ksal Zekâ: Zekâ testlerinin ölçmekte oldu¤u yetenek alan› olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düflünme diye adland›r›lan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alan›n› kapsar. Mant›ksal zekâ toplumda oldukça fazla de¤er verilen bir yetenek alan›d›r. Bu çeflit zekâya sahip olan ö¤renciler
okullara girifl s›navlar›nda üstün baflar› gösteririler.
Müziksel Zekâ: Dil de oldu¤u gibi müzik de bireyin ifade araçlar›ndan biridir
ve Gardner müzi¤in kendisine has bir zekâs› oldu¤unu savunur. Bu zekâs› üstün
olan kifliler, bir flark›n›n ritmini kolayca yakalayabilirler.
Uzamsal Zekâ: Uzamsal dünyan›n zihinsel modellerini biçimlendirme yetene¤idir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu düflünme bu
zekân›n en belirgin özelli¤idir. Denizci, mühendis, cerrah, heykeltrafl ve ressam
olmak için bu tür zekâya sahip olmak gerekmektedir.
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Bedensel Zekâ: Bedeni son derece duyarl› ve etkili biçimde kullanma yetene¤idir. Yüksek bedensel zekâya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dans da baflar›l›d›r. Zihin ve beden ba¤lant›s›n› iyi biçimde kurarlar.
Baflkalar›n› Anlama (Empati): Bu di¤er kiflilerin nas›l çal›flt›klar›n›, onlar› nelerin güdüledi¤ini, onlarla birlikte nas›l çal›flaca¤›n› anlama yetene¤idir. Sat›fl elemanlar›n›n, politikac›lar›n, ö¤retmenlerin ve din görevlilerinin bu tür zekâlar› vard›r, ya da sahip olmalar› gerekir.
Benlik Bilgisi: Kiflinin kendi kendisini, duygular›n› anlamas›n› sa¤layan içgörü, birey bu içgörünün rehberli¤i ile kendi davran›fllar›n› yönlendirir ve biçimlendirir. Birey ayr›ca bu bilgiyi kullanarak sahip oldu¤u di¤er zekâlar›na ait bilgilere
de sahip olur. Gardner’a göre bireyler öyle ya da böyle bu zekâlar›n tümüne de¤iflik düzeylerde sahiptir. Kimisinde çok geliflmiflken kimisinde de geliflimleri ortalama çevresinde kalm›fl olabilir. Zekâ tan›mlamas› yapmaya çal›flanlar›n büyük
bir bölümü Gardner’a göre, zekâya çok s›n›rl› bakmakta ve sadece onun yukar›da aç›klanan zekâlar›ndan Sözel Zekâ ile Mant›ksal Zekây› tan›mlamaktad›rlar.

Zekân›n aç›klanmas›na iliflkin bu genel bilgilendirmeden sonra ve
Gardner’›n kuram›n› temel alarak konu kapsam›ndaki çocuklar› nas›l
tan›mlayabiliriz?
•
•
•
•
•

Leyla, standartlaflt›r›lm›fl zekâ testinde 145 ZB elde etmifl, ama okuldaki akademik ortalamas› 80.
Sinan, resim-ifl dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik a¤›rl›kl› derslerden k›lpay› s›n›f›n› geçmekte.
P›nar, müzik dersinde çok iyi üflemeli çalg›lar› çalabilmekte, saksafonda çok
iyi ve akademik derslerinin ortalamas› 90.
Tar›k, matematikte sanki bir sihirbaz, çözemedi¤i problem yok, ancak ingilizce ve sosyal bilgilerde yard›ma gereksinimi var.
Rüya, s›n›ftaki tüm çocuklar›n ak›l hocas›, her konuda arkadafllar›na rehberlik ve öndelik yapan bir lider.

Bu çocuklar›n hangisi üstün zekâl›, üstün yetenekli ya da yarat›c›d›r diye belirlemeye çal›fl›ld›¤›nda, kolayl›kla ay›r›m yapmak olas› de¤ildir. E¤er, tan›mlamay›, zekâ testleri sonucuna göre yaparsak sadece Leyla üstün zekâl›d›r. P›nar, Tar›k
üstün yeteneklidir. Sinan ise yarat›c›d›r. Ancak yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan
‘Çoklu Zekâ Kuram›’ esas al›nd›¤›nda, bu çocuklardan birini di¤erine ye¤lemek
ya da e¤itime belli birini almak olas› de¤ildir. Tek bir belirleyici özelli¤e bakarak
ya da ölçerek çocu¤un sahip oldu¤u tüm özelliklerini tan›mlamam›z söz konusu
de¤ildir. Bir çocuk bu yedi alan›n bir ya da bir kaç›nda akranlar›na göre daha ye-
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terli olabilece¤i gibi, belli bir gizilgüce de sahip olabilir. Bunun do¤al sonucu olarak afla¤›daki tan›mlarla özellikleri ve e¤itimleri tart›fl›lacak çocuklar›n tan›lanmas›nda esas al›nacakt›r.

4.b - S›n›flama
Günümüzde üstün zekâl› çocuklar›n bir çok tan›m› yap›lm›flt›r.
Bunlar içerisinde en yayg›n kabul gören tan›ma göre; “Zihinsel yeteneklerinin ya da zekâlar›n›n birden ço¤unda akranlar›na göre üst performans gösteren
ya da gizilgüce sahip olan, yarat›c›l›k yan› güçlü olan ve bafllad›¤› ifli tamamlama,
üstesinden gelmede yüksek görev anlay›fl› bulunanlara ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUK”
denilmektedir. Bu çocuklar kendi akran gruplar›ndan rastgele seçilmifl bir kümenin % 98’inden üstün olan çocuklard›r.
Üstün yetenekli çocuk, bir ya da birden çok yetenek alan›nda ya da zekâ
özelli¤inde akranlar›ndan çok üstün performans gösteren ya da gizilgüce sahip
olan ve di¤er alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuktur.
Görüldü¤ü gibi, art›k üstün zekâl›, üstün yetenekli çocuklar›n tan›mlamalar›nda kesin bir s›n›rlamay› getiren ZB kullan›larak s›n›fland›rma yap›lmamaktad›r.
Ancak, Türkiye’de yap›lan s›n›fland›rmada Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerince
yap›lan ölçümler sonucu verilen ZB’ne bak›lmaktad›r. Bu yaklafl›m›n de¤iflmesi
gerekir. Çünkü etiketleme tehlikesi, üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar için
de söz konusudur. Konulan etiket, çocu¤a karfl› ailenin ve toplumun tutumlar›nda de¤iflikli¤e neden olabilmektedir. Bu de¤ifliklikler bir çok durumda çocu¤un
geliflimini olumsuz yönde etkilemekte, aile içi iliflkileri bozmaktad›r.

4.c - Tan›lama Yöntemleri
Üstün zekâl›, üstün yetenekli çocuklar›n tan›latmas›nda büyük ölçüde yukar›da tart›fl›lmas› yap›lan zekâ ölçekleri uygulana gelmifltir. Ancak, gerek ölçeklerin
gerçek zekâ düzeyini de¤il ürünü ölçtü¤ünü belirlenmesi, gerekse bu ölçeklerin
belirli bir kültür düzeyini dikkate alarak haz›rlanm›fl olmas›n›n verdi¤i s›n›rl›l›klar,
özellikle alt sosyo - ekonomik düzeydeki çocuklar›n ölçülen özelliklerde alt de¤erler almas›n› do¤urdu¤u için yo¤un elefltirilere u¤ram›flt›r. Bunlar›n yan›nda zekâ ölçekleri ile belirlenen ZB gibi tek bir puan› tutturanlar›n belli bir kümeye giremedi¤i ve grublama d›fl› kalan bu çocuklar›n, gruba girenlerden daha alt yeterlikte de¤erlendirilmesi de elefltiri odaklar›ndan bir di¤eri olmufltur. Bütün bu
olumsuzluklar› giderebilmek için çocuklar›n performans ve gizilgüçlerini belirlemede zekâ ölçekleri d›fl›nda baflka ölçümlerin de kullan›lmas›na bafllanm›flt›r.
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Üstün veya Özel Yetenekli çocuklar›n tan›lanmas› yap›larken, e¤er çocu¤un
sahip oldu¤u zekâ veya yetenek düzeyi akranlar›ndan çok çok üstünse, örne¤in;
2.5 yafl›nda okumaya bafllad›ysa ya da 4 yafl›nda okuyup yazan ve aritmetik ifllemleri yapan bir çocuk ise bu çocu¤un üstün veya özel yetenekli olup olmad›¤›n› belirlemeye hiç gerek yoktur. Çocuk kendi düzeyini apaç›k göstermektedir. Ancak akranlar›ndan olan farkl›l›¤› bu kadar belirgin olmayan, yani ortalaman›n biraz üstünde yetenek gösteren çocuklar için durumlar›n› belirleme amac›yla ölçümlerin yap›lmas› gerekmektedir.
Üstün veya Özel yeteneklilerin tan›lanmas›nda kullan›lan yöntemlerin büyük bir bölümü bu alanda öncü çal›flmalar yapan 30 y›l süren dikey genetik
yöntemle boylamas›na yapt›¤› araflt›rmayla elde etti¤i veriler ve yöntemlerle
belirlenmifltir. Terman 1924 y›l›nda ABD California Eyaletinde 3-8. s›n›flara devam eden, 8-11 yafllar aras›nda bulunan 250.000 çocu¤u tarayarak tespit etti¤i 1458 üstün veya özel yetenekli çocu¤u (Stanfort - Binet Testine göre ZB
140 ve üzerinde olan) otuz y›l süreyle takip ederek yapm›fl oldu¤u araflt›rmayla, ça¤dafllar›na ve kendisinden sonra bu konuyla ilgilenenlere önemli ipuçlar›
vermifltir.
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Arkadafl Gözlem ve Kanaati: Baz› durumlarda ö¤renciler birbirlerini daha iyi
tan›maktad›rlar. Bu bak›mdan güvenilirli¤i çok fazla olmasa da, dikkatli düzenlenmifl sorgulama teknikleri ile özellikle liderlik, psikomotor alanlarda yetenekli olan çocuklar› belirlemek ve profillerini ç›kartmak için arkadafl kanaatlerine baflvurulabilir.

•

Aile Geçmifli: Üstün veya Özel yetenekliler konusunda yap›lan araflt›rmalar,
gizilgüç olarak tüm sosyo-ekonomik katmanlar›n eflit flansa sahip olduklar›n›
ancak, uygun çevre koflullar›n›n ve olanaklar›n›n çocu¤a sa¤lanmas› aç›s›ndan üst sosyo ekonomik düzeye sahip ailelerin flans›n›n daha fazla oldu¤unu
göstermektedir. Ancak burada de¤inilen üst sosyo-ekonomik düzeyi belirlemede ana baban›n e¤itim düzeyinin yüksek ö¤renim olma koflulu dikkate
al›nmal›d›r. Bunun nedeni hem kal›t›m hem de çevresel etmenlerin ancak
böylesi bir ortamda çocu¤un yeteneklerini ortaya koymada etkili olmas›d›r.

•

Çocu¤un Geliflim Profilleri: Üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n gerek taranmas›nda gerekse tan›lanmas›nda en sa¤l›kl› olan› ve tüm ça¤ nüfusunu kapsayarak uyguland›¤›nda tüm sosyo-ekonomik katmanlardaki üstün veya özel
yetenekli çocuklar›n kesin saptamalar›n›n yap›lma olas›l›¤› yüksek olan›, çocu¤un biliflsel, duyuflsal, devimsel, duygusal geliflim alanlar›’ndaki performans›n› gösteren profillerin ç›kart›lmas›d›r. Bu geliflim alanlar›n›n baz›lar›na iliflkin
standartlaflt›r›lm›fl ölçekler kullan›l›rken (biliflsel toplumsal alanlarda oldu¤u
gibi) baz› alanlar için ölçüt ba¤›ml› ölçeklerle betimsel ölçümlemelerin yap›lmas› söz konusudur (Aritmetik, dil, görsel, devimsel alanlarda oldu¤u gibi).

•

Türkiye’de standartlaflt›r›lm›fl ölçekler, rehberlik ve araflt›rma merkezlerinde
uygulanmaktad›r. Di¤erlerini, yani ölçüt ba¤›ml› ölçekleri, bireysellefltirilmifl
e¤itim programlar› gelifltirmeyi bilen ve bu alan için yetifltirilmifl ö¤retmenler
uygulayabilir.

•

Grup Zekâ Testleri: Özellikle grup testleri, bu alanda yetiflmifl olan ö¤retmenlerin gözlemleri ile dengelendi¤i takdirde tarama amac›yla kullan›labilir. Ancak bu araçlarla güdüsel ve duygusal sorunlar› olan üstün veya özel yeteneklilerin gözden kaçma olas›l›klar› bulunmaktad›r.

•

Baflar› Testleri: Grup testleriyle ayn› s›n›rl›l›klar› olmakla beraber, çocu¤un de¤iflik akademik alanlardaki becerilerini belirleme aç›s›ndan önemli ipuçlar›
verebilir. Çeflitli ö¤renme yetersizli¤i gösteren üstün veya özel yetenekli çocuklarla, yarat›c› çocuklar›n belirlenmesinde ifle yaramaz.

•

Bireysel Zekâ Testleri: Klasik ve geleneksel anlamda üstün veya özel yetenekli çocu¤un yetenekleri ve gizilgücü hakk›nda daha kesin tan›lamalar yapmay› olas› k›lan ölçeklerdir. Ancak çocu¤un s›n›f ortam›nda nas›l bir performans

Bu araflt›rmada tan›lama amac›yla kullan›lan yöntemler ve bu yöntemlerin
sak›ncal› ve yararl› yanlar› ile üstün veya özel yetenekli çocuklar› belirlemedeki
isabet oranlar›n› flöylece özetleyebiliriz:
•

•

Aday Gösterme: Okullara gönderilecek bir form ile yönetici, rehber ö¤retmen
(psikolojik Dan›flman), s›n›f ö¤retmeninden, daha sonra özelliklerini aç›klayaca¤›m›z özelliklere uyan ö¤rencileri aday göstermeleri ya da ana babalardan
çocuklar› içinde en uygun olanlar›n› belirlemeleri istenir. Bu konuda ana babalar›n çocuklar›n yetene¤ini belirlemede isabet oran›n›n %40 düzeyinde oldu¤unu Terman’›n araflt›rmas› göstermektedir. Yani ana babalar bu konuda
pek isabetli karar alamamaktad›rlar. Bu nedenle ana babalardan sa¤lanacak
ön bilgilerin mutlaka baflka verilerle desteklenmesi gerekmektedir.
Ö¤retmen Gözlem ve Kanaati: Her çeflit çocu¤un devam etti¤i, resmi devlet
okullar›nda ö¤retmenlik yapanlar›n bu konudaki isabet oran› % 60 dolay›ndad›r. Seçerek ö¤renci alan okullar›n ö¤retmenleri yetenekli çocuklar› belirlemede çok baflar›l› olamamaktad›rlar. Ö¤retmenlerden, s›n›f›n yaflça en küçük,
ancak baflar›s› ortalama düzeyinde olan çocuklarla, s›n›flar›n›n en zeki ve yetenekli ö¤rencilerini ve akademik alanlarda üstün baflar› gösterenleri belirlemeleri istenerek saptama yap›labilir. Bu çocuklardan en fazla üstün zekâl› ve
yetenekli olanlar›n daha çok yaflça s›n›f›n›n küçü¤ü olan, buna ra¤men ortalama baflar› gösterenler oldu¤unu araflt›rmalar desteklemektedir. Ö¤retmen
gözlem ve kanaatleri tek bafl›na ‘tan› arac›’ olarak kullan›lmamal›d›r.
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gösterdi¤i ya da nas›l baflar› gösterebilece¤ini kestirmede kullan›lamaz. Pahal› ve uygulamas› uzman ve zaman gerektiren ölçeklerdir. Kültürel s›n›rl›l›k
ve yanl›l›klar› bulunmaktad›r.
Ülkelerin büyük bir bölümünde ZB üstün zekâl›l›¤› belirlemede temel ölçüt
olarak ele al›nmaktad›r. Genellikle ZB’nün üstün zekâl›l›¤› belirlemedeki kesme
noktas› ortalaman›n + 2 standart sapma üstü olarak kabul edilmektedir. Bu, üstün veya özel yetenekliler grubuna giren çocuklar›n kendi akran gruplar›n›n %
98 ‘inden daha üst puan ald›¤› biçiminde yorumlanabilir.
Üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerde gözlenen daha baflka zihinsel özellikler de bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda sorgulama ve sorun çözmeyle ilgili olan
yüksek derecede mant›ksal düflünme, erken dil geliflimi say›labilir. Ancak, akademik alanlarda göstermifl olduklar› yetenek en bariz bir gösterge olarak ele al›nabilir. Bu çeflit özellikler, öncelikle s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan fark›na var›lan
özelliklerdir. Bunun böyle olmas› da do¤ald›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n e¤itiminde gerekli önlem ve uygulamalar› yapan ülkelerde günümüzde en güvenilir tan›lama yöntemi olarak çocu¤un
bütün yön ve özelliklerinin tan›mlanmas›nda olanak tan›yan yarat›c› ö¤renme ortamlar›n›n düzenlenmesi ön plana ç›kmaktad›r. Bu ortamlarda hem çocu¤un
kendi yeteneklerini keflfetmesine olanak tan›n›rken, ayn› zamanda çocu¤a sahip
oldu¤u tüm gizilgüçlerini en üst düzeye ç›kartacak deneyimler sa¤lanmaktad›r.

5. DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE KONUNUN TAR‹HÇES‹
Üstün veya Özel yetenekliler ve yarat›c› çocuklarla ilgili kaynaklara bak›ld›¤›nda 1957 y›l› önemli bir tarih olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu tarihte Sovyetler Birli¤i uzaya ilk uzay arac›n›, Sputnik’ i f›rlatm›flt›r. Bu tarihten sonra üstün veya Özel yeteneklilerin ve yarat›c› çocuklar›n e¤itiminde bat›da ç›¤›r aç›lm›flt›r. Bat› ülkeleri, Sovyetler Birli¤inin kendilerini uzay yar›flmas›nda geçme nedenini araflt›r›rken karfl›lar›na üstün veya özel yetenekli çocuklar›n e¤itimine Sovyetlerin verdi¤i önem ç›km›flt›r. Bu tarihten sonra da üstün veya özel yeteneklilerin e¤itiminde gerek kurumsal, gerek e¤itim programlar› gerekse tan›lama boyutlar›nda h›zl› uygulamalara bafllam›fllard›r.
Bu at›l›m kendisini do¤al olarak Türkiye’de göstermifl ve 1964 y›l›nda Ankara Fen Lisesi fen ve matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar›, ülkenin gereksinme duydu¤u bilim adam› ve araflt›r›c› olarak yetifltirmek üzere kurulmufltur.
Daha sonra 1873 y›l›na kadar sürecek olan bir dönem içinde üst özel s›n›f, türdefl yetenek kümeleri, türdefl yetenek s›n›flar› uygulamalar› ile bir at›l›m›n baflla-
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d›¤›n› görmekteyiz. E¤itim konusunda bafllan›lan bu giriflimler çeflitli nedenlerle
sonlanm›flt›r. Ancak, 1957’den önceki geliflmelere bakt›¤›m›zda Türkiye’nin bu
konuda tarihsel aç›dan tüm dünyaya önderlik yapt›¤›n› görmekteyiz. ENDERUN
okul sistemi, alt› yüz y›ll›k Osmanl› imparatorlu¤u döneminde, devflirme yoluyla
seçerek ald›¤› ve yeteneklere yönelik programlarla ortalama on-onbefl y›ll›k e¤itimden sonra devletin gereksinme duydu¤u üst düzey yönetici, asker ve sanatç›lar› yetifltirmesi ile üstün veya özel yeteneklilerin e¤itiminde öncülü¤ünü kan›tlam›flt›r. Enderun okuluna ö¤renci almada kayna¤›n bozulmas›n›n ‹mparatorlu¤u
zay›flatt›¤›n› kaynaklar belirtmektedirler.
Bu arada, devletin himayesinde üstün özel yetenekli çocuklar›n yetifltirilmesi için 1948 y›l›nda ç›kar›lan ‹dil B‹RET & Suna KAN Yasas›’n› belirtmek gerekir.
1957 y›l›nda söz konusu Yasa, kapsam› geniflletilerek ‘6660 Say›l› Müzik ve Plastik Sanatlarda Ola¤anüstü Yetenek gösteren Çocuklar Hakk›nda Kanun’ yürürlü¤e konmufltur. Bu kanun halen yürürlüktedir. Ancak 1978’den sonra, Kanun kapsam›na hiç kimsenin al›nmad›¤› gözlemlenmektedir. 1948’den 1978’e kadar ki
sürede hemen hemen hepsi Dünya çap›nda ünlü 20’ye yak›n sanatç› devlet himayesinde yetifltirilmifltir.
Halen, Türkiye’de Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› olarak Ankara, ‹stanbul, ‹zmir Narl›dere, Bursa, Bursa Mustafa Kemalpafla, Tekirda¤, Bayburt, Sinop, Denizli, ‹sparta, Afyon, Uflak, Trabzon, Tekirda¤, Ordu, Amasya, Kastamonu, Zonguldak
illerinde aç›lm›fl, Van, K›rflehir - Kaman, Siirt illerinde kurulmaya çal›fl›lan ‘B‹L‹M
ve SANAT MERKEZ‹’ olarak örgütlenmifl (Okulöncesi, ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim
ça¤›ndaki ö¤rencilerin, üstün veya özel yeteneklerini gelifltirerek bilimsel düflünme ve davran›fllarla estetik de¤erleri birlefltiren, üretken, problem çözen bireyler
haline gelmelerini, onlara gerçek yaflamda ö¤renme f›rsatlar› ve özel e¤itim aktiviteleri yoluyla sa¤layan bir e¤itim kurumudur) uygulama ile ortaö¤retim düzeyinde aç›lm›fl olan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri d›fl›nda resmi bir kurum bulunmamaktad›r.
Ancak özel vak›flar›n üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimi için kurmufl oldu¤u birisi ilkö¤retim (Yeni Ufuklar Koleji) di¤er ikisi ortaö¤retim (Özel ‹nanç Vakf› Lisesi), (Özel Coflku Koleji) ve de bir anaokulu (Petek Anaokulu) bulunmaktad›r. Bunlar›n yan›nda seçerek ö¤renci alan resmi ve özel ortaö¤retim kurumlar›n› da bu
çocuklara yönelik kurumlar olarak kabul edersek, s›n›rl› say›da kurum oldu¤unu,
bat› ülkelerinde oldu¤u gibi örgün e¤itim içinde ilkö¤retimden bafllayarak bu çocuklara yönelik önlemlerin al›nmad›¤›n› söylemek olas›d›r.
Yukar›da 1964 y›l›nda kuruldu¤u belirtilen Ankara Fen Lisesi ve daha sonra
aç›lan di¤er Fen Liseleri, gerek kadrolar› gerek ö¤renci seçim sisteminin de¤iflmesi ve gerekse donan›mlar›ndaki eksiklerden dolay› kurulufllar›ndaki bilim adam› ve
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araflt›rmac› yetifltirme özellikleri yok oldu¤undan, üstün zekâl› çocuklara e¤itim
veren kurumlar olma özellikleri tart›fl›labilir konuma gelmifltir. Bunun yan›nda,
ça¤ nüfusunun ancak % 10’una e¤itim olana¤› sa¤layan, iki aflamal› s›navla ö¤rencileri seçerek alan yüksekö¤retim kurumlar›n› da dolayl› olarak üstün yetenekliler yönelik e¤itsel önlemlerden sayabiliriz. Bunlara ek olarak, TÜB‹TAK, TUBA vb.
kurulufllar›n vermifl oldu¤u burslar› da kapsam içine almak olas›d›r.
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söz verdi¤i ifli en iyi biçimde yerine getirerek tamamlar. Gerek kendi akranlar›, gerekse yetiflkinlerin yan›nda kendine güveni tamd›r. Yapt›¤› ifli rahatl›kla sunar. S›n›f arkadafllar›nca sevilen bir kiflidir. Duygu ve düflüncelerini çok
iyi biçimde ifade eder, sözcükleri iyi seçer ve söylenenleri iyi anlar.
•

Bat›daki duruma bakarsak 1957’den sonra h›zla bu konuda gerekli ad›mlar
at›ld›¤›n›, gerek ayr› e¤itim, gerek birlikte e¤itim fleklinde tüm uygulamalar›n yayg›nlaflt›¤›n› ve bütün üstün veya özel yetenekli çocuklar› kapsayacak yap›ya ulaflt›¤›n› görmekteyiz.

Güdüsel Özellikleri: Merak etti¤i konular› incelerken bir baflkas›n›n kendisini
güdülemesine gereksinimi yoktur. Tek düze ifllerden genellikle s›k›l›r. Kendini
ilgilendi¤i konuya ya da soruna kapt›r›p bütünüyle özümser. Üstlendi¤i ifl ya
da görevi sonuna kadar götürür. Yetiflkinlerin ilgilendi¤i, din, politika, dünya
sorunlar› gibi konu ya da sorunlarla ilgilenir.

7. E⁄‹T‹MLER‹NDE Ö⁄RETMENLERE DÜfiEN GÖREVLER
6. ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN ÖZELL‹KLER‹
Üstün veya Özel yetenekliler konusunda yap›lm›fl oldukça fazla araflt›rma bulunmaktad›r. Bu araflt›rmalar›n en ünlüsü, yukar›da de¤inmifl oldu¤umuz Terman’›n araflt›rmas›d›r. Gerek bu araflt›rma gerekse daha sonra yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre ‘Üstün veya Özel Yetenekli Çocuklar’in geliflim boyutlar›na göre özellikleri ana hatlar›yla afla¤›da s›ralanm›flt›r:
•

•

•

•

Bedensel Özellikleri: Bir küme olarak, beden yap›lar› di¤er akranlar›na göre
daha iri ve sa¤l›kl›d›r. Do¤um a¤›rl›k ve boylar› ortalaman›n üzerindedir. Yürüme, konuflma ve di¤er devinim becerilerinin ö¤renilmesinde akranlar›ndan
daha erkendirler. Duyu organ› bozukluklar›na daha az rastlan›r. Hastal›klara
karfl› dirençlidirler. Ortalama ömürleri daha uzundur.
Yarat›c›l›k Özellikleri: Soru ve sorunlara çok say›da çözüm ya da düflünce üretir. Al›fl›lm›fl›n d›fl›nda, özgün görüflleri ve tepkileri vard›r. Görüfllerini sak›nmadan söyler. Bazen bu görüflleri kökten de¤ifliklikleri gerektirir, görüfllerini
uzlaflmaz bir biçimde sonuna kadar savunur ve asla vazgeçmez, gözünü budaktan esirgemez. Maceraya düflkündür. Keskin bir mizah anlay›fl› vard›r.
Ola¤an kiflilerin fark›na varamad›¤› ince espirileri kolayl›kla fark eder. Güzellik duygusu geliflmifltir. Estetik özellikleri hemen alg›lar.
Ö¤renme Özellikleri: Çok çeflitli konularda derin ve yo¤un bilgilere sahiptir.
Sunulan bilgileri kolayl›kla özümser ve an›msar. Karmafl›k materyalleri, kendisi için anlaml› olan parçalara ay›rarak anlamaya çal›fl›r. Herkesçe bilinen yan›tlar›n, mant›ksal yan›n› görür. Keskin ve dikkatli bir gözlemcidir. Yafl›n›n üstündeki sözcükleri, anlamlar›n› bilerek yerinde kullan›r.
Önderlik Özellikleri: Okulla ilgili olan etkinliklerin hemen hepsine kat›l›r. Etkinlikleri devam ettirmede ona güvenebilirsiniz. Sorumluluklar›n› çok iyi bilir,

Daha önce de belirtildi¤i gibi üstün veya özel yetenekli çocuklar›n tan›lanmas›nda çok baflar›l› olamamaktad›rlar. Ancak verilecek olan baz› ipuçlar›ndan
yararlanarak bu konudaki yeterliklerini art›rmalar› olas›d›r.
Üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n özellikleri an›msanacak olunursa ola¤an s›n›f ortamlar›nda gösterecekleri davran›fllar aç›kça ortaya ç›kacakt›r.

E¤er çocuk s›n›f ortam›nda;
•
•
•
•
•
•
•

Sürekli olarak huzursuzluk ya da afl›r› hareketlilik gösteriyorsa,
Afl›r›ya kaçan ölçülerde flaka yada yaramazl›k yap›yorsa,
Bütün olumlu ve uyumlu davran›fllar›na karfl›n, akademik olarak göstermesi
gereken baflar›y› göstermiyorsa,
Ders etkinliklerine kat›lmay›p bir köflede oturuyor, içine kapan›k, gündüz
düflleri kuruyorsa,
S›k s›k okulu as›yorsa,
Ev ödevlerini yapmaktan kaç›n›yor ya da isteksiz davran›yorsa,
Ö¤retmenin sonuçland›rd›¤› bir konuda hâlâ ›srarl› biçimde tart›flmaya devam etmeye çabal›yorsa,

Tüm bunlar üstün veya özel yetenekli çocuklar›n tüm gizilgüçlerine karfl›n
programda baflar›s›z olduklar›n›n bir göstergesi olup, bunun olas› nedeni; ö¤retmenin ö¤renciye uygulad›¤› program›n; ya çok kolay olmas›ndan, ya s›n›f çal›flmalar›ndaki h›z›n çok a¤›r geliflmesinden, ya afl›r› tekrarlara yer vermesinden, ya
derinlemesine tart›flmalara yeterince yer vermemesinden, ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yetene¤ini ve yeterlili¤ini gelifltirici olmamas›ndan, ya
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da ders konular›n›n ö¤renciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk ve yetenek düzeyinin çok alt›nda olmas›ndan, kaynaklanm›flt›r diyebiliriz.

Üstün veya Özel yetenekli çocuklara ö¤retmenlik yapacaklarda bulunmas›
gereken yeterlikler konusunda yap›lm›fl çeflitli araflt›rmalar vard›r.

Türkiye’de üstün veya özel yetenekliler için yeteri kadar olanaklar›n bulunmamas› nedeniyle bu çocuklar ola¤an akranlar› ile birlikte e¤itim almak durumundad›rlar. Bu nedenle, normal s›n›f ö¤retmeninin s›n›f›ndaki üstün veya özel
yetenekli çocuklar için baz› düzenlemeler yapmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.

Bu araflt›rmalar sonucunda belirlenen en önemli ö¤retmen yeterliliklerinin ilk
onu afla¤›da s›ralanm›flt›r:

Bu düzenlemelerde ö¤retmenlerin yapmalar› gerekenlerle, yapmamalar› gerekenler flöylece belirtilebilir:

Yap›lmas› Gerekenler:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Daha güç sorular sorun. Yeni düflünceler ve kavramlara iliflkin yeni uygulamalar gelifltirmesini isteyerek düflüncelerine esneklik kazand›r›n.
S›n›f çal›flmalar›na iliflkin olarak özel araflt›rma, inceleme ödevleri verin.
‹lgilendikleri bir konuda özel proje gelifltirmelerine f›rsat tan›y›n. Bu projeyi
s›n›f arkadafllar›yla paylaflmalar›n› olas› k›l›n.
E¤itsel kol baflkan› olmalar›na, etkinlikleri planlamalar›na ve oyunlar› yönetmelerine f›rsat tan›y›n.
S›n›f düzeyini dikkate almadan, çocuklar›n kendi h›zlar›nda programda ilerlemelerine f›rsat tan›y›n.
Aç›k bir biçimde üstün olduklar› matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye ç›kmalar›m olas› k›l›n. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çal›flmalar›n› teflvik edip, tekrarlay›c› al›flt›rmalardan uzak tutmaya çal›fl›n.
Baz› konular›n ö¤retilmesinde size yard›mc› olmalar›na, arkadafllar›na konular› ö¤retmelerine izin verin.
Bu çocuklar için, ana babalar› ve okul aile birli¤i ile iliflki kurup özel ders ya
da en yak›n üniversitelerden ders alabilmelerinin yollar›n› araflt›r›n.
Yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve de¤erini bilmelerini sa¤lay›n.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. E⁄‹T‹M UYGULAMALARI
Özel e¤itim kapsam› içinde ele al›nmas› tart›flmal› olan üstün veya özel yetenekliler için son y›llarda bir çok ülkede e¤itimleri konusunda önemli ad›mlar at›lm›fl bulunmaktad›r.

Bu dönemin ortaya ç›kmas›n›n temelinde üç say›t› bulunmaktad›r.
a.

Okullarda genel e¤itimin gerektirdi¤inden çok fazla ö¤renme yetene¤i olan
bir küme çocuk bulunmaktad›r.

b.

Bugün bu çocuklar için gerekli e¤itim ortamlar› ve önlemleri haz›rlanmazsa
ülke gelece¤i tehlikeye at›lm›fl olacakt›r. Çünkü, bugünün gençleri yar›n›n
yetiflkinleri olaca¤›ndan, onlar, için flimdiden uygulanacak olan e¤itim ve yap›lacak yat›r›m, bofla harcanmam›fl olacakt›r. Bu gençler, gelecekte, ülkeyi
ça¤dafl uygarl›k düzeyine tafl›yacak her türlü yenilik, bulufl ve ilerlemeleri yapabileceklerdir. Onlar gelece¤in araflt›rmac›lar›, yarat›c› sanatç›lar›, teknik
elemanlar› ve bilim adamlar›, toplum liderleri olacaklard›r.

c.

Bu çocuklara ola¤an çocuklara uygulanandan farkl› e¤itim uygulamak, yeni
yollar bulmak için harcanacak çaba genel e¤itime katk›da bulunacak ve genel e¤itimin niteli¤ini art›racakt›r.

Yap›lmamas› Gerekenler:
•
•
•
•
•
•

Üstün veya Özel yetenekli çocuklara ayn› konuda çok uzun ödevler verilmemeli,
Söz hakk› verilmemeli,
Tek düze, tekrarlayan görevler ve ödevler verilmemeli,
Al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki görüfllerini reddetmemeli,
Zamanlar› bofla harcat›lmamal›,
Angarya niteli¤inde görevler verilmemeli.

Ö¤renmeye ilgili ve yeterli olma,
Ö¤retimde s›ra d›fl› yöntem ve yeterliliklere sahip olma,
Adil ve tarafs›z olma,
‹flbirlikçi demokratik tutum,
Esnek olma,
Espiri duygusuna sahip olma,
Ödüllendirme ve takdir etme becerilerine sahip olma,
‹lgi alan›nda çeflitlilik gösterme,
‹nsanlar›n sorunlar›yla ilgilenme,
Hofl bir d›fl görünüfl ve tav›ra sahip olma.

Konuya bu varsay›mlar do¤rultusunda bakt›¤›m›zda gözönünde bulundurulmas› gereken üç gerçek karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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Birincisi, Üstün veya Özel yetenekli çocuklar› aray›p, tarayarak bulmak gerekmektedir. Çünkü bu çocuklar›n ço¤u kendili¤inden ortaya ç›kmazlar. Biz arat›p,
taramazsak büyük y›¤›nlar içinde yok olup giderler.
‹kincisi taran›p bulunan üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n, özel e¤itim önlemleriyle en iyi biçimde geliflmelerini sa¤lamak gerekmektedir. Bu yönüyle ola¤an programlar›n yaratabilece¤i sorunlara daha önce de¤inilmiflti.
Üçüncüsü, bu grubun k›sa sürede hayata at›lmalar›n› sa¤layarak uzun süre
verimli biçimde topluma katk›da bulunmalar›n› gerçeklefltirmektir.
Üstün veya Özel yetenekli Çocuklar için gelifltirilmifl olan e¤itim önlemlerinin
yarar ve sak›ncalar›n›n bilinmesi Türkiye’deki uygulamalar için önem tafl›maktad›r.
Çünkü zaman kaybetmeden uygulamalar›n bafllayabilmesi için Amerika’y› yeniden keflfe gerek bulunmamaktad›r. Uygulanan önlemler AYRI E⁄‹T‹M ve B‹RL‹KTE E⁄‹T‹M olmak üzere iki ana gruba ayr›lmaktad›r.

8.1. Ayr› E¤itim
Bu uygulamada üstün veya özel yetenekli çocuklar belirli özellik ve düzey yak›nl›klar›na göre gruplanmakta, bu grubun özelliklerine ve gereksinmelerine göre özel e¤itim programlar› gelifltirilmekte ve bu programlar çeflitli e¤itsel düzenlemeler içerisinde uygulanmaktad›r. Bunlar›n bafll›calar› afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Özel Okul
Üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n belirli amaçl› okullarda toplan›p e¤itilmesine verilen add›r. Türkiye’de Fen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,
‹nanç Vakf› Lisesi bu biçimde örgütlenmifl olan kurumlard›r. Tarihsel geliflim aç›s›ndan ilk örnek ise Enderun Mektebi’dir.
Yararlar›:
•
•
•
•
•

Programdaki bütün çocuklar homojen bir grup oluflturdu¤u için en üst düzeyde ö¤rencilerin birbirlerini desteklemelerini ve yar›flmalar›n› sa¤lar.
Tek bafl›na olma duygusunu azalt›r.
E¤itsel gereksinmelerini karfl›layacak, özel gelifltirilmifl programlar kullan›l›r.
Çeflitli alanlarda genifllemesine ve derinli¤ine ö¤renme gereksinmelerini karfl›layacak özel donan›mlara olanak sa¤lar.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n e¤itimi için özel olarak seçilmifl ve yetifltirilmifl ö¤retmenlerle sa¤lan›r.
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Çocuklar›n yetenekleri yönünde ve düzeyinde geliflimleri sa¤lanabilir.
K›rsal bölgelerde olanlar için en iyi e¤itim ortam› sa¤lanabilir.
Sak›ncalar›:

•

Üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n, di¤er çocuklarla etkileflimde bulunmalar›n› önleyece¤i için, toplumla bütünleflmelerini önler, bencil olmalar›n› sa¤lar, liderlik özelliklerinin geliflimini engeller.

•

Çocuklar› çok erken yaflta uzmanl›k alanlar›na yönlendirmesi, daha sonra
baflka alanlara kaymalar›n› engelleyebilir.

•

Çocuklar›n bir çok üstün özelliklerinin toplum için ifllevsel hale gelmesini engelleyebilir.

•

Tüm önlemler içerisinde an pahal› olan›d›r.

Burada belirtilen ve belirtilmeyen bir çok sak›ncalar› nedeniyle özel okullarda üstün veya özel yeteneklilerin e¤itimi art›k geliflmifl ülkelerde ö¤rencinin düzeyi akranlar›ndan çok üstün olmad›¤› yani deha düzeyinde olmad›¤› takdirde
tercih edilmemektedir.

Özel S›n›f
Özel s›n›flarda belirli say›da üstün veya özel yetenekli çocuklar için büyük
yerleflim merkezlerindeki büyük okullarda, özel e¤itim s›n›flar›na benzer olarak
kurulan s›n›flard›r. Bunlar›n da baz› yarar ve sak›ncalar› bulunmaktad›r.
Türkiye’de 1964 - 1971 y›llar› aras›nda önce Ankara’da daha sonra ‹stanbul,
Eskiflehir ve Bursa’da uygulanm›flt›r. Daha önce de¤inildi¤i gibi çeflitli nedenlerle
uygulamaya son verilmifltir. Yine 1960’l› y›llarda belirtilen illerde ‘türdefl yetenek
s›n›flar›’ uygulamas›na gidilmifltir. Bu uygulamada ö¤renciler zekâ düzeylerine
göre (A) ‹yiler, (B) Ortalar ve (C) Zay›flar diye kümelenmifllerdir. Ancak uygulama
k›sa bir süre sonra sona erdirilmifltir.
Araflt›rmalar özel s›n›f uygulamas›n›n ilkö¤retimde de¤il daha çok ortaö¤retimde özellikle çok üstün zekâl› ve yarat›c› çocuklar için uygulanabilir oldu¤unu
belirtmektedir. Ancak Türkiye’de böylesi bir deneme henüz yap›lmam›flt›r. Yararlar› dikkate al›n›r ve afla¤›da belirtilen sak›ncalar› gözetilirse ö¤renci say›s› fazla
olan okullarda ve bir ya da birden çok zekâ alanlar›nda üstün olan çocuklar, kredili sistem uygulanmas› koflulu ile bu uygulamadan yararlanabilirler.
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Yararlar›
•
•
•
•

E¤itsel gereksinmelerini karfl›layacak, özel olarak gelifltirilmifl programlar ve
özel yetifltirilmifl ö¤retmenlerin kullan›lmas›.
Benzeri olan çocuklarla yak›n etkileflim ve yar›flma içinde olarak daha üst düzeyde derinlemesine proje ve grup çal›flmalar›n› olanakl› k›lmas›.
Kendi yetenek ve yeterliliklerinin h›z›na göre daha üst düzeydeki programlarda ilerlemelerini olanakl› k›larak kendilerini gelifltirmelerini sa¤lamas›.
Ö¤rencinin bireysel çal›flmas›na olanak tan›mas›.

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹LER

187

de, çocu¤un okula bafllad›¤› zamanki bedensel, toplumsal ve duygusal geliflimi
dikkate al›nmadan yap›l›rsa bir çok sorunun ortaya ç›kmas›na neden olabilir.
Okuldan hofllanmama, duygusal ve toplumsal aç›dan iletiflim kurma zorluklar›,
küçük kaslarda bozulma, bedensel etkinliklerde yeterince geliflemedi¤i için ortaya ç›kan baflar›s›zl›k sonucu kendine güvensizlik gibi.
Türkiye’de ‹lkö¤retim kademesinde yönetmeli¤in 41. maddesi erken bafllamaya olanak vermektedir.
2. S›n›f Atlatma:

Sak›ncalar›
•
•
•
•

Çocuklar› üstün veya özel yetenekli olarak ay›rma akranlar›ndan soyutlamakta, üstün benlik duygusu ve gurur gelifltirebilmektedir.
Bir alanda üstün veya özel yetenekli olan çocu¤un tüm alanlarda ayn› yetene¤i göstermesi beklenmektedir.
Normal akranlar›yla etkileflim ve iletiflim kurma becerilerinden yoksun k›lmaktad›r.
Pahal› bir e¤itimdir.

8. 2. Birlikte E¤itim
Üstün veya Özel yetenekli ve yarat›c› çocuklar›n akranlar›yla ayn› e¤itim ortam›nda, birlikte e¤itimlerini kapsayan bu uygulaman›n da de¤iflik biçimleri bulunmaktad›r. Bunlar›n bafll›calar› h›zland›rma ve zenginlefltirme’dir.

H›zland›rma
Bu, üstün veya özel yetenekli çocuklara uygulanacak olan e¤itimin sunulufl
biçimiyle ilgili bir yaklafl›md›r. ‹ki farkl› uygulamas› bulunmaktad›r:
1. Okula Erken Bafllatma:
Üstün veya Özel yetenekli oldu¤u erken yafllarda ortaya ç›kan çocuklar›n takvim yafl›na bak›lmaks›z›n okula bafllama yafl›ndan bir ya da iki y›l erken bafllat›lmas› biçimindeki uygulamad›r. Bir çok ülkede bu uygulama yap›lmaktad›r. Savunucular›na göre erken geliflmifl çocu¤un okula al›nmamas› onun geliflimine engel olmaktad›r. Ancak, ilk bak›flta kabul edilebilir bir görüfl gibi görünmekteyse

Çocuk okula bafllad›ktan sonra, okul baflar›s›na, uzman görüfllerine ve psikometrik ölçüm sonuçlar›na göre, ö¤renim ve zekâ düzeylerine uygun bir ya da
iki üst s›n›fa atlat›lmak suretiyle yap›lan bir uygulamad›r. Bu yöntemle çocu¤un
ö¤renme h›z›na uygun bir h›zland›rma yap›larak akademik geliflmesi sa¤lanabilir.
Bu uygulaman›n en sak›ncal› yan›, çocu¤un sadece zihinsel geliflimini, düzeyini ve bilgisini dikkate alarak onu kendi akranlar›ndan ay›r›p yaflça daha büyüklerin, bedensel ve duygusal geliflim aç›s›ndan farkl› olanlar›n yan›na koyarak e¤itmeye zorlamas›d›r. Bu yöntemle üstün veya özel yetenekli bir çocuk, alt› y›ll›k ö¤renimi befl ya da dört y›lda tamamlayabilir.
Bu önlem özellikle Terman Araflt›rma Grubu’nda ve ondan sonra oldukça yayg›n kullan›lmaya bafllanm›fl ancak yukar›da de¤inilen temel sak›ncas›ndan sonra
ve özellikle ‹lkö¤retimde yap›lan s›n›f atlatmada ö¤rencilerin bilgileri aras›ndaki
boflluklar› doldurmada gösterdikleri baflar›s›zl›k nedeniyle s›n›rland›r›lm›flt›r.
Araflt›rmac›lar bu uygulaman›n ortaö¤retimde ve özellikle üniversitede uygulanmas›n›n söz konusu sak›ncalar› ortadan kald›rabilece¤i ve iyi sonuçlar al›nabilece¤ini belirtmektedirler. Bu uygulama, özel program, araç-gereç, personel ve
mekan gerektirmedi¤i için pahal› olmayan bir e¤itim önlemidir.
Türkiye’de s›n›rl› olarak ‹lkö¤retimde yukar›da de¤inilen Yönetmeli¤e göre
uygulanmaktad›r.

Zenginlefltirme
Üstün veya Özel Yetenekli ve Yarat›c› çocuklar›n kendi akranlar› aras›nda ve
normal s›n›flarda tutularak programlar›n gereksinmelerine yan›t verecek flekilde
çeflitlendirilmesi ve zenginlefltirilmesi yoluyla yap›lan uygulamad›r. Günümüzde,
Türkiye d›fl›ndaki hemen hemen geliflmifl her ülkede en yayg›n biçimde uygulanan program modeli zenginlefltirmedir. Okullarda uygulanmakta olan ilgi küme-
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si çal›flmalar› buna olanak tan›makla birlikte, ö¤retmenlerin bu alanda yetifltirilmemifl olmas›, s›n›f say›lar›n›n kalabal›kl›¤› uygulama olana¤›n› k›s›tlamaktad›r.
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Bu iyilefltirme çal›flmalar› ile sadece üstün veya özel yetenekli ve yarat›c› çocuklar de¤il, tüm ça¤ nüfusunun kendi yetenek, yeterlilik, kapasite ve gereksinmelerine göre yetiflmeleri sa¤lanm›fl olacakt›r.

Yararlar›
•
•

•
•

Üstün veya Özel yetenekli çocuklar› normal akranlar›ndan ay›rmadan birlikte e¤itimlerine olanak tan›mad›¤›ndan toplumsal bütünleflmeyi sa¤lar.
Üstün ve ya Özel Yetenekli ve Yarat›c› çocuklar›n hem ileri olduklar› alanlarda kendi h›z, yeterlilik ve kapasitelerine göre geliflmelerini sa¤larken, akranlar›yla di¤er alanlarda birlikte olmalar›n›, yaz›flmalar›n›, etkileflimde bulunmalar›n›, birlikte proje üretmelerini olanakl› k›lar.
Çocuklar› daha uyumlu ve esnek olmalar›n› olanakl› k›lar.
Tüm çocuklar bir arada e¤itildi¤i için ana babalarca daha fazla destek görür.

9. UYGULANAB‹L‹R B‹R E⁄‹T‹M MODEL‹
Sekiz y›ll›k zorunlu e¤itim kapsam› içinde, tüm ça¤ nüfusunun okulda olu¤unu varsayarsak tüm çocuklara, ‘Tan›lama Yöntemleri’ bölümünde de¤inilmifl
olan yarat›c› ö¤renme ortamlar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Yarat›c› ö¤renme
ortamlar›, ö¤rencinin kendi h›z›, yeterli¤i, yetene¤i çerçevesinde, ‘ö¤renmeyi ö¤rendi¤i’ e¤itim ortamlar›d›r.

Bu ortamlar› uygulayabilmenin ön koflullar› flunlard›r:
Zenginlefltirme yöntemi etkin bir biçimde nas›l uygulanabilir?
Zenginlefltirme, ayr› e¤itim uygulamalar›ndan farkl› olarak yetenek düzeyleri
ne olursa olsun tüm çocuklar› kapsayacak bir yap›ya sahiptir. Üstün veya Özel yetenekli çocuklarla, ola¤an normal çocuklar›n bir arada olmas› ola¤an çocuklar için
de bir zenginlefltirmedir. Uygulamada onlar da yararlan›r. Dikey ve Yatay uyguland›¤› gibi, yan günlü programlar, özel kurslar, özel ö¤retmen, ba¤›ms›z çal›flma,
alan gezileri, ö¤renci de¤iflim programlar› bu uygulamalardan baz›lar›d›r. Türkiye’de de her yerleflim bölgesinde ve her okulda uygulanabilecek bir yöntemdir.

•
•

•
•
•

Etkin biçimde uygulanabilmesi için:
•
•
•
•
•
•

Her düzeydeki okul programlar›n›n esnek, ö¤renci gereksinmelerine göre
de¤ifltirilebilecek özelliklere ulaflt›r›lmas›.
S›n›f mevcutlar›n›n, ö¤rencilere uygulanacak bireysel e¤itim programlar›na
olanak sa¤layacak say›da yap›lanmas›.
S›n›f ö¤retmenlerini destekleyecek bilgi, araç gereç gibi donan›mlar› sa¤layacak kaynak oda ve uzman alan ö¤retmenlerinin bulunmas›.
Programlarda, okul aile ve çevrenin ortaklafla kat›l›m›n› sa¤layacak yönetsel
düzenlemelerin yap›lmas›.
Tüm e¤itim personelinin bu konuda hizmet için e¤itimden geçirilmesi.
S›n›f ö¤retmenlerinin hizmet öncesi e¤itimlerinde, gerek tan›lama gerek
programlar› düzenleme ve bireysel e¤itim programlar› gelifltirme konular›nda bilgilenmelerini sa¤layacak programlarla yetifltirilmesi gerekmektedir.

•
•
•

Kaynaflt›rmaya olanak tan›mas›. Bu kavram daha önceki bölümlerde tart›fl›lm›flt›.
Tüm çocuklar›n performanslar›na uygun kimi zaman benzer küme özelliklerine göre, kimi zaman bireysel olarak gelifltirilmifl bireysel e¤itim programlar›n›n uygulanmas›.
S›n›f mevcutlar›n›n en fazla 30 kifli olmas›.
Programlar›n ö¤rencinin gereksinmelerine göre düzenlenebilecek esnek yap›ya ulaflmas›n› sa¤layacak yönetsel ve yap›sal de¤ifliklerin yap›lmas›.
S›n›f geçme yerine ders geçmenin uygulanmas›. Bunu sa¤lamak için, derslerin kredilendirilmesi, bir ö¤rencinin almas› gereken zorunlu kredi ve alanlar›n belirlenerek çocu¤un üstün oldu¤u, yetenekli oldu¤u alanlara göre seçimini yapabilece¤i çeflitlili¤e ulaflt›r›lmas›.
Ö¤renciyi etkin k›lan, biliflsel stratejilere (ö¤renmeyi ö¤renme) ve yarat›c›
problem çözme süreçlerine yer verilmesi.
Ö¤retmenlerin, özellikle s›n›f ö¤retmenlerinin özel e¤itim ö¤retmeni olarak
yetifltirilmesi.
Ana babalar›n programlarda etkin görev almalar›n› sa¤layacak ve çevre olanaklar›n› s›n›fa tafl›may› kolaylaflt›racak yap›lanmalar›n oluflturulmas›.

Bu ön koflullar sa¤land›ktan sonra, her yöre ve okul ortam›nda uygulanabilecek olan program zenginlefltirme yaklafl›m› ile e¤itim verilecek olunursa ça¤
nüfusundaki tüm çocuklar›n kapsam içine al›nmas›, birinin bile kaybolmamas›
sa¤lanabilir. Bu uygulamada, bütün çocuklar okula kay›t olduktan sonra, ö¤retim
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y›l› içinde gösterdikleri ö¤renme performanslar›, tutum ve baflar›lar› ile zenginlefltirme uygulamalar›ndaki yerlerini al›r. Bu model 1977’de Renzulli taraf›ndan gelifltirilmifl olan ‘Dönerli Kap›’ uygulamas› denilen bir modeldir. Etkin biçimde hem
ABD’de hem de ‹ngiltere’de uygulanmakta ve yararl› sonuçlar al›nmaktad›r.

Modelin uygulanmas›nda ö¤rencilerin izlemesi gereken programda dikkat edilen hususlar flunlard›r:
•

•
•

•

Her çocu¤un almas› gereken zorunlu bir temel ana program vard›r. Ancak
üstün veya özel yetenekli çocuklar›n büyük k›sm› bu temel bilgileri ö¤renmifl
olarak okula bafllam›fl olduklar› için, bu temel bilgiler zenginlefltirilir.
Bu ilerlemede kesinlikle Bloom’un Taksonomisi’nin uygulanmas› gerekir.
Ö¤rencinin her derste bulundu¤u grup ve ald›¤› program de¤iflebilir. Bir dersi akranlar›yla al›rken, bir baflka dersi orta düzeyde ileri bir grupla, bir baflka
dersi de çok ileri düzeydeki bir baflka grupla alabilme olana¤› sa¤lanmal›d›r.
Program, ö¤rencilerin farkl› yeteneklerini kapasitelerinin en üst düzeyine kadar gelifltirilmesine, a¤›r geliflen alanlar›n› normallefltirmeye olanak veren, dinamik ö¤renci merkezli bir özellik tafl›mal›d›r.

A¤›r
Ö¤renenler

Bütün
Ö¤renciler

Destek
Gruplar›
Ana program›
pekifltirici ve
destekleyici

I. Temel Ana

Materyalleri
kullanma
Genifllemesine
zenginlefltirme

Ana program›
pekistirici Ve
destekleyici Temel
Program›n

Ortalama Üstü
Yetenekliler

•

Bu araflt›rmada üstün veya özel yetenekli çocuklar›n neden özel e¤itim kapsam› içine al›nmalar› gerekti¤i tart›fl›lm›flt›r. Bunda önce soyut zekâ, yetenek
ve yarat›c›l›k kavramlar› üzerine çeflitli kavramlar› üzerinde çeflitli kuramlara
göre durulmufl ve Gardner’in ‘Çoklu Zekâ Kuram›’na göre araflt›rma yaz›s›
yaz›lm›flt›r.

•

Üstün veya Özel Yetenekli çocuklar›n tan›mlanmas›ndan önce ZB kullan›l›rken art›k geliflim profilleri ve performans düzeylerini esas alan e¤itsel ölçümlemeler dikkate al›nmaktad›r.

•

Üstün veya Özel yetenekliler özel e¤itim alan›n›n en çok ihmal edilen grubudur. Bunun nedeninin bafl›nda yanl›fl kan› ve toplumun tutumu gelmektedir.

•

Üstün veya Özel yetenekliler, geleneksel olarak dahi, üstün zekâl›, üstün özel
yetenekli olarak s›n›fland›r›l›rken, günümüzde bu tür etkilemelerden kurtulmak için genel tan›mlamalar, “Üstün veya Özel Yetenekli, Yarat›c›” gibi tan›mlamalar bir ölçüde uygulama amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.

•

Üstün veya Özel yetenekliler, tarama ve tan›lama yöntemleri ile belirlenmektedir. Ana babalar›n belirlemede isabet oran› düflüktür. Ö¤retmenler daha iyi
tahminde bulunmaktad›rlar. Taramada en isabetli olan yaflça küçük ancak,
baflar›s› s›n›f ortalamas›nda olan çocuklar›n dikkate al›nd›¤› durumlard›r. Tan›lamada psikometrik ölçekler uygulanmaktad›r. Ancak, bu ölçekler pahal›,
uzun zaman gerektiren ve yanl› araçlard›r. Öncelik ölçüt ba¤›ml› ölçekler olmal›d›r. Bunlar yan›nda disiplinler aras› bir yaklafl›mla geliflim profillerinin ç›kart›lmas› gerekir.

•

Üstün veya Özel yetenekli çocuklar›n gerçek anlamda e¤itimleri yüzy›l›n bafllar›nda, özellikle Terman’›n araflt›rmas›ndan sonra olmufltur. Ancak h›zl› geliflme 1957 y›l›ndan sonra olmufltur. Bu y›llarda Türkiye’de Fen Lisesi, Üst Özel
S›n›f, Türdefl Yetenek Kümeleri uygulamalar› denenmifl bunlardan Fen Liseleri d›fl›ndakiler sonland›r›lm›flt›r. Halen Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Fen Liseleri, ‹nanç Vakf› Lisesi, Bilim Ve Sanat Merkezleri ve iki özel ilkö¤retim okulu d›fl›nda uygulama bulunmamaktad›r. Mevcut yönetmelikler, ‹lkö¤retim I.
Kademede belli ölçüde h›zland›rmaya ve zenginlefltirmeye yer vermektedir.

•

Son y›llarda, üstün veya özel yetenekli çocuklar›n e¤itimlerinde zenginlefltirme yaklafl›m› içerisinde yarat›c› ö¤renme ortamlar›na olanak sa¤layan, ‘Döner Kap› Modeli’ yayg›n olarak uygulanmaktad›r. 28 N‹SAN 2004

Zenginlefltirme
Derinlemesine ve
Materyalleri
kullanma
ölçümlenmesi

II. Temel Ana
Program Ana
kavramlar›n Bilgi ve
becerilerin Geliflimi
Çizelge- EK-1: Program Zenginlefltirme Modeli Çizelgesi - (B.BLOOM)
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Özetlersek

Çok Üstün
Zekal›lar
Daha zor
örneklerin
Genifllemesine

Program Temel
beceri Kavram ve
içerik

ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKL‹LER

Milli E¤itim Bakanl›¤› Dergisi,
Y›l 1999, Say›: 103
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Üstün Zekâl› ve Üstün Yetenekliler
Özlem ERSOY*
Neslihan AVCI**

G

ünümüzde üstün zekâl› ve üstün yetenekli kavramlar› ayr› olarak düflünülmemekte ve üstün zekân›n üstün yetenek içerisinde tan›mlanabilece¤i belirtilmektedir. Kitab›n bu bölümünde konu üstün yetenekliler fleklinde ele al›nacakt›r.

A. TANIM VE SINIFLANDIRMA
I. Özel E¤itim Konseyinde üstün yetenekliler, genel ve/veya özel yetenekleri
aç›s›ndan, yafl›tlar›na göre yüksek düzeyde performans gösterdi¤i konunun uzmanlar› taraf›ndan belirlenmifl kiflilerdir, üstün yetenekliler, bu yeteneklerini gelifltirmede normal e¤itim programlar›n›n yetersiz kald›¤› kendi ilgi ve yetenekleri
do¤rultusunda farkl›laflt›r›lm›fl programlara ihtiyaç duyan gruptur fleklinde tan›mlanm›flt›r (MEB, 1991).
Marland Raporunda ise üstün yetenek afla¤›daki alanlar›n birinde ya da bir
kaç›nda yüksek performans ve baflar› gösterme fleklinde tan›mlanm›flt›r. (Passow;
1993):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Genel zihinsel yetenek
Özel akademik yetenek
Yarat›c› ya da üretici düflünce yetene¤i
Liderlik yetene¤i
Görsel ve gösteri sanatlar›nda yetenek
Psiko-motor yetenek.

____________________________________

* Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi.
** Dr., Gazi Üniversitesi.
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B. NEDENLER

•

Yafl›na göre uzun dikkat süresi

Bireysel farkl›l›klarla ilgili olarak yap›lan ilk çal›flmalar, üstün yeteneklili¤i genetik faktörlere ba¤lar iken günümüzde yap›lan çal›flmalarda üstün yetene¤in
genetik ve çevresel faktörlerin etkileflimi sonucunda ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir (Moore, 1992; Thompson ve Plomin, 1993).

•

Kendine yüksek standartlar belirleme

•

Yafl›na göre ileri bir mizah anlay›fl›na sahip olma

•

Yeni denemeler yapmaya aç›k olma

•

Bilgiyi zihinde tutma

Yetenek, genetik arac›l›¤›yla gelmekle birlikte pek çok araflt›rmac› onun çevre arac›l›¤›yla büyüyüp geliflti¤ine inanmaktad›r. Ebeveynler, aile çevresi, arkadafl
gruplar› ve toplumsal deneyimleri çocu¤un yeteneklerinin geliflmesini çok güçlü
bir flekilde etkilemektedir (Culatta ve Tompkins, 1999).

•

Akranlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda planlama, problem çözme ve soyut düflünme
becerilerinde daha ileri seviyeye sahip olma

•

Benzerlik ve farkl›l›klar› çabuk farketme ve h›zla prensiplerden genellemeye
gidebilme yetene¤i

•

Çeflitli konularda al›fl›lmad›k flekilde bir çok bilgiye sahip olma

•

Rutin ifllemlerden s›k›lma

•

Ahlaki konular, din ve politika gibi yetiflkin konular›na ilgi

•

Daha az d›fl kontrole ihtiyaç duyma

•

Akranlar› ve ortam üzerinde bask›n olma e¤ilimine sahip olma

•

Sözlü ve yaz›l› ifadelerinde orijinallik sergileme

•

Ba¤›ms›z olma

•

Hedefine ulaflmada inatç› ve mücadeleci olma.

C. ÖZELL‹KLER‹
Literatürde, genellikle üstün yetenekli çocuklar›n yaflamlar›n›n ilk y›llar›ndan
itibaren geliflim aflamalar›na normal geliflim standartlar› gösterenlere göre daha
h›zl› ulaflt›klar› vurgulanmaktad›r. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre. bu h›zl› ilerleme özelli¤i de¤iflebilir, özel bir alanda yetenekli olan çocu¤un tüm geliflim
alanlar›nda h›zl› olmas› beklenmemelidir. Örne¤in, görsel sanatlar alan›nda üstün
yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yafl›tlar›ndan üstün olma özelli¤i göstermekle birlikte, di¤er geliflim alanlar›nda standart geliflim ritmi izleyebilir (Tu¤rul,
1994. Metin,1999a).
Üstün yeteneklilerin yetenek alan›na göre özellikleri flu flekildedir (Kitano ve
Kirby, 1986; Metin. 1999a).

Genel Zihinsel Yetenek
Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinden sürekli olarak 130 ve daha yukar› zekâ
puan› alan bireylerdir. Özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yafl›tlar›na göre ileri sözcük da¤arc›¤›
Kitaplara ve okumaya erken dönemde ilgi
Erken okuma yetene¤i; oldukça erken yaflta içinden okuma (2-3 yafl gibi)
Ba¤›ms›z okuma; s›kl›kla yetiflkin seviyesindeki kitaplar› tercih etme
H›zl› ö¤renme ve olaylara dayal› bilgileri kolay hat›rlama
Neden-sonuç iliflkilerini h›zl› alg›lama
Merak; sürekli olarak nas›l ve niçin sorular› sorma
Kendinden büyük çocuklarla birlikle olmaktan hofllanma
‹lgiler arama ve koleksiyon yapma

Özel Akademik Yetenek
Özel bir akademik alanda (Matematik, bilim, dil gibi) akranlar›na göre daha
yüksek performans gösteren bireylerdir. Özellikleri:
•

Özel bir akademik alanla ilgili etkinliklerde daha uzun dikkat süresi

•

Söz konusu alanla ilgili kavramlar, yöntemler ve terminolojiyi anlama konusunda ileri bir düzey

•

Söz konusu alandaki kavramlar› tüm di¤er aktivitelere uygulama yetene¤i

•

Zaman›n›n çok büyük bir k›sm›n› özel akademik alana ay›rmaya istekli olma
ve bu alanda yüksek standartlara sahip olma çabas›

•

Özel yetene¤i oldu¤u alanda rakipsiz olma ve en iyisi olma motivasyonu

•

Yetene¤i olan özel alanda h›zl› ö¤renme

•

Özel yetene¤i oldu¤u alanda bilgisini art›rmak için bu konuda daha bilgili
olan kiflilerden yard›m isteme

•

Yetenekli oldu¤u alanla ilgili, kendisinin ve di¤erlerinin yetene¤i hakk›nda
yarg›da bulunma.
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Yarat›c› ya da Üretici Düflünce Yetene¤i
Birbirinden ba¤›ms›z veya farkl› olarak düflünülen elemanlar› bir araya getirerek yeni düflünceler veya flekiller üreten bireylerdir (Metin, 1999a). Özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merakl› olma
Deneyimlere aç›k olma
‹flleri kendi yollar›yla yürütme e¤ilimi
Yaln›z bafl›na çal›flmay› tercih etme
Aktif bir hayal gücü
Bir hedefe ulaflmak veya bir problemi çözmek için birçok yol düflünme yetene¤i
Beklenmeyen ak›ll›ca ve ukalaca cevaplar verme e¤ilimi
Fikir üretme ve gelifltirmede ak›c› olma
Birbirinden ba¤›ms›z görünen fikirler aras›nda al›fl›lm›fl›n d›fl›nda ba¤lant›lar
kurma
Macera ve risk almaya isteklilik
fiafl›rt›c› düzeyde estetik olarak duyarl›l›k
Ayr›nt›larla ilgilenme ihtiyac›
Ezberden s›k›lma
Kendi karar›n›n yer almad›¤› otoriter bildirimleri kabul etmeme
Sosyal kabul görme ihtiyac›
Kendi fikirlerine inanma ve bir tart›flma veya çal›flma ortam›nda fikrini koruma
Risk almaktan hofllanma
‹lgilerini ve hayal gücünü kullanabilece¤i projelerde al›fl›lm›fl›n d›fl›nda orjinalite, konsantrasyon ve çal›flma temposu sergileme.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bu alanda üstün yetenekli olan bireyler resim, müzik, drama, tiyatro ve di¤er
ilgili alanlar›n birinde ya da birkaç›nda özel yetenek gösterirler. Özellikleri:

Müzik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orijinal besteler yapma
‹yi bir ritim duygusuna sahip olma
Melodileri ve ritmi kolay hat›rlama ve tekrarlama
Duygu ve deneyimlerini ifade etmek için müzi¤i kullanma
Sesleri ve notalar› kolayl›kla ç›karma
Bir enstrüman çalma ve bunu yapmaya karfl› güçlü bir istek duyma
Müzikle yap›lan dans ve dramatik etkinliklerden hofllanma
Müzikteki tempo ve duygu de¤iflikliklerine uygun olarak yarat›c› bir flekilde
hareket etme
Müzikal aktivitelerden hofllanma ve müzik dinleme ve yaratma f›rsatlar› arama.

Drama:

Liderlik Yetene¤i
Liderlikte üstün yetenek gösteren bireyler, grubu yönlendirme becerilerini
kullan›rlar ve güç durumlar› kolayl›kla aflabilirler. Sosyal süreçleri aktif olarak sürdüren ve de¤ifltiren bireyler olarakta bilinirler. Özellikleri:

•
•

Zekâ, mizah ve ileri görüfllülü¤ü ile sosyal durumlarla bafla ç›kmada al›fl›lmadik kapasite
‹liflkileri kurma ve sürdürme yetene¤i
Empalik anlay›flla dinleme
‹nsanlar›n ne hissettiklerini ve gruplar›n nas›l ifller gördüklerini anlama

•
•
•
•
•

•
•
•

Sorumluluklar› yerine getirmede baflar› gösterme
Grup ruhu oluflturma ve gerekti¤inde grup elemanlar›n› destekleme
Yeni durumlara kolayl›kla uyum sa¤lama
Yafl›tlar› ve yetiflkinler taraf›ndan aranan kifli olma
Giriflken olma
Yafl›tlar› taraf›ndan karar al›c› ve arabulucu olarak görülme
Karar al›rken duygusal davranmama, objektif olma
Baflkalar›n› üretken davran›fllara teflvik etme yetene¤i
Yafl›tlar› ve kendinden büyüklerle birlikteyken kendinden emin olma.

Görsel ve Gösteri Sanatlar›nda Yetenek

•

•
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Drama etkinlikleri ile ilgilenme ve keyif alma
Jest ve mimiklerini etkili olarak kullanarak kolayl›kla hikaye anlatma ve izleyicinin be¤enisini toplama
Duygular›n›, yüz ifadeleri, jestler ve vücut hareketleri ile yans›tma
Rol oynama, canland›rma ve di¤erlerini taklit konusunda uzman olma
Vücut dilini kullanarak fikirlerini kusursuz biçimde ifade etme
Orijinal oyunlar yaratma
‹zleyicilerde duygusal tepkiler uyand›rmaktan hofllanma.
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Sanat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanat aktivitelerine ekstra zaman ay›rma
Sadece evleri, insanlar› ve çiçekleri de¤il çeflitli nesne ve durumlar› çizme
Sanat› ciddi bir flekilde ele alma ve sanattan hofllanma
Çok iyi bir hayal gücüne sahip olma
Duygu ve deneyimlerini sanatla ifade etme
Sanat çal›flmalar› planlama
Farkl› araçlar ve teknikler denemeye istekli olma
Artistik problemlere al›fl›lmam›fl çözüm yollar› bulma
Kil, plastirin, seramik v.b. malzemelerle üç boyutlu çal›flmalar yapmaktan
hofllanma
Di¤er insanlar›n yapt›¤› sanat etkinlikleri ile ilgilenme ve onlar›n üzerinde tart›flmaya zaman ay›rma
Stil, denge ve bütünlü¤e sahip orijinal ürünler ortaya koyma
‹yi bir gözlem yetene¤ine sahip olma
Sanat konusunda bilgi edinmeye istekli olma.
Güzel sanatlar›n di¤er alanlar› içinde benzeri listeler oluflturulabilir.

Psikomotor Yetenek
Psikomotor alanda yetenekli olma, vücudun tümü ya da bir bölümündeki
motor kaslar› kullanmada yüksek performans gösterme (h›z, kuvvet, koordinasyon, denge, topu kontrol etme v.b.) anlam›ndad›r. Psikomotor alanda yetenek
jimnastik, yüzme ve atletizm v.b. spor dallar›n› içerdi¤i gibi bazen ince motor becerilerdeki yeteneklili¤i de (el sanatlar›, operatörlük gibi) kapsamaktad›r.

Özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•

Ritmik olma
Atletik olma
Vücut gelifltirmeye uygun yap›ya sahip olma
Fiziksel etkinliklerde koordineli, dengeli ve güvenli olma
Oyun oluflturmakla ve de¤ifltirmekle yarat›c› olma
Enerjik olma
Fizik gücü ile oynanan oyunlardan hofllanma (Metin, 1999a).
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D. E⁄‹T‹MLER‹

Tan›lama ve De¤erlendirme
Üstün yetenekli bireyin var olan kapasitesinin iyi bir flekilde de¤erlendirilebilmesi için bireyin kapsaml› bir de¤erlendirme sürecinden geçirilmesi gerekmektedir (Ömero¤lu, 1993; ‘Moore, 1992; Stile, 1996). Bu süreçte, disiplinler aras› bir
yaklafl›m›n ve bir çok de¤erlendirme arac›n›n bir arada kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r.
Disiplinler aras› yaklafl›mda bir de¤erlendirme ekibinin kurulmas› flartt›r. Bu ekipte yer alanlar:
•
•
•

Ö¤retmen
Ebeveyn
‹lgili uzmanlard›r.

Bu ekip üstün yetenekli oldu¤u düflünülen bireye iliflkin verileri afla¤›daki
kaynaklardan toplamaktad›r (Kitano ve Kirby, 1986; Da¤l›o¤lu ve Metin, 1999).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ö¤retmenin saptamalar›
Çocukla ilgili tutulan çcfliti kay›tlar
Aile görüflmeleri
Çocu¤un yafl›tlar› ile görüflme
Çocukla görüflme
Biyografik veriler
Anektod kay›tlar›
Çocu¤un ürünleri
Üye olunan organizasyonlardan toplanan bilgiler
Uzman görüflleri

•

Testler:
-

Grup zekâ testleri
Grup baflar› testleri
Bireysel zekâ testleri
Yarat›c›l›k testleri
Kritik düflünme testleri
Resim, müzik gibi alanlar için özel testler.

Üstün yeteneklilik alan›na göre kullan›labilecek veri toplama yöntemleri afla¤›da yer almaktad›r (Tablo 1).
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Tablo 1. Üstün Yeteneklilik Alan›na Göre Veri Toplama Kaynaklar›

E¤itim

ÜSTÜN YETENEKL‹L‹K ALANI
VER‹ TOPLAMA
KAYNAKLARI

Zihinsel
Yetenek

Akademik Yarat›c›
Yetenek Düflünce

Liderlik
Yetene¤i

Sanatta
Yetenek

x

x

x
x

Ö¤retmenin saptamalar›

x

x

Çocukla ilgili tutulan çeflitli kay›tlar

x

x

Aile görüflmeleri

x

x

x

x

Çocu¤un yafl›tlar› ile görüflme

x

x

x

x

x

Çocukla görüflme

x

x

x

x

x

Biyografik veriler

x

x

x

x

Anektod kay›tlar›

x

x

x

x

Çocu¤un ürünleri

x

x

x

x

Üye olunan organizasyonlardan

x

Üstün yetenekli bireyin tan›lan›p de¤erlendirildikten ve potansiyeli belirlendikten sonra gereksinimlerini en iyi flekilde karfl›layacak e¤itim program›na ve
sa¤lanacak özel e¤itim hizmetlerine karar verilmelidir. Saklanacak e¤itsel hizmetler ise üç ana bafll›k alt›nda toplanabilir:
1. Zenginlefltirme.
2. H›zland›rma.
3. Gruplama.
1.

Zenginlefltirme: Normal s›n›f program›nda üstün yetenekli ö¤rencilerin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun uyarlamalar yap›lmas› esast›r. Bunun için normal s›n›f içinde farkl›laflt›r›lm›fl ö¤renme deneyimlerinin planlanmas› gerekmektedir. Yatay ve dikey olmak üzere iki türlü zenginlefltirme yap›labilmektedir. Yatay zenginlefltirmede etkinlik ve ders türünü art›rma söz konusudur. Dikey zenginlefltirmede ise o konu ile ilgili derinlemesine çal›flmalar yap›lmaktad›r. Zenginlefltirme 1930’lardan bu yana üstün yetenekli ö¤rencilere akranlar›yla bir arada olup sosyalizasyon olana¤› sa¤lamas› aç›s›ndan önemli görülmekle birlikte di¤er e¤itsel düzenlemeler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda üst seviyede bir
performans› ortaya ç›karmad›¤› görülmektedir. Bu yaklafl›m›n uygulanabilmesi ise ö¤retmenin konu ile ilgili yeterlili¤e sahip olmas›na ba¤l›d›r. Zenginlefltirme kapsam›nda, ba¤›ms›z proje çal›flmalar›, ileri düzeyde s›n›f d›fl› ö¤retim çal›flmalar›, yüksek seviyeli düflünme süreçlerini uygulama, misafir konuflmac›lar
ça¤›rma, yüksek seviyeli materyallerle çal›flma uygulamalar› yap›lmaktad›r.

2.

H›zland›rma: Çeflitli uyarlamalarla bir program›n normal süresinden daha önce
tamamlanmas›d›r. Okula erken bafllama, s›n›f atlama, ileri oldu¤u derslerde s›n›f atlama, bu s›n›f› birlefltirme, program› süresinden daha k›sa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere kat›lma gibi pek çok flekilde uygulanabilmektedir. Ebeveynler, ö¤retmenler ve yöneticiler genellikle üstün yetenekli çocuklar›n h›zland›rma program›na dahil olabilmesinde yeterli sosyal, duygusal,
fiziksel ve motor olgunluktan yoksun olduklar›n› düflünmektedir. Ayr›ca h›zland›rma program› çocu¤un yafl›tlar›yla iletiflim kurma gereksinimlerine cevap verememektedir. Ö¤renciler, ba¤›ms›z çal›flma yetene¤inden yoksun olmaktad›rlar. Bununla beraber h›zland›rman›n en avantajl› yan› çocuklar›n s›k›lmas›na f›rsat vermemesidir. Bu nedenle, çocuklar e¤itim program›na çok istekli kat›lmaktad›r. Sonuç olarak h›zland›rma, üstün yetenekli bireyin geliflimsel de¤erlendirmesi yap›larak onun e¤itim ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde kullan›lmal›d›r.

3.

Gruplama: Gruplaman›n, normal s›n›flardaki üstün yetenekli ö¤renciler için
küme grupland›rmalar›, özel bir s›n›fla grupland›rma, özel bir okulda grup-

x

Toplanan bilgiler
Uzman görüflleri
Testler: Grup zekâ testleri

x
x

x

x

x

Bireysel zekâ testleri

x

x

Bireysel baflar› testleri

x

x

x

x

Yarat›c›l›k testleri
Resim, müzik gibi alanlar için

x
x

Grup baflar› testleri

Kritik düflünme testleri

x

x

x

x

x
x
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x

Özel testler
* Kitano ve Kirby (1986). Gifted Education A. Comprehensive View. U.S.A.: Little, Brown
& Company Ltd. fiti. s. 109.

Tüm bu veriler sunucunda, ö¤rencinin var olan performans düzeyini belirleyen de¤erlendirme raporu yaz›lmakta ve bu raporlar dikkate al›narak ö¤renci için
bireysel e¤itim program› haz›rlanmaktad›r. Bu programda, uzun ve k›sa vadeli
e¤itim hedefleri, birey için en uygun yerlefltirme tipi, sa¤lanacak destek hizmetler ve bu program›n geçerlilik süresi gibi konular yer almaktad›r (Kitano ve Kirby.
1986; Fiscus ve Mandell, 1997).
Ülkemizde ise üstün yetenekli çocuklar›n belirlenmesinde genel olarak flu
aflamalar izlenmektedir. 1. Ö¤retmen bildirimi / adland›rmas› 2. Yetenek testleri
3. Bireysel zekâ testleri 4. Yard›mc› testler (Metin 1999a).

204

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÜSTÜN YETENEKL‹LER

205

land›rma, kaynak odada grupland›rma ve kaynak merkezlerinde grupland›rma, özel seminerler, özel yaz kurslar›, çeflitli çal›flma merkezlerindeki (müzeler, üniversiteler, bilim laboraluvarlar› ve endüstri gibi) özel çal›flmalar fleklinde uygulamalar› bulunmaktad›r. Bu tip özel gruplamalar uygun olarak düzenlendi¤inde, çocuklar›n yeteneklerini gelifltirmede belirgin düzeyde baflar› sa¤land›¤›, çocuklar›n bu uygulamalarla benlik kavramlar›n›n geliflti¤i görülmektedir. Ancak özellikle akademik de¤erlendirme söz konusu oldu¤unda normal çocuklar ve aileleri gruplamaya olumsuz yaklafl›m göstermektedirler. Özel gruplamalar üstün yetenekli çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla
beraber, özel s›n›f ve özel okul çal›flmalar›n›n d›fl›ndaki uygulamalarda, gruplama çal›flmas› ile birlikte, program zenginlefltirme veya h›zland›rma çal›flmalar›na da yer verilmesi üstün yetenekli çocuklar için daha yararl› olacakt›r (Roedell ve nrk., 1985; Kitano ve Kirby, 1986; Özsoy ve ark. 1989; Moore.
1992; Southern ve ark.. 1993; Metin. 1996, Metin,- 1999a. Metin. 1999b).

•

Ba¤›ms›z Çal›flma: Ö¤renci bireysel olarak bir ö¤retmenin çeflitli seviyelerdeki rehberli¤iyle genellikle kendi seçti¤i bir proje üzerinde çal›flmaktad›r. Bu
proje, bütün bir konunun küçük bir parças› olabilece¤i gibi küçük bir s›n›f içi
projesi de olabilmektedir.

•

Gezici Ö¤retmen: Üstün yetenekli ö¤rencilere uygun hizmetleri sa¤lamak
üzere bir çok s›n›f ya da okuldan sorumlu olup, okul personeli ve ö¤rencilerin e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla yükümlüdür. Bu hizmet, k›s›tl› maddi olanaklar, yerleflim yeri özellikleri (ör: çok küçük yerleflim yeri) gibi nedenlerle
e¤itimcinin temin edilemedi¤i durumlarda kullan›l›r.

•

Rehber Kifli: Bu modelde, üstün yetenekli ö¤rencinin yetene¤i olan alanla ilgili daha ileri bilgi, beceri ve deneyim kazanmas› amac›yla alanda yeterli bir
yetiflkinin rehberli¤i sa¤lan›r. Ayn› zamanda yetiflkin ö¤renci için bir model olmaktad›r.

Söz konusu olan bu üç yaklafl›mla ilgili olarak yap›lan e¤itim uygulamalar›
çeflitlilik göstermekledir. Bunlar (Howley ve ark, 1986; Moore, 1992; Metin.
1996; Metin, 1999b):

•

Kaynak Oda: Kaynak odada üstün yetenekli ö¤renciler için ba¤›ms›z çal›flma
materyalleri bulunmaktad›r. Ö¤retmen aç›s›ndan ise buras› bir çal›flma ortam› olarak hizmet vermektedir.

•

•

Özel Okullar: Üstün yetenekli ö¤rencinin yetenek alan›yla ilgili ileri planlamalar yap›lm›fl müfredat› olan, tamamen bu ö¤rencilere göre gelifltirilmifl seçkin
okullard›r.

•

Okula Erken Bafllama: Ö¤rencinin bafllamas› gereken yafltan daha erken bir
yaflta okula bafllamas›d›r. Ö¤renci bu arada ba¤›ms›z çal›flmalar, yaz çal›flmalar› ve okul sonras› çal›flmalar ile kazanmas› gereken beceriler konusunda
desteklenmektedir.

•

Devam Eden ‹lerleme: Üstün yetenekli çocuklar›n kendi h›zlar›na göre belli
bir süreci dizisel bir program dahilinde izlemesi sa¤lanmaktad›r.

•

‹leri Oldu¤u Derslerde S›n›f Atlama: Ö¤renci yetene¤ine göre dersi farkl› s›n›flardan alabilmektedir. Örne¤in; matematik alan›nda yetene¤i olan beflinci s›n›f
ö¤rencisi yetene¤ine göre ortaokul matematik derslerine devam etmektedir.

•

S›n›f Atlama: Ö¤renci, belirlenen seviyesine göre yafl›na uygun s›n›fa de¤il seviyesine uygun ileri bir s›n›fa yerlefltirilmektedir.

•

Kurslar ve ‹leri Dersler: Üstün yetenekli ö¤renci, üstün oldu¤u alanla ilgili ileri düzey kurslara ve derslere kat›lmaktad›r.

•

Program› Süresinden Dahi K›sa Sürede Tamamlama: H›zl› ö¤renme yetene¤ine sahip üstün yetenekli ö¤renciler için derslerde uyarlamalar yap›larak
program› normal süresinden daha k›sa sürede tamamlamalar› sa¤lan›r. Böylece ö¤rencilerin yeteneklerini gelifltirmelerine f›rsat yarat›lmaktad›r.

•

•

Zenginlefltirilmifl Normal S›n›f: Bu program modelinde, üstün yetenekli ö¤renciler için yafl›tlar›yla birlikte merak ilgi ve yeteneklerine cevap verecek flekilde haz›rlanm›fl keflfetmeye yönelik aktiviteler grupla e¤itim al›flt›rmalar›,
özel olarak planlanm›fl gerçek problemlerle ilgili bireysel ve küçük grup araflt›rmalar› yer almaktad›r. S›n›f program›na, normalde bulunmayan daha zor
konular ve farkl› materyaller, de¤iflik ö¤renme alanlar› eklenmektedir. Normal s›n›f program›nda yer alan konularla ilgili tekrar› içeren monoton ve anlams›z ev ödevlerinden ve s›n›f çal›flmalar›ndan kaç›n›lmakta onun yerine ilgi ve merak cezbedecek bireysel ö¤renme ihtiyaçlar›n› karfl›layacak çal›flmalar sunulmaktad›r.
Yar› Zamanl› Özel S›n›f: Üstün yetenekli ö¤renciler haftada birkaç kez özel s›n›fa devam etmektedir. Bu s›n›fta üstün yetenekli ö¤renci kendisi gibi üstün
yetenekli olan ö¤rencilerle özel e¤itim ö¤retmeni taraf›ndan e¤itilmektedir.
Bu s›n›fta, zenginlefltirilmifl etkinlikler, yarat›c›l›k ve yüksek seviyeleri düflünme etkinlikleri ile ba¤›ms›z projeler üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Bu uygulama,
üstün yetenekli ö¤renciye di¤er üstün yetenekli ö¤rencilerle sosyal olarak
güvenli bir ortamda etkileflim olana¤› sa¤lamas› bak›m›ndan yararl›d›r.
Tam Zamanl› Özel S›n›f: Üstün yetenekli ö¤renci kendisi gibi üstün yetenekli çocuklarla normal programdan tamamen farkl› h›zland›r›lm›fl veya zenginlefltirilmifl bir müfredat ile e¤itim gömlektedir. Ancak yafl›tlar›yla bir arada olma f›rsat› k›s›tl›d›r ya da hiç yoktur.
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naklardan bilgi edinerek çocu¤un istedi¤i düzeyde aç›klama yapma yoluna
gitmelidir.

Ülkemizde Durum
Ülkemizde, 1997 Genel Nüfus Say›m›na göre üstün yeteneklilerin genel nüfusa oran› % 2.00’dir. 1997 verilerine göre; 0-2 yafl grubunda 80. 400, 3-5 yafl
grubunda 78.000, 6:10 yafl grubunda 131.400, 11-13 yafl grubunda 80.800, 14 16
yafl grubunda ise 81.400 olmak üzere toplam 452.000 0-16 yafl grubu üstün yetenekli birey oldu¤u saptanm›flt›r. Yine MEB Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü verilerine göre üstün yetenekli bireylere verilen e¤itim olanaklar› incelendi¤inde, Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Ankara, Bayburt,
Bursa, ‹sparta ve ‹stanbul’da Bilim ve Sanat Merkezleri aç›ld›¤› görülmektedir. Ayr›ca 484 ö¤renci okul öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda kaynaflt›rma program›ndan yararlanmaktad›r (1999-2000 y›l› MEB Özel E¤itim Rehberlik
ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü verilerine göre). Bununla beraber buralarda görev alan ö¤retmenlerin üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda özel bir
e¤itim almad›klar› görülmektedir.

Üstün Yeteneklilerin E¤itiminde Dikkat Edilecek Noktalar
1.

Üstün yetenekli çocuk bireysel olarak sistemli bir flekilde gözlenmeli gerekiyorsa de¤iflik kaynaklardan çocukla ilgili bilgi toplanmal›, ilgileri ve ihtiyaçlar› mümkün oldu¤unca gerçekçi düzeyde saptanmal›d›r.

2.

S›n›f program›nda ve uygulamalarda üstün yetenekli çocu¤un ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek gerekli de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. Bu düzenlemeler çocuklar›n düzenli s›n›f program›n›n ilerisine geçme ihtiyaçlar›n› karfl›layacak düzeyde olmal›d›r.

3.

Çocuklar›n tam potansiyellerini kullanmalar›na f›rsat tan›yacak uygulamalar
ve çevresel düzenlemeler yap›lmal›d›r.

4.

Program amaçlar› ve uygulamalar ezberleme ve bilgi edinmenin ötesinde
düflünme becerilerinin geliflimine olanak tan›mal›d›r.

5.

E¤itimde bireysellefltirmeye önem verilmelidir. Grup etkinliklerinde mutlaka
üstün yetenekli çocu¤un düzeyine uygun sorular sorma, düflüncelerini ve
buldu¤u çözüm önerilerini aç›klama f›rsatlar› verme v.b. yollarla grup içinde
s›k›lmamas› ve ortam› monoton bulmamas› sa¤lanmal›d›r.

6.

Üstün yetenekli çocuklar›n sorduklar› sorular, tatmin edici düzeyde cevapland›r›lmal›d›r. Bu çocuklar için yüzeysel cevaplar yeterli de¤ildir, sorular›na
derinlemesine ve ayr›nt›l› cevaplar almak isterler. Yetiflkin sorunun cevab›n›
tam olarak bilmiyorsa yüzeysel cevap vererek soruyu geçifltirmek yerine kay-
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7.

Üstün yetenekli çocuklar tüm geliflim alanlar›nda ayn› düzeyde geliflme göstermeyebilirler. Çocu¤un yetenekli oldu¤u alan› dikkate alarak di¤er geliflim
alanlar›nda da benzer düzeyde performans beklemek, çocu¤un, bu yüksek
beklentiye uygun davranamamaktan dolay› kayg›ya girip yetersizlik duymas›na ve özgüvenini kaybetmesine neden olacakt›r. Yetiflkinlerin, çocuktan
beklenti düzeylerini, de¤iflik geliflim alanlar›ndaki farkl› kapasiteye uygun biçimde belirlemeleri gerekmektedir.

8.

Yetiflkinler bu çocuklar›n yeteneklerini kullanarak gelifltirdikleri ürünlerini (resim, hareket, düflünce veya orijinal bir yap›) ortaya koymalar›na ya da sergilemelerine olanak tan›mal›d›r. Bu çabalar mutlaka ödüllendirilmeli ve yeni
ürünler ortaya koymas› için çocuk güdülenmelidir. Böyle bir yaklafl›m çocu¤un yeteneklerini gelifltirmesi yönündeki giriflimlerini art›racakt›r.

9.

Üstün yetenekli çocuk normal geliflim gösteren çocuklarla oldu¤u kadar, ilgileri ve ihtiyaçlar› yönünden kendine benzeyen üstün yeteneklilerle de iletiflim kurma ihtiyac› içindedir. Olanaklar elverdi¤inde her iki çocuk grubuyla
da bir araya gelebilece¤i (de¤iflik zamanlarda) ortamlar sa¤lanmal›d›r. Çocuk
kendisi gibi yeteneklilerle bir arada oldu¤u zamanlarda kendisini “farkl›” bir
kifli olarak hissetmeyip kendine güven duygusunu gelifltirebilir. Ayr›ca yetene¤ine iliflkin ortak yönleri paylaflmak, çocu¤a haz vererek duygusal yönden
rahatlamas›n› sa¤layacakt›r.

10. Üstün yetenekli çocuklar›n üstünlüklerini belirgin bir flekilde abartmak, bu
çocuklar› hep ön planda tutmak v.b. yaklafl›mlar s›n›ftaki di¤er çocuklar›n
onlara karfl› düflmanl›k, k›skançl›k gibi olumsuz duygular gelifltirmesine ve
grup d›fl›na itmelerine neden olabilir. Bu nedenle e¤itimcilerin, çocuklar aras›ndaki iletiflimin ve arkadafll›k iliflkilerinin olumlu yönde geliflmesine olanak
tan›yacak bir yaklafl›m sergilemesi gerekmektedir.
11. Baz› durumlarda üstün yetenekli çocuklar kendilerinden beklenen performansa uygun baflar› düzeyine ulaflamayabilirler. Bunun nedenleri irdelenmelidir. Etkinlikler s›k›c› gelmifltir, di¤er çocuklar›n ö¤renme h›z› dikkatini da¤›tm›flt›r, ya da duygusal problemleri vard›r vb. Baflar›s›zl›¤a neden olan problem araflt›r›larak bulunmal› ve uygun önlemler al›nmal›d›r. Baflar›s›zl›¤›n üzerinde durulmamas› ve gerekli önlemlerin al›nmamas›, çocu¤un ö¤renmekten
zevk almas›n› (ki bu özellik üstün yeteneklilerin en önemli özelliklerinden birisidir) engelleyecektir. Okul ortam›na karfl› ilgisini kaybetmesine neden olabilecektir. Daha ileri aflamalarda ise çocu¤un içe kapanarak kendini sosyal
yönden izole etmesine yol açabilecektir.
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12. Üstün yetenekli çocuklar karfl›laflt›klar› problemleri kendilerine özgü yollarla
ve kendi kendilerine çözme e¤ilimindedirler. Bafla ç›kamad›klar› durumlarda
sorunlar›n› her zaman d›flar›ya yans›tmak istemeyebilirler. Bu nedenle özellikle e¤itimciler bu çocuklara karfl› duyarl› ve uyan›k davranmal›d›rlar. Bu gibi durumlar›n gözden kaç›r›lmas›, çocuklar›n büyük s›k›nt› içine girmelerini
engelleme olana¤›n› ortadan kald›rabilir.
E¤er üstün yetenekli çocuklar için uygun e¤itim ortam› sa¤lanamaz ise bu
çocuklar, düzenli s›n›f program›n› baflarmak için yeterli performans gösterebilirler ancak, asla yeteneklerini gelifltiremez ve kullanamazlar. Baflar›s›zl›klarla bafla
ç›kmay› ö¤renemezler ve en önemlisi ö¤renme isteklerini yitirebilirler. ‹çine kapan›p kendi dünyalar›na çekilebilirler. Okuldan kaçma yollar› ararlar, di¤erleri ile iletiflimde y›k›c›, k›r›c› olabilirler.
Yetiflkinlerin asla unutmamalar› gereken bir gerçek vard›r; yetenek alan› ve
düzeyi ne olursa olsun bütün üstün yetenekli çocuklar da bir çocuktur ve çocukluklar›n› yaflamaya, çocuk gibi davranmaya ihtiyaç duymaktad›rlar (Metin, 1999a).

E. ERKEN TANININ ÖNEM‹
Üstün yetenekli çocuklar›n ileride önemli roller oynayacak yetiflkinler haline
getirilebilmesi için, önce, onlar›n erkenden bulunmas› do¤ru tan› konulmas› gerekmektedir Bu çocuklar›n baz›lar› üstün geliflimleri ve baflar›lar› ile kendilerini daha kolay tan›nabilir hale getirmektedir. Fakat, baz›lar›n›n yetenekleri çeflitli nedenlerden ötürü gizli kalmaktad›r. Gerçekten üstün olan yeteneklerini bir türlü
ortaya koyamam›fllard›r. Her toplumun her kufla¤›nda böyle gizli kalm›fl, keflfedilmeden eriyip gitmifl pek çok yetenekli birey bulunmaktad›r. Sosyal, ekonomik ve
kültür düzeyi düflük ailelerde, az›nl›k gruplar›nda, okula gidememifl ya da çok erken ayr›lmak zorunda kalm›fl olanlarda üstün yeteneklerinin fark edilmesi daha
güç olmaktad›r. Hatta okula devam edenler aras›nda fark›na var›lamay›p tersine
kan›larla damgalanm›fl, gerçek yetenekleri sonradan ortaya ç›km›fl olanlar bulunmaktad›r. Galton, Churchill, Edison bu gruba verilebilecek en önemli örneklerdendir. Bu bak›mdan üstün yeteneklilerin seçimi önemli bir konu olmaktad›r (Özsoy ve ark., 1989).
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve
E¤itimleri; “Özel E¤itim” YA-PA Yay›n
Pazarlamma, ‹stanbul, A¤ustos 2001.
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U

ygarl›k alan›nda ilerleme çabalar›n›n olumlu sonuçlara ulaflmas›nda en
büyük görev, toplumun üstün olarak nitelendirilen küçük kesimine düflmektedir. Bu nedenle bu denli olumlu etkiye sahip bu grubun yeterli bir e¤itime
tabi tutulmas›nda ve bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesinde büyük yararlar
vard›r.
Art›k günümüzde, kiflinin üstün birey olma niteli¤ini kazanmas› için, sadece
yüksek zekâ düzeyine sahip olmas› yeterli de¤ildir. Üstün bireyin birbiriyle etkileflim halinde olan üç özellik kümesine sahip oldu¤u, genelde yayg›n bir kan› haline gelmifltir. Bu kümelerden birincisi genel ve özel yüksek yetenek düzeyidir.
Genel yüksek yeteneklerden; soyut düflünebilme, sözel ve say›sal muhakeme,
bellek, sözcük ak›c›l›¤› ve bilgilerin h›zl›, sa¤l›kl› ve seçici olarak an›msanmas› kastedilmektedir. Özel yeteneklerden ise müzik, resim, bale, heykel, sinema, tiyatro,
oyunculuk gibi sanat ve fen, matematik, kimya, fizik gibi teknik alanlardaki yetenekler amaçlanmaktad›r.
‹kinci özellik kümesi olarak, yeni düflünceler oluflturup bunlar› yeni sorunlar›n çözümünde uygulayabilme yetene¤i olan yarat›c›l›k ileri sürebilir.
Üçüncü özellik kümesi olarak ise, bir ifli bafl›ndan sonuna kadar götürebilecek yüksek güdülenme, yani buradaki anlam›yla üstün ifl, görev yüklenme yetene¤inden söz edilebilir. Bundan azimli, sab›rl›, kararl› olma çok çal›flabilme ve
kendini belirli bir ifle adayabilme kapasitesi, önemli bir iflin üstesinden gelebilece¤ine iliflkin bireyin kendisine olan inanc›, güveni, baflarma dürtüsüne sahip olmas› kastedilmektedir.

____________________________________

* Doç. Dr., ‹stanbul Üniversitesi
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Normalin üstündeki yetenek kümesi, genelde köklü bir de¤iflikli¤e u¤ramayan kal›c› özellikler dizisini oluflturur. Buna karfl›l›k yarat›c›l›k ve güdülenme, bir
baflka deyiflle ifl-görev yüklenme kümelerindeki özellikler de¤iflkendir. Uygun
uyar›lma ve ö¤retimle bunlar›n gelifltirilmeleri mümkündür. Ayr›ca, kuvvetli bir
benlik ve sezgi gücüne sahip olma, kendini olumlu alg›lama, kiflisel çekicilik ve
cesaret gibi kiflilik ö¤eleriyle, elveriflli sosyoekonomik ve kültürel düzey, ilgi alanlar›n›n yeterli düzeyde uyar›lmas›, olumlu modellerin bulunmas› gibi çevresel
ö¤eler de bireyin üstün olma niteli¤ini kazanmas›nda etkili olmaktad›r. Yani bireyin bu özelli¤e sahip olmas› do¤ufltan getirdi¤i yeteneklere ba¤l› oldu¤u kadar,
uygun e¤itime, çevre ve kiflilik ö¤elerine de ba¤l›d›r. (3)

ÖZELL‹KLER‹
Üstün çocuklar, genelde, afla¤›da s›ralanan özellikleri gösterebilirler:
Erken Belirlenen Özellikleri: Üstün çocuklar›n gösterdikleri özellikleri s›ralamadan önce, “Bu tür çocuklar› normalden ay›ran davran›fl özelliklerini, onlarda ne
denli erken belirleyebiliriz?” sorusu ak›llara gelebilir. Son y›llarda, Janet Brown yapt›¤› bir izleme çal›flmas›nda davran›fl özelliklerinin belirlenmesi olay›n› yeni do¤an
bebeklerde gerçeklefltirerek erken tan›ya ›fl›k tutmufltur. Ancak kesin ve kapsaml›
sonuçlar›n elde edilebilmesi için bu türden birçok araflt›rmaya gereksinim vard›r.
J. Brown, çal›flmas›nda inceledi¤i bebeklerden birinin öbürlerine oranla farkl› davran›fl içinde oldu¤unu görmüfltür. 8 y›l süreli izleme çal›flmalar› boyunca üstünlü¤ünü koruyan bu çocukta, yeni do¤du¤u günlerde bu özelli¤i yans›tan 4
davran›fl türüne rastlam›flt›r.
Bu davran›fl türlerinden birincisi, görme, iflitme gibi duyular›na hitap eden
uyaranlara karfl› gösterdi¤i duyarl›l›kt›r. Görsel bir uyarana bakmak için a¤lamas›n› kesen, gözlerini sabit duran bir nesne üzerinde gezdirerek onu keflfeden, elini
a¤z›yla temasa geçirmede görme duyusundan yararlanan, görsel bir uyarana karfl› yüzünde olumlu duygusal bir tepki beliren ve kuca¤a almak için baz› önlemlere baflvurulmadan, sadece iflitsel bir uyarana karfl› sakinleflen tek bebe¤in kendisi oldu¤u görülmüfltür.
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Bebe¤in üstünlü¤ünü yans›tan davran›fl özelliklerinden dördüncüsü ise uyaranlara, yetiflkinlerden ba¤›ms›z olarak tepkide bulunabilme yetene¤ine sahip olmas›d›r. Befli¤inde yatar durumdayken gördü¤ü nesnelere kuca¤a al›nma gereksinimi duymadan tepkide bulunan tek bebe¤in kendisi oldu¤u gözlenmifltir. Bu
bebekteki bu tür ba¤›ms›zl›¤›n önemi, benzer özellikler gösteren, ancak kuca¤a
al›nd›¤› zaman tepkisinde art›fl gösteren bir baflka bebekle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
daha da belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu ikinci bebe¤in büyüdü¤ü zaman
çok zeki oldu¤u görülmüfl, ancak kendisinde ilk bebekteki ba¤›ms›z yarat›c›l›¤a
rastlanmam›flt›r.
‹flte yeni do¤an bebekte görülen bu 4 özellik, üstünlü¤e çok erkenden iflaret edebilen ipuçlar› aras›nda ele al›nabilir.
Bebeklik döneminin daha sonraki aflamalar›nda, çocu¤un eline verilen bir
oyunca¤› uzun süre incelemesi ya da ö¤renme durumlar›nda çözüm için kararl›l›k göstermesi ve bundan hoflland›¤›n› belirten bir ifadeye bürünmesi de üstünlü¤ün habercileri olarak kabul edilebilir.
Ayr›ca, genel kural olarak kabul edilmese de erken yürüme, erken konuflma
ve özellikle dikkat ile bellek alanlar›ndaki ileri basan, üstünlü¤ün önemli göstergeleri aras›ndad›r.
Fiziksel Özellikleri: Fiziksel yap› ve genel sa¤l›klar› aç›s›ndan üstün çocuklar
normalin üstündedirler.
Üstün nitelikte bir sinir sistemine sahiptirler.
Genellikle duyu organlar› keskindir.
Olgunlaflma daha h›zl› bir seyir gösterir.
Genelde daha kuvvetli, daha h›zl› ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde
tepkileri daha h›zl›d›r.
Toplumsal Geliflim Özellikleri: Kendilerinden emin olduklar›, dostça davrand›klar›, yüksek derecede toplumsal duyarl›l›¤a sahip olduklar› belirlenmifltir.
Karfl›lar›ndaki kiflilerin düflüncelerini, duygular›n› ve arzular›n› kestirebilme
yetene¤ine sahiptirler.

Bu bebe¤in ilk davran›fllar›ndaki kayda de¤er bir ikinci belirti, kol bacak faaliyetlerinin normaldekilere oranla biraz daha düflük olmas›; ayr›ca yetiflkin taraf›ndan bedeninde meydana getirilmek istenen hareket de¤iflikli¤ine de direnç
göstermesidir.

Grup içindeki liderli¤in amaç ve ifllevini aç›k seçik olarak kavrayabilmeleri ve
baflkalar›n›n gereksinim ve ilgilerine duyarl› olabilmeleri nedeniyle, genellikle lider olma e¤ilimindedirler. Hem fiziksel bak›mdan uygun olmalar›, hem arzulanan
kiflilik çizgilerine sahip olmalar›, hem de genifl bilgi alan›na sahip olmalar›, bunlar›n liderlik potansiyellerini daha da art›rmaktad›r.

Bu bebe¤i öbürlerinden ay›ran bir üçüncü özellik ise, yüzündeki genelde daha büyük bebeklerde rastlanan anlaml› bir ifade ve flaflk›n bak›fllard›r.

Zihinsel Özellikleri: Normal çocuklardan, özellikle zihinsel özellikleri bak›m›ndan farkl›l›k gösterirler.
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En önemli yetenekleri, kolayl›kla kavram oluflturabilmeleridir. Bu çok önemlidir, çünkü kavram oluflturma yetene¤i, soyut düflüncenin temelini oluflturmaktad›r. Genelde keflfetme heyecan› içindedirler, iki ya da daha fazla farkl› kavramlar aras›nda mant›ksal bir iliflkiyi görebilme, kendilerine büyük bir heyecan verir.

ne, topluma katk›s› olan üretken bir birey durumuna geçebilirler. Bu noktada da
yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi büyük önem tafl›r.

Bir baflka önemli özellikleri, yarat›c›l›klar›n›n ve hayal güçlerinin geliflmifl olmas›d›r. Hemen hemen üstün grubun tümü bir ölçüde yarat›c› düflünceye sahiptir. Bu. tür düflünme çok küçük yafllarda kendini gösterir.

A‹LELER‹N ÜSTÜN ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M‹NDE
D‹KKAT ETMELER‹ GEREKEN NOKTALAR

•

Üstün çocuklar, ço¤unlukla genelleme yapmadan önce her bir bulguyu dikkatlice de¤erlendirirler. Ancak, çok ender olarak, ayr›nt›lar üzerinde durmadan hemen sonuca atlarlar..

•

Yukar›da sözü edilen özelliklerle yak›ndan iliflkisi olan parçadan bütüne, bütünden parçaya do¤ru ak›l yürütme flekli de bu çocuklarda görülen bir baflka özelliktir.

•

Ayn› flekilde aniden çözümü bulma, bu grubun, bir baflka özelli¤idir. Bu
özellik de çok erkenden kendini gösterir.

•

Bir baflka özellikleri, düflüncelerindeki ak›c›l›kt›r. Bir düflünceden, bir baflka ilgili olana büyük bir h›zla, geçerek, düflünceler aras›nda, kolayl›kla iliflki kurabilirler. Ayn› zamanda sözcük ak›c›l›¤›na da sahiptirler. Her f›rsatta bilmedikleri bir sözcük da¤arc›klar›na yeni bir sözcük daha eklerler. Okumaya karfl› ilgilerinin de fazla oluflu, yine sözcük da¤arc›klar›n›n gittikçe geliflmesine
neden olur. (1)

Üstün çocuklar, genelde kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre
koruyabilme gibi bir yetene¤e .sahiptirler. Bu çocuklar›n bir baflka özelli¤i de dikkat sürelerinin yafl›tlar›na oranla daha uzun olmas›d›r. Do¤al olarak daha fazla merak sahibi olmalar› ve daha çok fley ö¤renme istekleri, bir sorunla karfl›laflt›klar› zaman bu konu üzerinde ak›llar›n› daha uzun süre çal›flt›rmalar›na neden olur. (1)

E⁄‹T‹MLER‹
Olumlu sonuçlar alabilmek için böyle çocuklar›n e¤itimlerine çok önceden
bafllamak gerekir. Okulöncesi dönem, zihinsel geliflimin en h›zl› gerçekleflti¤i dönemdir. Bu nedenle, çocu¤un zihinsel potansiyelinin gerçekleflmesi ve geliflmesini sa¤layacak uyar›c›lar›n ilk aylardan itibaren verilmesine bafllanmal›d›r. Bu tür
çocuklar› ö¤renmeye teflvik etmek için, ö¤rendikleri fleylerin ne yönden yararl› olduklar›n› fark etmelerine yard›mc› olunmal›d›r. Ayn› zamanda onlara, ö¤rendikleri fleyleri uygulama f›rsat› tan›nmal›d›r. Bireyler, depolad›klar› bilgileri kullanma f›rsat›n› ancak bu flekilde bulabilirler ve sadece elefltiri yapan bir birey olmak yeri-

Merak: Üstün çocuklar›n önemli özelliklerinden biri merakt›r. Bazen yetiflkinler çocuklar›n›n sorular›n› yan›tlamakta zorlu¤a u¤rayabilirler. Böyle durumlarda
çocu¤a karfl› tepkisiz kalmak yerine, baflka çözüm yollar› aramak uygun olabilir.
Örne¤in, kitaplardan, ansiklopedilerden, dost ve uzman kiflilerden yararlanmak
gibi. Asl›nda çok küçük yafllardan itibaren bu tür sorular›n yan›tlanmas›, çocuklarda ‘niçin’ sorusunun yerleflmesine neden olacak ve yaflam boyunca sürekli daha iyiyi, gerçe¤i arama çabalar› için zemin haz›rlam›fl olacakt›r.
Yetiflkinin Çocu¤unun Tepkilerine Karfl› Duyarl›l›¤›: Yetiflkinin, çocu¤unun
tepkilerine karfl› duyars›z olmamas›n›n say›s›z yararlar› vard›r. Daha bebeklik döneminde çocu¤un seslendirmelerine yetiflkinin sözel tepkilerde bulunmas›, daha
sonralar›, çocu¤un ilgisini yo¤unlaflt›rd›¤› konularda ilgili aç›klamalar getirip ek
bilgiler vermesi, en ufak baflar›s›n› ödüllendirmesi, yasaklar›n nedenini aç›klay›p
alternatif yollar bulmakta yard›mc› olmas›, hem çocu¤un kendine olan güvenini
artt›racak hem de ö¤renme at›l›mlar›n› destekleyecektir.
Geliflim Yüzlerinin Geliflme H›z›: Çocuklardaki tüm geliflim yüzlerinin ayn›
h›zda geliflmedi¤i gerçe¤ini de ak›llardan ç›karmamakta yarar vard›r. Ço¤u kez zihinsel geliflim, sosyal ve duygusal geliflimden daha ileri durumdad›r. Böyle hallerde, çocu¤un sosyal gelifliminin zihinsel geliflimiyle ayn› h›zda ilerleme gösterdi¤i
varsay›l›rsa, çocu¤a, sosyal yönden fazla sorumluluklar yüklenebilir ve kendisinde çat›flma ve gereksiz gerginlikler için zemin haz›rlanm›fl olur.
‹lgi ve Yetenekler: Bu konuda yads›namayacak bir baflka nokta da, bu tür çocuklar›n her alanda üstünlük göstermeyebilecekleri gerçe¤idir. Çocuklar›n hangi
alanlarda çaba gösterme girifliminde olduklar›n›, yeteneklerinin hangi alan ya da
alanlarda yo¤unlaflt›¤›n› saptaman›n en kolay yolu, davran›fllar›n› gözleyerek
ipuçlar› yakalamakt›r. Çocu¤un seçti¤i kitaplar›n türü, kendisiyle yap›lan konuflma ve tart›flmalar, onun istek ve ilgileri konusunda fikirler verebilir. Bu ilgi ve yetenekleri göze al›nmadan bir çal›flma program›n›n haz›rlanmas›, çocukta endifle
ve gerginlik yaratabilir. Bunun sonucunda kendisinde yetersizlik duygular›n›n ve
olumsuz benlik kavram›n›n oluflmas› ise kaç›n›lmaz olur.
Sosyal Etkileflim: Yafl›tlar›yla sosyal etkileflime girmesi konusunda, ailenin çocu¤una yard›mc› olmas›n›n büyük yararlar› vard›r. Üstün zekâ ya da yetene¤e sa-
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hip çocuklar›n, zihinsel aç›dan ayn› düzeydeki yafl›tlar›yla iletiflim kurma ve sosyal etkileflim içinde olma gibi gereksinimleri vard›r. E¤er bu tür çocuklar bu gereksinimlerini tek bir arkadafl grubunda karfl›layam›yorlarsa, o zaman farkl› iki arkadafl grubuna sahip olmalar› düflünülebilir. Bu gruplardan biri zihinsel düzeyde
ortak noktalar› olan, birbirlerini bu yönde teflvik eden ve birbirleriyle özdeflleflebilen çocuklardan oluflabilir. Böylece çocuk, üstün zekâs›ndan ötürü s›k›l›p kendisini grup d›fl› b›rakmak isteyen çevresindeki bireylerden ar›nd›r›lm›fl olur. Öte
yandan, üstün çocu¤un, yafl›na uygun düflecek grup etkinliklerine de kat›lmas›
gerekir. Bu etkinlikler aras›nda izcilik, kamp kurma, spor, dans say›labilir. Böylece
kendi zekâ düzeyinin alt›nda bulunan farkl› bir arkadafl grubuyla kendisi aras›nda, zihinsel etkinliklerin d›fl›nda, ortak noktalar do¤abilir. Bunun sonucunda da
bu tür arkadafllar›na tahammülü artabilece¤i gibi, kendisinin de onlar taraf›ndan
kabul görmesi, gere¤inde onlara önderlik etmesi, düflüncelerinden yararlanmalar›n› sa¤lamas› kolaylaflabilir. ‹flte aileye, çocu¤una böyle bir ortam› haz›rlama
aç›s›ndan büyük görevler düflmektedir.
Harekete Dayal› Beceriler: Zaman zaman üstün çocuklarla ilgili olarak karfl›lafl›labilecek bir baflka sorun da harekete dayal› becerilerinin beklenen düzeyde
olmamas›d›r. Bu durum genellikle yetiflkinlerin çocuktaki sadece zihinsel üstünlü¤e tak›l›p, baz› becerilerinin geliflmesini teflvik etmekte baflar›s›z olmalar›ndand›r. Oysa, uygun zamanlarda bu becerilerin geliflmesi için yeterli f›rsat sa¤lanmazsa, daha sonra bunlar› gelifltirmek imkans›zlafl›r. Bunun sonucunda da çocuklar
çeflitli spor oyunlar› denemekte isteksiz olabilirler, baflar›s›z olmaktan korkabilirler ve beceriksizliklerinden dolay› utanabilirler. Böylece sosyal geliflmeleri için çok
yararl› olabilecek etkinliklerin d›fl›nda kalabilirler.
Her Alanda Üstünlük Beklentisi: Üstün çocuklarla ilgili olarak yetiflkinler taraf›ndan benimsenen bir yanl›fll›k da onlar›n her alanda üstünlük göstereceklerini
zannetmeleridir. Ço¤u zaman “Niçin aritmetikte oldu¤u gibi sosyal derslerden de
yüksek not alm›yorsun?” ya da “Niçin kimyaya kompozisyona ay›rd›¤›n kadar zaman ay›rm›yorsun? gibi sorular›n çocuklara yöneltildi¤ini duyar›z. Asl›nda annebabalar›n bafll›ca görevi, ba¤›ms›z davranabilen bireyler yetifltirmek olmal›d›r.
E¤er sürekli olarak hedefler yetiflkinler taraf›ndan d›fltan korunursa, bu durumda
çocuklara kendi amaçlar› için düflünme f›rsat› tan›nmam›fl olur. Çocuklara, ilgi
alanlar›n› kendilerinin belirlemeleri için flans tan›n›rsa, kendilerini daha iyi tan›ma
f›rsat› bulabilecekleri gibi, karar verme al›flkanl›¤›n› da edinebilirler. Böylece d›fl
çevrenin denetimini üstlenebilirler, kendilerine ve baflkalar›na karfl› sorumluluk
duygusu gelifltirebilirler. Anne babalar›n sürekli olarak onlar için hedefler belirlemeleri, ne yapacaklar›n› söylemeleri ve standartlar oluflturmalar› halinde ise d›fl
denetimin esiri olmalar› kaç›n›lmaz olur.
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Yarat›c›l›k: Ba¤›ms›zl›¤› engelleyici bu tür bir tutum, yarat›c›l›¤›n da bafl düflman›d›r. Oysa bireye üstünlük niteli¤ini kazand›ran en önemli özelliklerden biri
yarat›c›l›kt›r. Bu da ancak kendine güvenmesine, kendi kendini idare etmesine,
karar verme al›flkanl›¤›n› edinmesine, düflüncelerini aç›kça söylemesine f›rsat veren demokratik bir aile tutumu içinde geliflebilir. Unutulmamal›d›r ki, uygarl›kta
at›lan her yeni ad›m, yarat›c›l›¤›n ürünüdür.
Çal›flma Al›flkanl›¤›: Üstün çocuklar›n baz› durumlarda potansiyelleri oran›nda
baflar› gösterememeleri, do¤ru çal›flma al›flkanl›¤›na sahip olamamalar›ndan kaynaklan›r. Zaman›n›n ço¤unu bofla harcay›p, son anda bir fley üretme çabas› içine giren çocuk, do¤al olarak gizli gücünün meyvelerini tatma flans›na sahip olamaz. Çocu¤una bu konuda iç disiplin kazand›rm›fl ailelerde ise bu tür soruna rastlanmaz.
Televizyon: Çocu¤un kendisine pek yarar sa¤lamayacak programlar› pasif bir
flekilde izlemesini engellemek için de ailenin önlem almas›nda yarar vard›r. Aile
bireyleriyle satranç oynamak ya da ilgi duyulan konularda tart›flmaya girmek, müzelere ya da fabrika gibi, mesleklerin tan›nmas›nda yard›mc› olacak yerlere geziler yapmak, sanat etkinlikleri izlemek gibi faaliyetler, pasif izleme davran›fl›na alternatif oluflturacak etkinlikler aras›nda say›labilir. Böylece çocuk, hem zaman›n›
de¤erlendirmifl hem de ilgi alan›n› geniflletmifl olur. Kitaplara ilgi çekmek de bir
baflka önemli çözüm yoludur.
Yetiflkinler Taraf›ndan Dinlenme Gereksinimi: Üstün çocuklar›n, kendi düflüncelerini, de¤erlendirmelerini, vard›klar› sonuçlar›n› ve gözlemlerini dinleyen
anne -babaya, öteki çocuklardan daha fazla gereksinimleri vard›r. Sürekli zihinleri çal›flan bu çocuklar, gün boyunca birçok bilgi toplarlar. Bu bilgileri iyice özümleyebilmek için, onlar›n analizini ve de¤erlendirmelerini yapma gere¤ini duyarlar,
iflte çocuklar kendilerini dinleyen ve gere¤inde yard›mc› olabilen yetiflkinlerle
edindikleri bu bilgiler konusunda konufltukça, düflünceler aras›nda daha çok ba¤›nt› kurabilirler, boflluklar› görebilirler ve sonuca gidebilirler. E¤er anne-baba bu
görevlerini yürütmekte zorluk çekerlerse, çocuklar›n›n, aile içinden ya da d›fl›ndan bu rolü üstlenecek bir bireyle temasa geçmelerini sa¤lamalar› yararl› olur.
Benimsenecek De¤er Yarg›lar› ve Yaflam Biçimi: Üstün çocuklar da normal
çocuklar gibi çeflitli geliflim evrelerine deneyimsiz bafllar, zaman zaman kendilerini güvensiz hissedebilir ve uyum sorunlar› gösterebilirler. Bu nedenle kendilerine
rehberlik edecek ve güven verecek yetiflkinlere gereksinim duyarlar. Anne-babalar›n, bu konuda yard›mc› olmalar› için, çocuklar›na benimsetmek istedikleri de¤er yarg›lar›n› ve yaflam biçimini bizzat kendilerinin yaflayarak göstermeleri olumlu sonuçlar verebilir. Somut yaflayan bir modelle özdeflleflmek, sözcüklerin oluflturdu¤u soyut kavramlarla özdeflleflmekten daha kolayd›r, ilke, “Söyledi¤imi yap,”
de¤il, “Yapt›¤›m› yap,” olmal›d›r. (2)
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Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz. Üstün çocu¤un topluma yararl› bir üretkenlik içinde olmas›, sadece kendi gizil gücünün de¤il, yukar›daki aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› gibi, gereksinmelerine duyarl› bir aile ortam›n›n da ürünüdür.
Yaflad›kça E¤itim,
Ekim-Kas›m-Aral›k 1990, say› 13.
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ÜSTÜN YETENEKL‹
ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M‹

Özel E¤itimin Gerekçesi
Mitat ENÇ*

Ö

zel e¤itim genellikle, beden, anl›k ve toplumsal geliflim aç›lar›ndan ayr›cal›klar› ola¤an e¤itim hizmetleri ile karfl›lanamayan çocuklara dönük
e¤itim hizmetleri olarak tan›mlanabilir.
Ayr›cal›klar› ola¤an›n hayli ötesinde olan çocuklar denildi¤i zaman öncelikle
hat›ra “afl›r› görme, iflitme, iskelet, kas ve sinir” sakatl›klar› ya da özürleri gibi geliflimi insan gücünü k›s›tlay›c› durumlar gelir. Bu yüzden, e¤itimcilerin de bir bölümünü kapsamak üzere, ço¤u kimseler üstün beyin gücü olan ya da ola¤an›n
üstünde özel yetenekleri bulunan çocuklar›n bu özürlüler kümesi ile ele al›n›fl›n›
benimseyemezler.
‹lk bak›flta bu nedenleri kestirebilmek kolay da de¤ildir. Görme özürü olan
çocuk düzgülü ö¤rencilerin kulland›¤› okuma, yazma araçlar› ile, öncelikle görme gücüne dayanan yöntem ve araçlardan yararlanamayacak durumda oldu¤undan özel e¤itime konu olmufltur, iflitme özürü olansa ö¤renimin temel arac› olan
anadilini ola¤an yollar ve araçlarla ö¤renme gücünden yoksun oldu¤undan özel
e¤itim yolu ile yetifltirilmelidir. Bunlara benzeyen nedenleri anl›k gücü yetersiz
olan, ya da ortopedik özürleri, davran›fl ve uyum zorluklar› olanlar için de ileri
sürmek kolayd›r.
Buna karfl›l›k ilerde görülece¤i gibi, beden, anl›k ve toplumsal geliflimi ortalama ço¤unlu¤unkinden belirgin olarak üstün bulunan ve yukarda de¤inilenlere
benzeyen bir özür ya da sakatl›¤› bulunmayan üstün yetenekliklerin özel e¤itim
kapsam›na al›nmas›n› hakl› ve gerekli görebilmek için yukardakilerden tamamen
____________________________________

* (1909-1991), Not: Bu yaz›, Türkiye’de alan›n ilk akademisyenlerinden olan Mitat Enç’in Üstün Beyin Gücü “Geliflim ve E¤itimleri” adl› kitab›n›n I’inci bölümüdür.
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farkl› gerekçelere ihtiyaç olaca¤› tabiidir. Bu bölümde söz konusu gerekçeleri belirtme¤e çal›fl›lacakt›r.

I. YAYGIN TEMEL E⁄‹T‹M‹N YARATTI⁄I SORUNLAR

ÖZEL E⁄‹T‹M‹N GEREKÇES‹

223

mek için gerekli bilgi ve becerilerle donanm›fl m›d›r? Kendi ad›na yap›lan ifllerin
do¤ruluk, gerçeklik ve geçerli¤ini ve yeterli¤ini kestirebilecek durumda m›d›r?
O güne kadar din kurumlar›n›n ve yönetici soylular›n buyruklar›na ve ö¤retilerine direnme ve elefltirme çabas› göstermeden uymaya ve onlarca güdülme¤e
al›flm›fl olan kamunun bu ay›r›m ve karar yeterli¤inden yoksun oldu¤u ortadayd›.

Antik ça¤lardan bafllayarak onsekizinci yüzy›l bafllar›na kadar okul ve e¤itim
örgütü, yönetici s›n›f›n çocuklar›n› çeflitli amaçlara göre yetifltirmek için kurulmufltu. Baflka bir deyiflle soylu çocuklar› ile din hizmetlerinin çeflitli aflamalar›nda
görev alacaklar buralarda yetifltirilirdi. Seçkin bir az›nl›¤›n çocuklar› için çal›flan bu
okullar›n programlar› da, onlar› ilerde yüklenmeleri beklenen görevlere haz›rlayacak nitelikteydi. Tabiî bu program›n kapsam›na girmesi gereken bilgi ve beceriler, o ça¤lar›n e¤itim anlay›fl›na ve okulun özel amaçlar›na göre de¤iflkenlikler
gösteriyordu. Fakat ortak olan yönü, yetenekçe üstün ve seçkin oldu¤una inan›lan bir az›nl›¤›n ihtiyaçlar›na hizmet edecek nitelikte olufluydu.

O zaman düflünürler, kamuyu uyar›p ayd›nlatman›n mümkün olup olmad›¤›n› düflünme¤e ve bunlar›n yollar›n› araflt›rmaya girifltiler. Böylece okul ve e¤itim
hizmetlerini mutlu bir az›nl›¤›n imtiyaz› olmaktan ç›kararak ço¤unlu¤un ihtiyaçlar›na dönük bir duruma getirmek zoru ortaya ç›kt›. Ancak e¤itim yoluyla genifl
y›¤›n›n hak, görev ve sorumluluklar›na bilinçli ve bunlar› gere¤ince yerine getirebilecek becerilerle donat›lmas› olana¤› sa¤lanabilirdi. Böylece genifl halk y›¤›nlar›na dönük, yayg›n temel e¤itim hizmetleri geliflme¤e bafllad›.

Fakat ‹ngiltere ve Fransa’da hükümdarlar›n kay›ts›z ve koflulsuz yetki ve
otoritesine karfl› geliflen direnmeler, toplum düzeni ve yönetiminde otoritenin
kayna¤›n› din kurumlar› ve hükümdarlardan halka do¤ru kayd›rma¤a bafllad›.
Bu kay›fl›n belki de ilk habercilerinden birisi Birleflik Devletlerin ‹ngiliz imparatorlu¤undan koparak ba¤›ms›z bir cumhuriyet olufludur. Bu cumhuriyetin anayasas›, antik ça¤lar bir yana, ilk kez otoritenin kayna¤›n› halkoyu ço¤unlu¤una vermifltir.

II. PROGRAM VE YÖNTEM SORUNLARI

Bundan önce “1215” tarihinde, ‹ngiliz soylular›n›n kral otoritesine karfl›
ayaklan›p direnmeleri gelir. Bunun sonucu olarak da hükümdar yetkilerini, yaln›z
soylu s›n›f yarar›na da olsa, k›s›tlayan ve ‹ngiliz anayasas› say›lacak “Magna Charta” ortaya ç›km›flt›r.
Hükümdar›n tanr›ya dayanan koflulsuz otoritesine karfl› tepki Fransa’da daha da kanl› olmufltur. Bu halk ayaklan›fl›n›n sonunda yaln›z krall›k y›k›lmakla kalmam›fl, onunla ç›kar birli¤i oldu¤una inan›lan binlerce soylu da ihtilâlin kurban›
olmufltur.
Bütün bu toplumsal kaynama ve geliflmelerin ortak yönü flu olmufltur: temel
insan haklar› ilkelerinin ›fl›¤› alt›nda kendini yönetecek olanlar› otoritenin gerçek
kayna¤› haline gelen halk seçecektir. Seçmekle de kalmayacak ayn› yol ve yöntemle çal›flmalar›n› da denetleyecektir.
Yüzy›llarca soylu bir az›nl›¤›n bask› ve güdümü alt›nda onlar için çal›flt›r›lm›fl
olan her türlü e¤itim ve geliflme olana¤›ndan yoksun kalan “kamu”nun otoritenin kayna¤› haline gelifli, kendili¤inden önemli bir sorun ortaya ç›karm›flt›r. Kamu
denilen bu y›¤›n, kendini en iyi biçimde yönetecek kiflileri, etkili olarak seçebil-

E¤itim hizmetlerinin beyin gücü piramidinin genifl taban›na do¤ru yay›lmas›
ve belirli bir düzeydeki ö¤renimin zorunlu duruma sokulmas› demokratik yaflay›fl
düzeni ve yönetimin do¤al sonucu olarak geliflmifltir. Fakat bu yayg›nlaflma önce
mutlu az›nl›k okullar›n›n program ve yöntemlerinin buralarda da uygulanmas›yla
bafllam›flt›r. Fakat “lise, gimnasium, gramar school” ya da “akademi, seminarium” gibi adlar alt›nda kurulan bu kurumlar›n programlar› öncelikle “ölü ve yaflayan diller, matematik ve fen bilimleri ile humanisma ve güzel sanatlardan” oluflurdu. Ancak ortan›n üstünde ö¤renme gücü olanlar›n izleyebilece¤i bu yüklü ve
çeflitli programda ve sunulanda ortalamaya göre bir uyum sa¤lamak zoru duyulmaya bafllad›. Bunun üzerine söz konusu kurumlar›n dört y›ll›k ilk dönemi bir s›nama, yoklama ve tan›ma süresi olarak kabul edildi. Yeteneklerinin yeterli¤ini bu
dört y›l içinde belli edenler klâsik lise, gim-nasium vs. ö¤renimini sürdüreceklerdi. Bunu sürdürme¤e güçsüz olanlarsa hafifletilmifl ve daha pratik bir programla
çal›flan “folksschuhle” halk okullar› denen kurumlara yöneltilebileceklerdi. ‹kinci
dünya savafl›ndan sonra bu ay›r›m›n çok erken ve vakitsiz oldu¤u, yüksek ö¤retime dönük bir orta ö¤retim mi yoksa hayata yönelmifl bir ortaö¤retim mi, karar›n›n hiç de¤ilse sekizinci y›l sonunda kesinleflmesi e¤ilimi yayg›nlaflmaya bafllad›.
Öncelikle Avrupa ülkelerinde ve onun etkiledi¤i eski sömürge memleketlerinde benimsenip yayg›nlaflan bu iki dall› ortaö¤renim karfl›s›nda Birleflik Devletler ve onun etkiledi¤i baz› ülkelerde “çok amaçl› ortaö¤retimin” geliflti¤ini
görüyoruz. Bunlar, çocuklar› hangi yaflta olursa olsun yüksek ö¤retime götüren,
ya da hayata dönük ortaö¤retime ay›rmay› hem demokrasi ilkelerine hem de
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geliflim ruhbilimine ayk›r› buluyorlard›. Bu yüzden ö¤renme gücü ne olursa olsun bütün yurtdafl çocuklar›n›n bireysel özellik ve ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek
esnek bir programla ayn› e¤itim kurumu çat›s› alt›nda yetifltirilmesi gere¤ini savunuyorlard›.
Okul örgütü ve program aç›s›ndan özet olarak sunulan bu geliflmelerin dayand›¤› temel bir ruhbilim ilkesi vard›: Ayn› yaflta olan çocuklar boy ve a¤›rl›klar›,
deri, göz rengi gibi bedensel niteliklerin yan› bafl›nda anl›k gücü, ya da ö¤renme
yetenekleri aç›lar›nda da büyük farkl›l›klar gösterir. Bu yüzden onlar›, ister ayn›
e¤itim kurumunda, isterse ayr›cal›klar›na dayanan ayr› programlarla ayn› amaçlara dönük olarak e¤itme¤e kalkmak da ruhbilim ilke ve bulgular›na ayk›r› düflmektedir.
Söz konusu bireysel farkl›l›klar›n nas›l karfl›lanabilece¤i kestirilmeden önce
baflka bir e¤itim ilkesi gücünü duyurma¤a bafllam›flt›r: Okullar, ço¤unlu¤u oluflturan ortalama yetenek seviyesi ve o çevrede bulunan çocuklar›n ö¤renme güçleri ve geliflim özellikleri göz önünde tutularak program ve yöntemlerini gelifltirmelidir. Genifl halk y›¤›n›n›n, gerekli yurtdafll›k görevlerini yerine getirmek üzere
e¤itilmeleri gere¤i bunu zorunlu k›l›yordu.
Böylece çeflitli denemeler sonucunda okul programlar›n›n haz›rlan›fl›nda ortalama ve çevresindeki yetenek düzeyinin özelliklerine öncelik verilmesi bir temel
ilke niteli¤ine girmifltir.
Bu ilkenin etkisi ile okullar›n ilk sekiz y›l› içindeki “latince, yunanca, yabanc›
dil, cebir gibi” konular kald›r›lm›flt›r. Kendi ülkemizde de “Arapca, Farsca” ve benzeri konular›n ilk ve ortaokul programlar›ndan ç›kar›l›fl› bunun benzeri bir durumdur. Bunlar›n yerini “yurtdafll›k bilgisi, el becerileri” gibi hayata dönük oldu¤u kabul edilen konular alm›flt›r.

III. ÜSTÜN YETENEKL‹LER ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹
Zorunlu ö¤renimin yayg›nlaflmas›, yetenekleri ve geliflme h›zlar› ne olursa olsun, bütün çocuklar›n belirli bir yafla girince okula bafllamalar›n› gerekli k›l›yordu.
Ö¤renme gücü aç›s›ndan ortalaman›n çeflitli bölümlerde üstünde ve alt›nda bulunan çocuklar›n da belirlenen bu yafl s›n›r›nda okula bafllamalar› ve yafldafllar› ile
birlikte ayn› süre içinde bilgi ve becerileri edinmeleri isteniyordu. Ö¤renme gücü
yafldafllar›na göre bir, iki y›l veya daha fazla geride olan çocuklar›n “okuma, yazma, hesaplama” gibi temel becerileri ortalama çocuklarla ayn› h›zda ö¤renebilmeleri ihtimali yoktu. Bu yüzden onlar böyle bir program ve okul düzeni içinde,
güçlerinin üstünde olan bir yük ve bask› alt›na sokuluyordu.
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Buna karfl›l›k ö¤renme güç ve yetenekleri, yafldafllar›n›n bir, iki ya da daha
fazla y›l üstünde olan üstün beyin gücü bulunan çocuklarsa iki ihtimal ile karfl›lafl›yordu: pek az bir ihtimalle de olsa, ö¤retmen çok kolay ve h›zl› ö¤renen bu
az›nl›¤a göre ö¤retimi düzenliyor ve genifl ço¤unlu¤u bir çeflit yüz üstü b›rak›yordu. Kuflkusuz böyle bir tutum ço¤unlu¤un zarar›nayd› ve onaylanamazd›.
‹kinci olas›l›kda, ö¤retmenin ortalamadan hayli ayr›cal›k gösteren üst ve alt
kümeleri bir yana iterek ö¤retim çabas›n› ço¤unlu¤un üzerinde toplamas›d›r. Bu
tutum birincisinden elbette daha yayg›nd›r.
Bu halde ortalaman›n alt›ndakiler geç, a¤›r ve zor ö¤rendikleri için ders y›l›
sonunda elenmektedir. Buna karfl›l›k üst kümeyse hem ö¤retmence ve ço¤u zaman arkadafllar›nca, ö¤renme h›zlar›n› ortalama olanlarla bir hizada tutmaya zorlan›yordu. Genellikle bu ö¤renciler okula, ilkokul birinci devrede okutulan bilgi ve
becerilerin ço¤unu edinmifl olarak geldikleri için esasen onlar› bu tür u¤rafl›larla
ilgilendirebilmekte zorluk olaca¤› ortadad›r. Bunun yan› bafl›nda s›n›f› ve ö¤retmeni kendi ilgi ve bilgi düzeylerine çekecek sorular ve tart›flma konular› ortaya
atmalar› da ço¤unlukla hofl karfl›lanmaz. Ö¤retmen “daha onun s›ras› de¤il, üst
s›n›flarda görürüz” diye susturur. Arkadafllar› da “ukela” ve benzeri sözlerle onlar› firenlemeye zorlarlar. Bu iki yönlü bask› alt›nda üstün ö¤renme gücü olan çocuklar, gizil güçlerinin küçük bir bölümünü kullanarak s›n›flardaki seçkin ve üstün baflar› durumlar›n› sürdürebilmeyi ö¤renirler.
Bugün ortalama çevresindeki ö¤renme gücünü hedef alarak yayg›nlaflm›fl ve
zorunlu duruma gelmifl olan okul ve program düzeni içinde üstün beyin gücünün yüz yüze oldu¤u en büyük tehlike budur. Her kuflakta say›lar›n›n çok s›n›rl›
oldu¤unu görece¤imiz bu az›nl›¤›n, bu tür bask›lar alt›nda gizilgüçlerinin küçük
bir bölümünü kullanarak kendilerini ortalamalar durumuna inmeye zorlanmalar›
özel e¤itimlerinin en güçlü gerekçelerinden birisidir. Bir çok araflt›rmalar anl›k gücüyle okul baflar›s› aras›ndaki olumlu bir iliflki bulundu¤unu göstermektedir. Gene çeflitli araflt›rmalarda nesnel ölçeklerle belirlenen üstün beyin güçlerine ra¤men, okul baflar›lar› güçlerinin hayli alt›nda olan ö¤rencilerin varl›¤›n› da ortaya
koymufltur. Bu araflt›rmalar ileri sürülen zorlu¤un, sadece bir tahmin olmad›¤›n›
göstermektedir,

IV. ÜSTÜN BEY‹N GÜCÜNÜN UYUM SORUNUNA DÖNÜfiMES‹
Anl›ksal gücü ola¤an›n hayli üstünde bulunan çocuklar›n ortalama ö¤renme gücü çevresindekiler için düzenlenmifl bir e¤itim program› içinde uyum ve
geliflim sorunu durumuna girmeleri ihtimali de var. Gerek ünlü ve baflar›l› büyük-
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lerin çocukluk hayatlar› üzerinde yap›lan incelemeler gerekse üstünlükleri testlerle belirlenmifl ö¤renciler üzerinde yap›lan vaka incelemeleri bu konuda ilginç
bulgular sa¤lam›flt›r. ‹lerde ayr›nt›l› olarak üzerinde durulacak bu bulgular› flöylece özetleyebiliriz:
1.

Ana-babalar ço¤u zaman çok üstün yetenekli çocuklar›n›n özellik ve ö¤renme güçlerini, gerçekte oldu¤undan daha düflük görmekte ve genellikle “ola¤an” diye nitelemektedir.

2.

ö¤retmenler üstün ö¤renme gücünü teflhiste genellikle ana-babalardan daha baflar›l› olmakla beraber onlar da yar› yar›ya yan›lg›ya düflmektedir, özellikle beyin gücünün düzeyi ola¤andan uzaklaflt›¤› oranda ö¤retmenlerin yan›lg›ya düflmeleri olana¤› artmaktad›r.

3.

Deha düzeyinde çok üstün beyi gücü olanlar› ço¤u zaman ö¤retmen ve öteki yetiflkinler “garip, anormal, kafas› bulutlarda, cin midir fleytan m›d›r?” gibi olumsuz yönde flaflk›nl›k belirten sözlerle nitelemektedir. Durumu böyle
olan çocuklardan baz›lar› “anormallik, aptall›k, akl› baflka dünyalarda” gibi
kuflkularla, çocuk inceleme ya da rehberlik merkezlerine getirilebilmektedir.

4.

Genellikle üstün beyin gücü olanlar seçkin ve baflar›l› ö¤renciler olabilmektedir. Fakat anl›k geliflimleri yafldafllar›n›n hayli ötesinde ve üstünde olanlar
ço¤u hallerde ö¤renmeleri istenen konular ve becerileri “yal›n, ilgi köreltici,
s›k›c›” bulmaktad›r. Bunlardan okul hayatlar› üzerinde inceleme yap›lanlar›n
baz›lar›nda “okulu sevmedikleri” görülmüfltür. Bu yüzden verilen ödevleri
yapmamak, ya da bafltan savma yapmak, ö¤retmenin bile ilgi alan›n›n d›fl›nda ve üstünde olan sorunlarla ilgilenmeleri gibi durumlardan yak›n›lmaktad›r. Hatta bu yüzden okul çal›flmalar›nda baflar›s›zl›¤a u¤rayan, okulu b›rakan ve ö¤renimini ya kendi u¤rafl›s› ya da bir yetiflkinin yard›m› ile sa¤layanlara rastlanmaktad›r: “Edison, Churchill, Hitler” ve benzeri ünlülerin hayatlar› bu aç›dan incelenme¤e de¤er.

Bu bulgular, ola¤an bir e¤itimden ola¤an›n hayli üstünde olanlar›n yararlanabilmesi söz konusu olmad›¤› gibi bunlar› bir e¤itim ve uyum sorunu durumuna getirmesi olana¤›n›n da bulundu¤unu göstermektedir. Toplumun en de¤erli
kayna¤› olan bu üstün yaratma gücünün, böylece ziyan edilmesi küçümsenemez, özel e¤itimlerinin baflka bir gerekçesi de budur.

V. E⁄‹T‹MDE Efi‹TL‹K ‹LKES‹N‹N YARATTI⁄I SORUN
Demokrasiyi benimsemifl bir toplum düzeninde gerek politikac›lar ve gerekse e¤itimciler “e¤itimde eflit olanak ilkesine” büyük önem verirler. Bunun k›saca
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anlam›, ne tür çevre olanaklar› içinde do¤mufl olursa olsun bütün yurtdafl çocuklar›, do¤al yeteneklerini son s›n›r›na kadar gelifltirme olana¤›n› bulabilmelidir.
Bu ilke ço¤u zaman yanl›fl anlafl›lmakta ve yanl›fl yorumlanmakta, bu yüzden
de üstün yeteneklilere özel e¤itim olana¤› sa¤lanmas› bir tür özel imtiyaz gibi görülmektedir. Halbuki bu ilke her yurtdafl çocu¤una “eflit e¤itim olana¤› sa¤lamay›”
savunmaktad›r. Do¤al yeteneklerini son s›n›r›na kadar gelifltirmekte e¤itim olana¤› sa¤lamay› öngörmektedir. Bunun tersine bir yorum biyolojik ve ruhbilimsel gerçeklere tamamen ayk›r› düfler. Okul ve e¤itim ça¤›na giren çocuklar›n e¤itim olanaklar›ndan eflit düzeyde yararlanabilmesi söz konusu edilemez. Çünkü yafllar› eflit
de olsa ö¤renme güçlerini belirleyen anl›k gücü ve özel yeteneklerinde önemli bireysel farkl›l›klar vard›r. Yeterli bir okul program›n›n bu ayr›cal›klar› göz önünde bulundurmas› zorunlu¤u var. E¤itimin amaçlar› bütün bireyleri, bilgi ve beceriler aç›s›ndan bir hizaya getirmek de¤ildir. Aksine bir ö¤rencinin, ö¤renmeye güçlü oldu¤unu yeterli düzeyde ö¤renebilmesini sa¤lamakt›r. Böylece beyin gücü ola¤an›n
alt›nda bulunanlara dönük özel e¤itim hizmetleri geliflmifltir. Ayr›ca düzgülü okullarda da ö¤rencileri ayn› s›n›flar içinde “bilgi, ilgi, yetenek” kümelerine ay›rarak her
kümeyi ihtiyac›na göre e¤itip yetifltirmek ilkeleflmifltir. Gerçek böyle oldu¤u halde
çok üstün beyin gücü olanlar›n bu güçlerini son s›n›r›na kadar gelifltirebilme¤e yarayan özel e¤itimi, özel bir imtiyaz gibi görmek ve yorumlamak do¤ru olmaz. Esasen e¤itimde eflitlik ilkesi ile belirtilmek istenen de bu de¤ildir.

VI. HER ORTAMDA GEL‹fiEB‹L‹R VARSAYIMI
Üstün beyi gücü için özel e¤itimin gere¤ine inanmayan baz›lar› da bunlar›n
hangi ortam içine do¤arlarsa do¤sunlar düflünme, yaratma ve sorun çözmekteki üstünlüklerinden yararlanarak geliflme ve ilerleme yolunu bulabileceklerini savunmaktad›rlar. Bu kan› ve görüflü desteklemek için de Lincoln gibi kiflilerin hayatlar›n› örnek göstermektedirler. Bu türden baflar› örneklerinin varl›¤›n› tart›flmak bu konuya ›fl›k tutmaya yetmez. Buna iki neden gösterilebilir:
Nisbeten yoksul gözüken bir çevrede do¤up ta yükselip sivrilebilen kiflilerin
geliflme ve yaflamlar›n›n özellikleri konusunda sonradan yaz›lan ve söylenenlerin
gerçeklere ne kadar uygun düfltü¤ünü kestirebilmek kolay de¤ildir. Örne¤in yoksul bir ekincinin evinde do¤up büyüdü¤ü söylenen Lincoln’e okuma yazman›n
ö¤retildi¤i, ocak ›fl›¤›nda okuyabilece¤i kitaplar› sa¤layabildi¤i, daha ileri bir ö¤renim görebilmesi için gerekli yol ve yard›mlar›n sa¤lanabildi¤i ortadad›r. Bunlar
olmasa yetiflip yükselebilmesi mümkün olabilir miydi.
Ayn› durum Edison için de do¤rudur. Ancak k›sa süre gidebildi¤i okulu, onu
anlay›p gerekli rehberlikte bulunamam›flt›. Tecrübeli bir ö¤retmen olan annesi
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onu eve al›p ö¤renimine destek olmakla kalmam›fl yarat›c› yeteneklerini gelifltirmekte de önemli yard›mlar› olmufltur. Hali vakti yerinde olan babas› da kaynaklar› ile bu çabalar› desteklemifltir. Bunlardan yoksun b›rak›lacak Edison’un hangi
yönde geliflme flans› olabilece¤i de tart›fl›labilir.
‹kinci önemli nedense fludur: seçkin ve baflar›l› kiflilerin hayatlar› üzerinde yap›lan araflt›rmalar yukarda de¤inilenlere benzeyen kiflilerin varl›¤›n› ortaya koymufltur. Buna karfl›l›k ayn› düzeyde do¤al yetene¤i bulundu¤u halde bunu olanak yoklu¤u yüzünden gelifltirme f›rsat› bulamam›fl kiflilerin de bulunup bulunmad›¤›n› ayd›nlatm›fl de¤ildir. Son yar›m yüzy›l içinde bu durumda olan çocuklar› testler yoluyla teflhis edip ö¤renim ve meslek hayatlar› boyunca izleyen belirli
incelemeler yap›lm›flt›r. (2) Bunlar›n sonuçlar›na göre kullan›lan yöntemlerle üstün beyin gücü bulundu¤u belirlenen bu çocuklardan büyük ço¤unlu¤unun
umuldu¤u gibi, hangi hayat koflulu içinde olursa olsun sivrilip yükselemedi¤ini
gösteren bulgular sa¤lanm›flt›r. Bu sonucu, kullan›lan araç ve yöntemler, üstün
beyin gücünü teflhiste yeterli olmad›¤› biçiminde yorumlayanlar da olmufltur.
Araç ve yöntemlerin elefltiriye aç›k yanlar› olabilir. Fakat ayn› küme içinde teflhisin güvenirli¤ini destekleyen yeterli bir grubunda bulunuflu her fleyin araç ve yöntemlerden do¤du¤u biçiminde yorumlanamayaca¤›n› göstermektedir.
Baz›lar› da bu bulgular› ölçek ve yöntemlerin de¤erlendirdi¤i anl›k gücü düzeyi ya da belirtilerinin hayatta seçkin ve baflar›l› olabilmek için gerekli olan niteliklerin tümü olmad›¤›n› ileri sürmektedir. Testlerin ölçebildiklerine ek olarak
çeflitli kiflilik, karakter ve beden gücü özelliklerine de ihtiyaç oldu¤una de¤inilmektedir. Bu görüflte gerçek pay› olabilir. Fakat anl›k gücünün yan› bafl›nda, baflar› için gerekli oldu¤u söylenen bu niteliklerin ne kadar›n›n ö¤renme yolu ve
çevre olanaklar› yolu ile geliflip olufltu¤unun da ortaya konmas› gerekir. Bunlar
genifl ölçüde ortam ve e¤itimin ürünü niteli¤ini tafl›yorsa sonuç gene farks›z
olur. Ola¤an üstü yetene¤in her türlü ortamda geliflebilmesi böylece söz konusu edilemez.
Bu sorular›n karfl›l›¤›n› bir yandan ruhbilimde yap›lacak deney ve araflt›rmalar ortaya koyacakt›r. Bir yandansa bunlara sa¤lanacak özel e¤itimin etki ve sonuçlar›n›n araflt›r›l›p de¤erlendirilmesi de henüz karfl›l›¤› kesin olarak bulunamayan bu sorular› ayd›nlatma¤a yard›m edecektir.

VII. YÜKSEK Ö⁄RET‹M VE ÜSTÜN BEY‹N GÜCÜ
Üstün yetenekliler için özel e¤itime karfl› olanlar›n ileri sürdü¤ü baflka bir gerekçe de, yüksek ö¤retimin öncelikle ve hatta yaln›z üstün beyin gücü olanlar›n
e¤itimine dönük kurumlar oldu¤udur.
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Bu görüflte bir aç›dan gerçek pay› var. Yüksek ö¤retimin her hangi bir dal›nda lisans ö¤renimini baflar› ile yapabilmek için kiflinin ortan›n üstünde bir ö¤renme gücüne ihtiyac› oldu¤u do¤rudur. Test araçlar› ile yap›lan çeflitli araflt›rmalar,
yüksek ö¤renim için gerekli olan yetenek taban›n› “120 -130 Z.B.” olarak göstermektedir. Lisans üstü ö¤renim için gerekli taban›nsa bunun da üstünde olmas›
gerekir. Bu yüzden yüksek ö¤retim kurumlar›n› öncelikle yetenek da¤›l›m›n›n en
yukar›daki “5 -10” yüzdeli¤ine hizmet eden kurumlar saymak yanl›fl olmaz.
Gerçek böyle de olsa bunu üstün beyin gücünün özel e¤itime ihtiyac› olmad›¤› biçiminde yormak önemli bir yanl›fl olur. Buna belli bafll› iki önemli neden
gösterilebilir:
Bunlardan birincisi ilk ve ortaö¤retim süresinde bu tür ö¤rencilerin çeflitli
zorluklarla karfl›laflmakta olufludur. O süre içinde özellik ve ihtiyaçlar›n› dikkate
almayan bir program içinde neler olabilece¤ine yukarda de¤inilmiflti. Bu özellikte olan bütün ö¤rencilerin hiç bir engelleme söz konusu olmadan yüksek ö¤retime eriflebilece¤ini bir an için farzetsek bile sonuç ne olabilir? Ortaö¤retim süresinde yeteneklerinin ancak ufak bir baflar› ile s›n›f›n›n önünde gidebilen ö¤renci, yüksek ö¤retime eriflince oldukça farkl› bir ö¤renme ortam› ile karfl› karfl›ya kalacakt›r. Önceki aflamada s›n›rl› bir çaba ile önde gidebilen üstün yetenekli, yetenek düzeyi aç›s›ndan kendine daha çok benzeyen türdefl bir küme içinde, al›flkanl›k durumuna getirdi¤i çal›flma durumuyla ancak düflük baflar› sa¤layabildi¤ini ya da yar›flma düzeyinin bask›s› onu daha çok ve h›zl› çal›flma yoluna
da zorlayabilir. Fakat bu koflullar›n, onun kolayca sa¤lama¤a al›flt›¤› baflar›s›n›n
oluflturdu¤u gerçek d›fl› ve zay›f benlik güvenini sars›p ö¤renme iste¤ini y›pratmas› da mümkündür.
‹kinci önemli nedense fludur: Yüksek ö¤retim kurumlar›, ço¤u ülkelerde seçerek ö¤renci almaya bafllam›flt›r. Bu seçimlerin baz›lar›nda yetenek ölçekleri de
kullan›lmakta ve buna gereken a¤›rl›k da verilmektedir. Son y›llarda yurdumuzda da oldu¤u gibi, bir çok ülkelerde ortaö¤retimde edinilen bilgilerle ilgili baflar›
ölçekleri kullanmakla yetinilmektedir. Bu tür girifl s›navlar›nda ortaö¤renim aflamas›nda edinilmifl olan bilgi seçimin tek dayana¤› olarak kullan›lmaktad›r. Yurdumuzda bu konu üzerinde yap›lan incelemeler (3) büyük kentlerde ö¤retmen
kadrosu, araç ve gereçleri yeterli liselerin mezunlar›n›n yüksek ö¤retime girebilme flans›, ö¤retici kadrosu eksik, yetersiz küçük yerleflme merkezlerindeki liseleri bitirenlerden çok daha yüksek oldu¤unu göstermektedir. Böylece ö¤renme
gücü ortalaman›n üst s›n›r›nda olan, fakat yeterli ö¤retim yapan bir lisede okumufl olan ö¤rencinin yüksekö¤retime girebilme olana¤›, yetene¤i ondan çok üstün olan fakat yetersiz bir ö¤renim kurumundan gelen ö¤rencininkinden fazla
olmaktad›r.
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Bu ve öteki nedenler yüzünden yüksek ö¤retimin varl›¤› ve öncelikle üstün
beyin gücünün e¤itimine hizmet etmekte oluflu, ilk ve ortaö¤retim aflamalar›nda bunlar›n özel e¤itime ihtiyaçlar› olmayaca¤› biçiminde yorumlanmamal›d›r.
Bu konuda üzerinde durulmaya de¤en baflka bir nokta daha var. Yüksek ö¤retim ö¤rencilerinin kendilerine öz oldu¤u ileri sürülen yetenek da¤›l›m› da san›ld›¤› kadar türdefl de¤ildir. En yeterli ölçeklerle yap›lan seçimler sonucunda da bu
da¤›l›m “120 - 200 Z.B.” aras›nda bir de¤iflkenlik gösterebilmektedir. Buysa yetenek aç›s›ndan ayn› kufla¤›n en çok yüzde “20 sini” teflkil eder. Bu da¤›l›m›n taban›nda olan bireylerin ö¤renme güçleri ve h›zlar› ile da¤›l›m›n “170 - 200 Z.B.”
aras›ndaki diliminin ö¤renme gücünün h›z› ve ihtiyaçlar› aras›nda da önemli ayr›cal›klar oldu¤u ortadad›r. Yüksek ö¤retim kurumlar›n›n e¤itim programlar› bu
farklar› karfl›layabilecek esneklik ve zenginli¤i göstermeyecek olursa, ilk ve ortaö¤retimde bafl gösterebilen sorunlar bu aflamada da ortaya ç›kabilir. Bu konuda
flu sorular›n ortaya at›lmas› söz konusu olabilir :
Yüksek ö¤retimde, ö¤renme gücü ve h›z› ne olursa olsun bütün ö¤rencilerin süre, kullan›lacak kaynaklar vs. aç›lar›ndan yükümlülükleri eflit mi tutulmal›d›r? Örne¤in dört y›lda bitirilen bir fakülte program›n› ö¤renme güçleri çok üstün olanlar›n daha k›sa bir süre içinde bitirebilmeleri sa¤lanabilir mi?
Bu durumda olan ö¤rencilerin lisans aflamas›nda bile araflt›rma ve derinleflme yönünden olanaklar elde edebilmesi yararl› ve mümkün olabilir mi?

mal alt›ndalarm›fl gibi yorumlanmaktad›r. Bu yüzden bunlar aras›nda okula
uyamayan, hatta okulu b›rakmak zorunda kalanlar da olmaktad›r. Böylece
ortalama çocu¤un ö¤renme gücüne göre düzenlenen bir ortam içinde bunlar bir sorun haline gelebilmektedir.
3.

Bu belirtiler üstün beyin gücünün her çeflit ortam içinde kendisini yetifltirip
sivrilebilece¤i varsay›m›n› sarsacak niteliktedir. Geliflimleri için elveriflli olmayan, hatta onu engelleyen çevreler içinde bunlar›n ziyan olmas› tehlikesi de
bulunabilece¤i de düflünülebilir.

4.

Yüksek ö¤renimin öncelikle bu durumda olanlara çal›flan e¤itim kurumlar›
oldu¤u gerçe¤i, yukarda de¤inilen tehlikeleri ortadan kald›ramaz, ilk ve ortaö¤retimde söz konusu olabilecek engellemeler ve olumsuz al›flkanl›klar
yüksek ö¤retimdeki baflar› flanslar›n› olumsuz yönde etkileyebilir.
Ayr›ca üstün beyin gücü diye adland›rd›¤›m›z çocuklar da kendi” içlerinde
yetenek aç›s›ndan önemli oranda de¤iflkenlik göstermektedir. Bugünkü yüksek ö¤retim program ve yönetmeliklerinin özellikle üstün yetene¤in en üst
diliminde olanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p karfl›layamad›¤› da araflt›r›lmaya de¤er bir konudur.

5.

Bu ve benzeri sorular yüksek ö¤retim kurumlar›n›n programlar›n›n da seçim
yöntemlerinin de henüz üstün beyin gücünün tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacak biçimde düzenlenmifl olup olmad›¤› konusunda tereddütler yaratmaktad›r.

Bütün bu nedenler yüzünden çok üstün anl›k gücü olanlar›n özel e¤itim konusu olmalar› bir çeflit sorumluluktur. Toplumun en de¤erli ve s›n›rl› bir kayna¤› olan bu varl›klar›n en iyi ve verimli biçimde yetiflmelerinin çare ve tedbirlerinin araflt›r›l›p bulunmas› en olumlu yat›r›m say›labilir.
Üstün Beyin Gücü Geliflimi ve E¤itimleri,
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yay›nlar›
No: 83, Ankara 1979

VIII. SONUÇ
Yukarda aç›klananlardan ç›kar›labilecek sonuçlar› flöylece özetlemek mümkündür:
1.

2.

E¤itimin, temel e¤itim düzeyinde yayg›nlaflmas› ortalama çevresindeki ö¤rencilere göre program düzenlenmesi sonucunu vermifltir. Böyle bir program
üstün yetene¤i olan ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak nitelikte de¤ildir.
Bu durum en az›ndan onlar›n, ö¤renme güçlerinin ancak küçük bir kesimini
kullanarak baflar›l› olmaya al›flt›rmaktad›r. Buysa ileri ö¤renim aflamalar›nda
zorluk ve yetersizliklere düflebilmelerini kolaylaflt›r›r.
Ö¤retmenleri de içerdi¤i halde, yetiflkinler üstün yetene¤i ay›rt etmekte
umulan baflar›y› gösterememektedir. Özellikle ortalama güç düzeyinin hayli
ötesinde olanlarda bu baflar›s›zl›k artmaktad›r. Bu gibi çocuklar tersine, nor-
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Ö

zellikle 60’l› y›llardan sonra, dünyada üstün çocuklara gösterilen ilgide
art›fllar olmufltur. Bu ilgideki art›fl› yaratan bafll›ca faktörler aras›nda besin
ve enerji kaynaklar›n›n, gittikçe yok olmas›, kirlili¤in artmas›, siyasi güç dengesinin korunmas›ndaki güçlükler gibi birçok dünya sorununun ciddiyetini insanlar›n farketmeleri ve bu tür ciddi sorunlara çözüm getirecek kesim olarak üstünleri
görmeleri vard›r.
Üstün çocuk kimdir? sorusuna en iyi yan›t› belki de afla¤›daki parlak ve üstün çocuk karfl›laflt›rmas› verilebilir. Bugün genelde Zekâ Bölümü 130’un üstünde olanlar, yeni düflünceler oluflturup bunlar› yeni sorunlar›n çözümünde
uygulayabilme yetene¤i gösterenler, yani yarat›c› olanlar ve bir ifli, bafl›ndan sonuna kadar götürecek üstün motivasyona, yani üstün ifl, görev yüklenme yetene¤ine sahip olanlar üstün olarak kabul edilmektedir (Renzulli, 1986, Clark,
1992)
‹nsan beyninin iflleyifli ve gelifliminde çevrenin, bir yerde e¤itimin nas›l etkili
oldu¤u anlafl›ld›kça bu kesime götürülecek e¤itim hizmetinin de ne denli önemli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca, bu geliflmeler zekâ hakk›ndaki görüfllerde de
de¤iflmelere yol açm›flt›r. 1960’lara kadar, genelde zekân›n de¤iflmez oldu¤u ve
üstün bireylerin kal›t›msal donan›mlar› nedeniyle, fazla bir e¤itime gerek duymadan vaziyeti idare edeceklerine inan›lmaktayd›. Oysa art›k zekân›n dinamik bir
özellik gösterdi¤i, kullan›ld›kça geliflece¤i bilinmektedir. Araflt›rmalar, uyar›c› bir
çevrenin beynin biokimyas›n›n olumlu yönde de¤ifltirdi¤ini ve beyni destekleyip
besleyen sinir hücrelerinin say›lar›n›n artt›¤›n› göstermektedir.
____________________________________

* Doç. Dr., ‹stanbul Üniversitesi
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KRECH oniki çift ikiz fare alm›fl ve gelifligüzel iki gruba ay›rm›flt›r. ‹ki farelerle çal›flarak genetik farklar› kontrol alt›na alm›flt›r. Bir fare grubu, uyar›c›lar› bol,
zengin bir çevrede yetifltirilmifltir. Kafeslerine oyuncak merdivenler, dönen tekerlekler vb. gibi fare oyunlar› konmufltur. Bu grup yeni bir yeri keflfetmeleri için her
gün otuz dakika süreyle d›flar› b›rak›lm›fllard›r. Ayr›ca, birçok ö¤renme durumuyla karfl› karfl›ya b›rak›lm›fllard›r. Genelde zengin ve çeflitli uyar›c›lara maruz b›rak›lm›fllard›r. Di¤er grup ise, ayn› tip uyar›c›lara maruz b›rak›lm›flt›r. Az ›fl›kland›r›lm›fl
kafeste yaflam›fllar, çok ender olarak ele al›nm›fllard›r. Hiçbir zaman kafesten d›flar› b›rak›larak çevrelerini keflfetmeleri için f›rsat verilmemifltir. Bütün hayvanlara,
yani her iki grup fareye de ayn› besinler verilmifltir.
Afla¤› yukar› üç ay sonra, bütün hayvanlar kurban edilerek, morfolojik ve
kimyasal aç›dan beyinleri incelenmifltir. Zengin ay›r›c›lar›n oldu¤u çevrede yetiflen
fare grubunun beyinleri ikiz kardefllerinin bulundu¤u di¤er grubunkiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, kimyasal ve yap›sal aç›dan farkl› bulunmufltur. Zengin uyar›c›lar›n bulundu¤u çevrede yetiflen fare grubunun beyinlerinin korteks tabakas›n›n daha
genifl yer kaplad›¤›, daha kal›n ve a¤›r oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca zengin uyar›c›lar›n bulundu¤u çevrede yetiflen farelerde ö¤renmeyle ilgili bir enzimin miktar›nda da art›fl oldu¤u gözlenmifltir. KRECH, böylece erken uyar›c› ve tepki çeflitlili¤inin, bu hayvanlar›n beyinlerinde kimyasal ve yap›sal de¤iflikliklere yol açt›¤›n›,
ö¤renme ve sorun çözme yetene¤inde art›fl oldu¤unu göstermifltir.
Bu alanda Joseph ALTMAN’›n araflt›rmas› da baz› delillerin elde edilmesine
yol açm›flt›r. Bu araflt›rma, bebeklerin belirli say›da beyin hücresiyle dünyaya geldiklerini ve ölene kadar bu say›s›n›n de¤iflmedi¤i fleklindeki varsay›m› çürütmüfltür. ALTMAN, do¤umdan sonra hayvan yavrular›n›n beyinlerinde mikro-nöron denen yeni hücrelerin olufltu¤unu saptam›flt›r. Bu yeni keflfedilen yeni nöronlar›n
daha büyük tipik beyin hücreleri aras›nda ba¤lant›lar kurduklar›n› belirlemifltir
(Sprint-hall ve Sprinthall, 1977).
Bu bulgular, zekâ geliflimi anlay›fl›na da bir tak›m yenilikler getirmifltir. Eski
düflünüfle göre 18 yafl civar›nda zekâ gelifliminde bir duraklaman›n oldu¤u ve
45’inden sonra da yavafl yavafl bir iniflin bafllad›¤› kabul edilirdi. Oysa art›k beynin seksen yafllar›na kadar geliflim gösterebildi¤ini kan›tlayan çal›flmalar mevcuttur. Sonuç olarak özetleyecek olursak, zekâ düzeyi statik, yani de¤iflmez de¤ildir.
Uygun e¤itim ve çevrenin etkisiyle, zekâ yaflam boyu geliflmeye devam etmektedir (Clark, 1985).
Ayr›ca SCRUGGS ve arkadafllar›n›n üstün denekler üzerinde yapt›¤› deneyler
de e¤itimin üstün grubun ö¤renme yaflant›s› üzerindeki önemini ortaya koymaktad›r. Üstün deneklere az zamanda çok verim sa¤layacak ö¤renme stratejilerinin
ö¤retilmesinin daha çabuk ö¤renmelerine neden oldu¤u, ö¤retilenleri normalle-
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re oranla daha uzun zaman belleklerinde koruduklar› ve ö¤rendiklerini di¤er durumlara daha kolay aktarabildiklerini ortaya ç›karm›flt›r (Scruggs, 1986).
Bu sonuçlar, üstünlerin kendi kaderlerine b›rak›lmamalar› gerekti¤ini ortaya
koymaktad›r. E¤itimlerine gereken önem verilmedi¤i takdirde, potansiyellerinin
alt›nda baflar› göstermeleri kaç›n›lmaz olur. Yukar›da yap›lan karfl›laflt›rmada görüldü¤ü gibi, üstün bireyler baz› farkl›l›klar göstermekte, buna ba¤l› olarak da
e¤itim gereksinmelerinde ayr›cal›klar arzetmektedirler. Sonuç olarak da, onlar›n
müfredat programlar›n›n farkl› olma zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu program
her bir ö¤rencinin ihtiyac›na göre kapsam, düzey ve verilme h›z› aç›s›ndan esnek
ve her zaman de¤iflmeye haz›r, yani dinamik olma özelli¤ini gösteren farkl›laflm›fl
bir programd›r.

Üstün zekâl› ve yetenekli ö¤renciler için, farkl›laflt›r›lm›fl bir
müfredat program›n›n prensiplerini flöyle s›ralayabiliriz:
1.

‹çerik bir birinden ba¤›ms›z üniteler yerine, genifl kapsaml› tart›flma konular›, temalar veya sorunlara dayand›r›lmal›d›r.

2.

Çeflitli disiplinler çal›flma alan›yla bütünlemeli, yani ele al›nan konu tarih,
co¤rafya, Türkçe, matematik, müzik, resim vb. gibi çeflitli disiplinler aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.

3.

Çal›flma alan› içinde kapsaml›, iliflkili ve birbirlerini karfl›l›kl› pekifltirici deneyimler sunulmal›d›r. Araya birbirinden ba¤›ms›z materyal parçalar›n› eklemekten kaç›nmal›d›r.

4.

Ö¤rencinin ilgi alan› dikkate al›nmal›, ö¤renci taraf›ndan seçilmifl konunun
derinlemesine ö¤renimine imkan sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla, s›n›f›n d›fl›ndaki
kaynaklardan yararlanmal›d›r.

5.

Üstün ö¤rencilerde s›kl›kla rastlanan ba¤›ms›z çal›flma e¤iliminin sa¤l›kl› bir
flekilde ifllerlik göstermesi için ba¤›ms›z çal›flma becerileri gelifltirilmelidir.

6.

Bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem vermelidir. Araflt›r›c›l›k, keflif, inceleme ile karmafl›k ve soyut düflünme üzerinde durulmal›, analiz sentez, de¤erlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düflünme becerilerinin gelifltirilmesine çal›fl›lmal›d›r. Genelde bilgi aktar›m› ve kavrat›lmas›na önem verip
bu basamakta tak›lan, uygulama, analiz, sentez ve de¤erlendirmeye geçmekte zorlanan klasik e¤itim sistemimizle üstün çocuklar›n sa¤l›kl› e¤itim ve
ö¤retimlerini gerçeklefltirmek ço¤unlukla mümkün olmamaktad›r. Yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi de ayr›ca ele al›nmas› gereken bir konudur. Ö¤rencileri sorunlara yeni çözümler gelifltiren üretken bireyler haline getirmek üstünlerin
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e¤itim ve ö¤retiminde bafll›ca amaçlardan biridir.
7.

Aç›k-uçlu görevlerde yo¤unlaflmal›d›r.

8.

Araflt›rma beceri ve yöntemleri gelifltirilmelidir.

9.

Temel beceriler ve yüksek düzeyli düflünme becerileri müfredat program›yla
bütünleflmelidir.

10. Yeni düflüncelerin üretilmesini sa¤layacak ürünlerin gelifltirilmesi teflvik edilmelidir.
11. Yeni teknik, malzeme ve flekilleri kullanan ürünlerin gelifltirilmesine imkan
tan›nmal›d›r.
12. Ö¤rencinin kendi hakk›nda bilgi sahibi olmas›, yani yeteneklerini fark edip
kullanmas›, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile di¤erleri aras›ndaki benzerlik ve ayr›l›klar› hoflgörüyle de¤erlendirmesi konular›nda geliflmesi teflvik
edilmelidir. Görüldü¤ü gibi, bireyden üstünlü¤ünü saklamak yerine, iç disiplin kazanmas›na yard›mc› olmas› aç›s›ndan kendini art› ve eksi yönleriyle tan›mas› gerekmektedir.
13. Ö¤rencinin ürünleri özel kriterler ve standardize edilmifl araçlarla de¤erlendirilmelidir (Kaplan, 1986).
D›fl ülkelerde, özellikle Amerika’da üstünlerin e¤itim ve ö¤retimlerine iliflkin
önlemlerin bafll›calar›n›, H›zland›rma, Gruplara Ay›rma, Zenginlefltirme vb. gibi
birkaç grupta incelemek mümkündür.

1. ZENG‹NLEfiT‹RME
Zenginlefltirme stratejileri süreç ve içeri¤e iliflkin hedeflere ulaflma yöntemleridir. Süreçlerden yarat›c› düflünme, problem çözme, kritik düflünme, bilimsel düflünme vb. içerikten ise, bu süreçlerin gelifltirildi¤i ders konular›, projeler ve etkinlikler kastedilmektedir. Sadece zenginlefltirmenin söz konusu oldu¤u durumlarda
müfredat program›n›n farkl›laflt›r›lmas›na yer verilmemektedir. Normal sistem
içinde ek süreç, konu ve etkinliklerin uygulanmas› söz konusudur. Zenginlefltirme
stratejileri aras›nda ba¤›ms›z çal›flma ve araflt›rma projeleri, kültüre ve bilime dayal› alanlara veya mesleki imkanlarla tan›nmalar›n› sa¤layacak geziler, Cumartesi
programlar›, s›n›fta veya okulun kaynak odas›nda oluflturulan ö¤renme merkezleri, hukuk ve politikayla ilgili lise ö¤rencileri için sahte, mahkemeler oluflturup
yarg›lama turnuvalar› oluflturma, iletiflim sanat› matematik, fen, sosyal bilimler,
görsel sanatlar, müzik, desen, yönetim, liderlik, tiyatro, dans, yabanc› dil, psikoloji, günefl sistemi, bilgisayar vb. gibi alanlarda yaz programlar› say›labilir. Ayr›ca,
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gelecekle daha etkin flekilde bafledebilmek için, gelece¤e karfl› duyarl›l›¤› artt›rma, de¤iflimlerin gerçeklefltirilebilinece¤ine iliflkin olumlu tutumu, yarat›c›l›¤› gelifltirme, ikna edici, aç›k ve sa¤l›kl› iletiflim becerilerini artt›rma, sorun çözme modellerini ö¤renip günlük yaflamlarla bütünlefltirme, araflt›rma becerilerini gelifltirme, nas›l bilgi toplanaca¤›, nereye ve kime müracaat edilece¤i konular›nda bilgi
sahibi olmak üzere gelifltirilen gelecekle ilgili Yarat›c› Sorun Çözme Programlar›’ndan da bu bafll›k alt›nda söz edilebilir. Zenginlefltirme alt›nda say›labilecek bir
baflka önlem flekli de Amerika’da mentorship ad› alt›nda geçen usta (uzman) - ç›rak iliflkileridir.

2. HIZLANDIRMA
H›zland›rma, çeflitli flekillerde uygulamaya konmaktad›r. Birinci s›n›fa erken
bafllama, s›n›f atlama, ders atlama gibi. Bu tür h›zland›rma uygulamalar›na okuma, matematik gibi aflamal› içeri¤e sahip derslerde daha s›kl›kla rastlanmaktad›r. Birinci s›n›fa erken bafllatmada baz› kriterler yard›r. Bunlar aras›nda ö¤rencinin zekâ düzeyinin en az üstünlük s›n›r›na, yani 130 Zekâ Bölümüne ulaflm›fl olmas›, kesme-yap›flt›rma, resim yapma, yazma v.b. gibi etkinliklerde önem kazanan göz-el koordinasyonunun iyi geliflmifl olmas›, bu olgunlu¤u sosyal ve duygusal alanlarda da gösterebilmesi, sa¤l›k aç›s›ndan bir probleminin olmamas› ve
ailenin e¤itime ve akademik baflar›ya önem veren bir de¤er sistemine sahip olmas› say›labilir.
Ders atlama önemli avantajlara sahiptir. Olumlu yönlerini ele ald›¤›m›zda, ö¤renciye ileri oldu¤u alanda ilerleme imkân› tan›rken, s›n›f düzeyinde olan di¤er
alanlardaki becerilerini de gelifltirme imkân› verir. Ayn› zamanda sosyal aç›dan da
yafl›tlar›yla birlikte olma imkân› yaratmaktad›r. Böylece bir dersteki denemeyle o
kifli için s›n›f atlaman›n uygun olup olmayaca¤›n› kestirme imkan› da do¤maktad›r. Ders atlaman›n olumsuz yönü ise, belirli dersteki h›zland›rmay› sürdürmede
gerekli ayarlamalar›n yap›lmamas› sonucunda ortaya problemin ç›kabilmesidir.
Amerika’da orta ve lisede mali yükümlülük getirmeden uygulanan bir di¤er
h›zland›rma flekli ise, dersi okumadan s›nava girmek ve baflar›l› olma halinde de,
o dersin kredisine sahip olmakt›r.
Bir baflka h›zland›rma flekli ise, orta ö¤retimde ö¤renim görürken üniversiteden baz› dersler almakt›r. Bunun gerçekleflmesi için, ö¤renci günün bir k›sm›n›
ileri düzeyde ders almak için üniversitede geçirir, ya da ortaö¤retimde ayn› dersi
alan bir s›n›f› oluflturacak say›da ö¤renci varsa, ö¤retim üyesi bizzat giderek lisede ders verebilir. Böylece ö¤renciler üniversiteye bafllamadan baz› kredilere sahip
olabilirler.

238

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

H›zland›rmada bir baflka önlem flekli olan s›n›f atlatma, bafll›ca iki nokta dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir. Bunlardan birincisi ö¤rencinin baz› temel becerileri kazanmadan bir üst s›n›fa geçmesini önlemektir. Genellikle bir üst s›n›fa geçirilmesi düflünülen üstün ö¤renciler, s›n›f düzeylerinin üstünde bilgi ve yetene¤e sahiptirler. Ancak arada baz› bilgi boflluklar›n›n olmas› için, s›navdan geçirilmeliler ve
eksikliklerinin görülmesi halinde bunlar›n giderilmesi için önlem al›nmal›d›r. ‹kinci
önlem nokta, ö¤rencilerin sosyal uyumudur. Araflt›rmalar ço¤u durumda s›n›f atlaman›n sosyal problemlere ve uyumsuzlu¤a neden olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak atlat›lacak çocuklar›n fiziksel olgunluklar›, boylar›, genel duygusal dengeleri,
motivasyonlar›, olaylarla bafl etme becerileri dikkate al›nmal› ve hepsinden önemlisi de daha üst düzey bilgi ihtiyac›nda olup olmad›klar› de¤erlendirilmelidir.
H›zland›rma konusunda bir di¤er önlem flekli de üç ders y›l›nda kapsanan içeri¤i h›zland›rarak iki y›lla s›k›flt›rmakt›r. Bu tür önlemin daha çok matematik dersinde
uyguland›¤› görülür. Bu uygulamaya daha az s›kl›kla fen derslerinde de rastlanabilir.

3. GRUPLAMA
Bir baflka önlem flekli olan gruplamadan amaç, benzer özellikler gösteren
çocuklara birlikte çal›flma imkan› elde etmeleri için uzun veya k›sa süreli çeflitli
düzenlemeler sa¤lamakt›r. Tam Gün Homojen S›n›flar (sadece üstünler), Tam
Gün Heterojen S›n›flar (normal ve üstünler kar›fl›k), Yar›m Gün veya Geçici Gruplar olmak üzere 3’e ayr›labilir.
A. Tam Gün Homojen S›n›flar grubunda özel s›n›flar ve özel okullar say›labilir.
Bu grupta Amerika’da Magnet Okullar› da yer alabilir. Bunlar sanat, matematik, fen,
ifl ve ticaret becerilerine iliflkin alanlarda uzmanlaflm›fl ö¤retim veren okullard›r.
Okul ‹çinde Okul, bu tür gruplama alt›nda s›ralanabilecek bir di¤er önlem
fleklidir. Bu tür önlemde, bütün okul, okul içinde kavram›na göre düzenlenmifltir.
Bu düzenlemede, çevredeki üstün ve yetenekli çocuklar, normal çocuklara da
e¤itim ö¤retim hizmeti veren bir okula devam ederler. Günün bir bölümünü özel
e¤itim ö¤retmenlerinin ders verdi¤i özel s›n›flara devam ederek geçirirler. Di¤er
k›sm›n› ise, normal düzeydeki arkadafllar›yla beden e¤itimi, el sanatlar› , ev ekonomisi gibi dersleri birlikte alarak geçirirler.
B. Tam Gün Heterojon S›n›flara, yani üstünlerle normal ö¤rencilerin birlikte
okutulduklar› s›n›flara örnek olarak, normal s›n›flarda oluflturulan seviye gruplar›
verilebilir. Bu durumda çocu¤un s›n›f›ndan ayr›lmas›na gerek yoktur.
C. Yar›n Gün veya Geçici Gruplamalar. Bu bafll›k alt›nda “Pullout” programlardan söz edilebilir. Bu tür programlar, üstün ve yetenekli çocuklar›n genelde
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haftada bir ö¤leden sonra iki üç saatli¤ine normal s›n›flardan çekilerek, üstünlerin e¤itimi konusunda uzman bir ö¤retmenin veya bölge koordinatörü bir e¤itimcinin denetiminde zenginlefltirme etkinliklerine tabi tutulmalar› fleklinde ifllerlik
gösterir. Böyle bir düzenlemeye kat›lan çocuklar genellikle kaynak odas› ad› verilen bir yerde toplan›rlar. Buraya böyle bir ad verilmesinin nedeni, burada okuma
ve aletlere iliflkin kaynaklar›n olmas›ndand›r. Genellikle tek bir koordinatör, haftan›n her ö¤leden sonras› farkl› bir okulda “pullout” s›n›f›n› yürütür. Di¤er gruplamalarda ve özel s›n›flarda oldu¤u gibi, bu tür s›n›flarda da yarat›c›l›¤›n, yüksek_düflünce becerilerinin ve kiflili¤in gelifltirilmesi üzerinde yo¤unlafl›lmakta, bireysel projelere önem verilmektedir.
Bu tür önlem, normal s›n›f çal›flmalar›ndan bir süre ö¤rencileri ay›rmas› sonucunda baz› konular› iflleyemedikleri için, ö¤retmenlerin tepkilerine maruz kalabilmekte ve göz göre göre ayr›cal›k tan›nmas› nedeniyle de normal düzeydeki
ö¤rencilerin üstünlere karfl› olumsuz bir tutum içinde olmalar›na neden olabilmektedir (Davis ve Rimm, 1989; Enç, 1979).
Görüldü¤ü gibi, üstün bireylerin e¤itiminde kullan›labilecek birçok önlem
türü vard›r. Çok üstün ö¤rencilerin e¤itim ve ö¤retim gereksinmelerini karfl›lamak
için ise, Tam Gün Homojen S›n›flar alt›nda toplanan önlem türleri kaç›n›lmaz gözükmektedir. Bu tür önlemlerde, üstün ö¤rencilere ara ara normal yafl›tlar›yla biraraya gelme f›rsatlar› yarat›l›p, normal yap›tlar›yla bafledecek sosyal beceriler kazand›r›lmal›d›r. Bu flekilde, sadece üstün ö¤rencilerden oluflan homojen s›n›flara
yap›lan elefltirileri hafifletecek bir durum yarat›lm›fl olur. Bir ikinci hafifletici durumun da afla¤›daki araflt›rman›n sonucunda yatt›¤› görülür.
Heterojen S›n›flardaki karma küme çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi, Connecticut Üniversitesi’nin üstünlerle ilgili Milli Araflt›rma Merkezi’nden bir grup
araflt›r›c› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu araflt›rma, normal zekâ düzeyindeki ö¤rencilerin üstün çocuklarla ortak çal›flmalar›n›n kendilerine avantaj sa¤lamad›¤› göstermifltir. Ayr›ca, heterojen gruplardaki üstün olmayan ö¤renciler homojen gruplardakine oranla birbirlerini daha olumsuz alg›lam›fllard›r. Bu sonucun, normal
düzeydeki ö¤rencilerin kendilerini üstünlerle karfl›laflt›rmalar›ndan kaynakland›¤›
söylenebilir (Archambault, 1993).
Üstünlerin e¤itimini ülkemiz aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda ise, bu önlemler içinde en pratik olanlar›ndan bafllayarak uygulamaya süratle geçmemiz gerekmektedir. Böylece yüksek potansiyale sahip olan bu grubu yok olmaktan kurtararak,
ülke ve dünya sorunlar›n› çözmeye kanalize edebiliriz.
Yaflad›kça E¤itim,
Kas›m-Aral›k 1995, say› 43.
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PARLAK ÇOCUK

ÜSTÜN ÇOCUK

Yan›tlar› bilir ..........................................................................
‹lgilidir ..................................................................................
Dikkatini yo¤unlaflt›r›r............................................................
‹yi fikirleri vard›r ....................................................................
Çok çal›fl›r ............................................................................
Sorular› yan›tlar ....................................................................
Üst grubu oluflturur ..............................................................
‹lgiyle dinler ..........................................................................
Kolayl›kla ö¤renir ..................................................................
Tam olarak ö¤renmesi için 6-8 tekrar gerektirir......................
Düflünceleri anlar ..................................................................
Yafl›tlar›ndan hofllan›r ............................................................
Anlam› yakalar ......................................................................
Ödevlerini tamamlar ..............................................................
Al›c›d›r ..................................................................................
Do¤ru olarak kopya eder ......................................................
Okulu sever ..........................................................................
Bilgileri emer ........................................................................
Teknikçidir ............................................................................

Sorular sorar
Afl›r› merakl›d›r
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak kat›l›m gösterir
Ç›lg›n, saçma gelen düflüncelere sahiptir
Etrafta dolan›p çal›flmaz gibi görünürken s›navlarda baflar›l›d›r
Ayr›nt›lar› dikkate alarak tart›fl›r, zenginlefltirir
Grubun ötesindedir
Kuvvetli duygu ve düflünceler sergiler
Zaten biliyordur
Tam olarak ö¤renmesi için 1-2 tekrar yeterlidir
Soyutlamalar yapar
Yetiflkinleri tercih eder
Varsay›mlar ortaya atar
Yeni proje at›l›mlar›nda bulunur.
Atefllidir
Yeni bir desen yarat›r
Ö¤renmeyi sever
Bilgilerle oynar.
‹catç›d›r
‹yi tahmincidir
Karmafl›kl›¤a açl›k duyar

‹yi ezberler ............................................................................
Do¤ru; ard›l bir sonuçtan hofllan›r..........................................
Uyan›k; dikkatlidir..................................................................
Ö¤rendi¤i kadar›yla tatmin olur ............................................

Keskin gözlemcidir
Çok fazla öz-elefltiri yapar (Szabos, 1991).
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi Sorunu
-Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›Ahmet Emre B‹LG‹L‹*

‹

GÜNDEM

çinde yaflad›¤›m›z cemiyeti veya herhangi bir toplumu zekâ/yetenek düzeyi
aç›s›ndan kategorize etmeye çal›flt›¤›m›zda, düflük ve üstün olanlar›n oran›nda teorik olarak bir aynilik göze çarpar. Da¤›l›m olarak normal olan bu iki farkl›
ve uç kesimin de ülke e¤itimi aç›s›ndan bir sorun teflkil etti¤i/etmesi gerekti¤i
ortadad›r. Bu sorunu çözüme kavuflturma noktas›nda öncelikle önemsemek gerekmektedir. E¤itim verilmesi gereken bu iki alan›n kabulünden sonra zorunluluktan dolay› bir ‘öncelik’ tart›flmas› yapmak gerekiyorsa bu tart›flman›n insanî
ve etik aç›dan de¤il fonksiyonel aç›dan yap›lmas› daha tutarl› olur. Bu durumda
bir potansiyel olarak ‘üstün’lerin e¤itilmesi önceli¤i, tart›flmas›z bir gerçek olarak
ortaya ç›kar.
Türkiye’nin bu ‘üstün’ potansiyelini ne ölçüde de¤erlendirdi¤i sorusunun cevab› olumsuz bir flekilde net görünmektedir. Çünkü, bu alanda belirlenmifl bir
politika henüz mevcut de¤ildir. Milli E¤itim fiûralar›nda ve Devlet Planlama Teflkilat›’n›n befl y›ll›k kalk›nma plânlar›nda konu tart›fl›lm›fl, raporlar haz›rlanm›fl fakat
öylece b›rak›lm›flt›r. Resmi e¤itim politikalar›n› belirleyenler/yönetenler bu alana
ve bu alanla ilgili çabalara karfl› genellikle ‘duyars›z’ kalmay› tercih etmifllerdir.
Gerçekte ise genel popülasyonun üstünde yer alan bu potansiyelin de¤erlendirilmesi ya da de¤erlendirilememesi ülkeler aç›s›ndan stratejik önemi haiz bir
konudur. Bu aç›dan geliflmifl ülkelere bakt›¤›m›zda kendi potansiyellerini de¤er____________________________________

* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
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lendirmenin ötesinde d›flar›ya yönelik çabalar›n›n varl›¤›na tan›k oluruz. Bu ülkeler, bir ülkenin üstün nitelikli insan potansiyelinin varl›¤› ve bunun gere¤i gibi de¤erlendirilmesi o ülkeyi di¤erleri nezdinde otomatik olarak önde ve güçlü duruma getirece¤inin fark›na varm›fllard›r.
Bir ülkenin kendisi için stratejik önemi haiz bu elit potansiyeli de¤erlendirme
sorunu, yaln›zca o ülkenin milli e¤itimini yönetenler ile s›n›rl› tutulamaz. Elbette
öncelik onlara aittir ancak; ülkenin genel ç›kar›n› ilgilendirmesi, ortak de¤er teflkili gibi nedenler yüzünden, konu ülkede yaflayan bütün yetiflmifl bireyleri yak›ndan ilgilendirmektedir. Bunun da ötesinde onlar aç›s›ndan bir ‘sosyal sorumluluk’
teflkil eder. Çünkü bu potansiyel ‘nadir’ ve bundan dolay› da ‘kamusal de¤er’ anlam›na gelir.

1. B‹R POTANS‹YEL OLARAK ÜSTÜN YETENEKL‹ B‹REYLER
Tüm dünyada uygulanan e¤itim sistemleri, özünde temel bir niteli¤i bar›nd›r›rlar: genel popülasyona uyumluluk. Buradaki genel popülasyon; ö¤renim ça¤›na gelmifl bireylerin zihinsel potansiyellerinin birbirinden çok farkl› olmayan yönlerinin okul ortam›nda mevcut imkânlarla hayata haz›rlanmalar›n›n toplam›d›r.
Bunun yan›nda e¤itimi bir ‘yat›r›m’ olarak gören ve bu sayede geliflen ülkelerde, genel popülasyonun d›fl›nda kalan zihinsel olarak ileri veya geri durumda
olan bireylerin e¤itimine iliflkin programlar mevcuttur. Zihinsel aç›dan geri düzeyde bulunan ve kendi kendilerine yetemeyen bu bireyleri özel ö¤retim teknikleri
ile kendi kendilerine yetebilecek düzeye getirerek, onlar› ailenin ve toplumun vicdan›na terk etmeyen bu yaklafl›m, ça¤dafl e¤itimin önemli bir aya¤›n› oluflturur.
Ayn› flekilde zihinsel olarak genel popülasyonun üstünde olan di¤er bir deyiflle
üstün yeteneklilerin e¤itimi de ça¤dafl e¤itimin önemli bir sorumlulu¤udur.
Zihinsel gerilikle malül bireyi nas›l ailenin ve toplumun vicdan›na terk edemezsek yüksek zihin potansiyeline sahip bireyi de genel popülasyonun ve toplumun vicdan›na ya da normlar›na terk edemeyiz. E¤itimi önemseyen, e¤itimde f›rsat eflitli¤ini benimseyen ülkelerde genel e¤itimin d›fl›nda bir ‘elit e¤itimi’ vazgeçilmez bir sorumluluk yaklafl›m›d›r. Bunu söylerken felsefi bir hareket noktas› olarak, hangi potansiyele sahip olursa olsun her çocu¤un hayata iyi bir bafllang›ç
yapma hakk›n›n oldu¤u evrensel ilkesine ayk›r› bir görüfl beyan etmifl olmuyoruz.
Üstün yetenekli bireylerin her ülkede nüfusuna oranla varl›¤› bilinmektedir.
Bir potansiyel olarak seçkin ve stratejik bir k›ymet ifade eden bu varl›¤›n de¤erlendirilmesi halinde o ülkeye/topluma, genifl olarak bütün insanl›¤a yararlar sa¤layaca¤› tart›flmas›z bir gerçektir. De¤erlendirilmemesi halinde ise bu potansiye-
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lin nötr olmas› yan›nda psikolojik ve kiflilik bozukluklar› olan sorunlu bir kesim
haline dönüfltü¤ü bir vak›ad›r.
Bu durumda bir potansiyel olarak üstün yeteneklilerin de¤erlendirilmesi konusuna farkl› aç›lardan bak›lmas› hem zorunlu hem de gereklidir.

1.1. Sosyolojik Önem
Bir toplumun temel yap› itibariyle kendi kendine yeterli, sürdürülebilir ve gelece¤e yönelebilmesi için befleri sermayesinin e¤itilmifl, nitelikli ve tatmin duygusu yüksek bireylerden oluflmas› sosyolojik aç›dan bir zorunluluktur. Bu durum,
genel e¤itimin yan›nda elit bir e¤itimin de yap›lmas› ile mümkün olabilir. Her toplumda oranlar› farkl› olmakla birlikte mutlaka var olan üstünlerin ortaya ç›kar›lmas›, e¤itilmesi ve üretken hale getirilmesinde çevresel/sosyal faktörlerin pozitif
rol üstlenmesi sosyolojik önemle iliflkilidir. Her ne kadar dahileri ve zekâ özürlüleri sadece çevresel/sosyal koflullarla aç›klamak mümkün de¤ilse de bunun
önemli bir unsur oldu¤u genellikle kabul edilmektedir. Bunun yan›nda toplumsal
engellerin büyük istidatlar›n sosyal bir üne kavuflmas›n› önleyemeyece¤i de iddia
edilmektedir. (Düflünce tarihinde bu tart›flmalar›n kökenine iliflkin okul görüflleri
için: Kösemihal, 1982:53-75 / Zekâ, kültür ve ›rk iliflkisi tart›flmalar› için: Wells,
1972:34-35 / Saran, 1990:101 vd., Giddens, 2000:450-455).
Tüm bu tart›flmalarla birlikte üstünlere, toplumsal bir de¤er atfetmek onlar›
daha da verimli ve üretken olmaya zorlayacakt›r. Dolay›s› ile bu durum, güdüleyici ve dönüfltürücü sosyal bir yarar anlam›na gelmektedir.Toplumsal yarar›n oluflmas›nda kritik olan nokta ise; üstünlere karfl› olabilecek sosyal tav›rd›r. Üstünlerin e¤itimi aç›s›ndan onlara sa¤lanacak duyarl› bir sosyal ortam, pozitif bir ifllev
görecektir.
Di¤er bir sorun ise; özel e¤itime ihtiyac› olan çocuklar›n gereksinimleri yerine getirilmedi¤i takdirde e¤itim sosyolojisinin bir sorunu olarak görülen (Do¤an,
1998:53) eflitsizlik halinin ortaya ç›kmas›d›r. E¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›nda üstünlerin e¤itimi önemli bir ad›m teflkil edecektir (MEB, 19911: 5).
Bilindi¤i üzere e¤itim kurumlar›n›n temel fonksiyonu; bireylerin toplumsal
hayata haz›rlanmas›d›r. (Gökçe, 1996:109, Celkan, Akyüz, Bilgiseven, Ergün ve di¤erleri)) Bu ana hedefi özel e¤itim ba¤lam›nda düflündü¤ümüzde sözkonusu
önemin ifllevsel aç›dan daha da artt›¤›n› rahatl›kla ifade edebiliriz. Zira, özel e¤itime gereksinim duyan bütün bireylerle birlikte üstünlerin de toplumsal hayata
haz›rlanmas›n›n normallere nazaran daha önemli olmas› gerçe¤i, e¤itim kurumlar›n›n sözkonusu ana fonksiyonuna sosyolojik bir mahiyet kazand›r›r.
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Di¤er taraftan sosyal de¤iflmede yarat›c› ve baflar›l› flahsiyetlerin kitleleri yönlendirmesi çok önemli görülmektedir. (Ergün, 1992:236) Bu flahsiyetler de büyük
ölçüde üstün yetenekli potansiyel içerisinden ç›kmaktad›r. Bu yönlendirmenin de
etkisi ile sosyal de¤iflmenin hem makul h›zda hem de pozitif yönde gerçekleflmesine katk›da bulunulmufl olacakt›r.
Sosyolojik aç›dan önemli bir befleri potansiyel olan üstün yetenekli bireylerin
e¤itimi, prestijli bir toplumun inflas› için vazgeçilmez bir zorunluluk olarak görünmektedir.

1.2. Psikolojik Önem
Toplum, kuflkusuz bireylerin aritmetik bir toplam›ndan ibaret de¤ildir. Fakat,
tatmin ve güven düzeyi yüksek bireylerden oluflmufl bir toplum için de sa¤l›k iflaretidir. Bu durumda bir toplumun üstün yeteneklilerini e¤itmesi ve de¤erlendirmesi psikolojik aç›dan iki yönlü önem tafl›maktad›r.
a.

Tatmin ve güven düzeyi yüksek üstün yetenekli bireyler aç›s›ndan,

b.

Bunlar›n oluflturdu¤u ve yönlendirdi¤i genel motivasyonun di¤er bireylere
olumlu anlamda yans›mas› aç›s›ndan.

Üstün yetenekli bireylerin di¤er bir deyiflle s›rad›fl› insanlar›n normallerine
göre aile üyeleri ile birlikte daha çok psikolojik dan›flmanl›k rehberlik deste¤ine
(Özsoy, 19941
: 41 / MEB, 19911
: 8) gereksinim duyduklar› bir gerçektir. Bu bireylere
yap›lan psikolojik destek de dahil her türlü çaba, yukar›da ifade etti¤imiz gibi di¤erlerine pozitif anlamda yans›yacakt›r.
Bunlar›n yan›nda, elit e¤itimini gerçeklefltirmifl bir toplum hem bireysel hem de
sosyal aç›dan fonksiyoneldir ve bir ‘evrensel de¤er’ üretmifl say›l›r. Bu nedenle e¤itim modellerinin mutlaka elit e¤itimine de yer vermesi gerekir. (Kurtkan, 1987:64)
Zekâ geliflimi aç›s›ndan ›rsiyet ve çevre faktörü tart›flmalar› epeyce eskiye dayan›r.
(Kurtkan, 1982:20-23) Burada ba¤daflt›r›c› tez olarak sadece birinin önemli oldu¤u
iddias› yerine her ikisinin de fonksiyonel oldu¤unu söylemek daha rasyonel olur. Bir
baflka ifade ile; bir deha uygun ortam›n› bulamadan kimli¤ine kavuflamayaca¤› gibi çok müsait flartlar›n birleflimi de normal bir zekây› deha haline getiremez.
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le felsefe yapmak yat›yorsa bu taktirde üstün yetenekliler potansiyeline, hem bilim olarak felsefenin hem de bu potansiyelin felsefeye di¤erlerine nazaran daha
çok ihtiyac› oldu¤u tart›flmas›z bir gerçektir. Ünlü filozof Kant, felsefenin de¤il
felsefe yapman›n ö¤renilebilece¤ini (Husserl, 1995:34) söylemektedir. Bu taktirde, yarat›c› ve soru sormas›n› bilen yani felsefe yapan bireylerin daha çok bu potansiyelin de¤erlendirmesi ile ortaya ç›kaca¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Buradan hareketle ‘felsefe’, hem kendisi önemli filozoflar ortaya ç›karm›fl olacak hem de üstün yeteneklilerin e¤itimi gibi çok önemli bir hususta fonksiyonel
ve pozitif bir rol oynayacakt›r. Yani, felsefesi olan, felsefe yapabilen yarat›c› insanlar yetiflmifl olacakt›r. Zira, felsefe yapabilme kabiliyeti kazanamam›fl bir üstün
beynin yaln›z bafl›na bir anlam›n›n olmayaca¤› aflikard›r.

1.4. Pedagojik Önem
Üstün yetenekli potansiyelin e¤itimi pedagojik aç›dan zor bir alan› oluflturur
ve bu zorluk ayn› derecede önemi de ifade eder. Kabiliyetlerin keflfi gerçekten
önemlidir ve bu da ancak e¤itim ile mümkün olabilir (Kurtkan, 1987:67-71) Di¤er
bir deyiflle yüksek zihin potansiyeline sahip ö¤rencileri tespit etmek ve e¤itimlerini gerçeklefltirmek güçtür fakat yüksek verimli arazide tar›m yapmak gibidir.
(Kurtkan, 1987:84)
Özel e¤itime gereksinimleri olan çocuklar için gerekli e¤itimin sa¤lanamay›fl› e¤itimde f›rsat eflitsizli¤i olarak de¤erlendirilmektedir. (Celkan, 1991:83) Bununla birlikte yeteneklerin desteklenmesi ve en üst noktaya ç›kar›lmas›na e¤itimde f›rsat eflitli¤inin özü olarak bak›lmaktad›r. (Ergün, 1992:225) Asl›nda pedagojik aç›dan özel e¤itimle genel e¤itim birbiriyle çat›flmaz ve bunun aksine birbirinden yararlanan bir çal›flma bütününü oluflturur. (Özsoy, 19941: 4-15)
Bu k›sa teorik saptamalar› yapt›ktan sonra konumuzla ilgili flu gerçek, çarp›c› bir durumu ortaya ç›karmaktad›r: Dünyan›n bugün itibariyle en geliflmifl ülkesi
olan Amerika Birleflik Devletleri yayg›n e¤itimde ve okur yazarl›kta dünya birincisi de¤ildir ama yeteneklerin keflfi, e¤itimi, istihdam›, de¤erlendirmesi ve gerekiyorsa baflka ülkelerden transferinde dünya lideridir. Demek ki bu zor bireylerin
e¤itimini ciddi bir flekilde gerçeklefltirmek alan›n en kritik noktas›n› oluflturmaktad›r. Bu da bir bütün olarak pedagojik önemi ifade eder.

1.3. Felsefî Önem
Felsefî aç›dan ö¤retmenli¤in bir meslek de¤il sanat oldu¤u görüflüne (Turgut,
19911
: 18) ifltirak edilirse ve ö¤retmenin sürekli sorgulayan kifli oldu¤u kabul edilirse ve tüm bunlarla birlikte yarat›c›l›¤›n temelinde soru sormak di¤er bir deyifl-

1.5. ‹ktisadi Önem
Kalk›nma olgusunun sadece ekonomik boyutuyla anlafl›lamayaca¤› ve yaln›zca fiziki üretim araçlar›na yat›r›m yapmakla gerçekleflemeyece¤i bilinen bir husus-
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tur. Bununla birlikte nitelikli insan gücünün gelifltirilmesi için yap›lacak yat›r›mlar›n sosyal ve yap›sal de¤iflmeyi h›zland›r›c› ve üretimi art›r›c› etkilerinin de varl›¤›
bilinmektedir. (Serin, 1979:171) E¤itim, kalk›nman›n en etkili araçlar›ndan biridir ve
e¤itimi önemsemeden kalk›nmay› gerçeklefltiren bir ülkeyi göstermek mümkün
de¤ildir. Çünkü e¤itim, kendisinden hayat boyu yararlan›lan ve bir süreç olarak
kabul edilirse tükenmeyen bir kaynakt›r. Bununla birlikte e¤itim; en kârl›, en pahal› ve sonucu en geç al›nan bir yat›r›m olup yanl›fl yönlendirildi¤inde de zarar› en
korkunç olan bir yat›r›md›r. (Kaya, 1989:4) Zira her zaman için fizikî sermayenin
etkin kullan›m› büyük ölçüde befleri sermayeye ba¤l›d›r. (Serin, 1979:155) Bilinen
bir husus ise; millî gelir seviyesinin düflük oldu¤u bir ülkede gelece¤e yönelik uzun
vadeli araflt›rmalara ve yat›r›mlara giriflmenin mümkün olmad›¤›d›r.
E¤itim faaliyetlerinin iktisadi önemini k›saca ve genel hatlar› ile bu flekilde belirttikten sonra, bunu konumuzla iliflkilendirmeye çal›flal›m. Nicelikten çok niteli¤i
önceleyen bir e¤itim yaklafl›m› içerisinde elit e¤itimi, hem daha pahal› hem de daha uzun vadeli bir e¤itimdir. Negatif gibi görünen bu durum, uzun vadede kal›c›
sonuçlar do¤uran ve geçici s›k›nt›lar›na mutlaka katlan›lmas› gereken bir uzun yolculu¤a benzer. Çünkü, elit e¤itimini yapmayan bir ülkenin gerçek anlamda kalk›nmas› imkan dahilinde de¤ildir. Bilinmektedir ki her alandaki yarat›c› beyinlerin bu
potansiyeli e¤itim yolu ile ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüzden k›t bir befleri kaynak olarak gördü¤ümüz sözkonusu potansiyel, bir ülke aç›s›ndan son derece önemli iktisadi bir unsurdur. Befleri kapital olarak da ifade edilen nitelikli beyin gücü, e¤itilip
de¤erlendirilemedi¤inde geliflmifl ülkelere göç etmekte ve göç alan ülkeler de e¤itimin maliyetine kat›lmad›klar›ndan tasarruf etmifl olmaktad›rlar. (Erkal, 19941: 03)

1.6. Stratejik Önem
Bir ülke üstün yetenekli potansiyelini gere¤i gibi e¤itme iflini baflaramazsa
ve/veya e¤ittiklerine gerekli bilimsel/teknolojik ortam sa¤layamazsa bu elit potansiyelin ya yok olaca¤›n› ya da bu ortam› sa¤layan ülkeye göç edece¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu durumda ülke geliflmesi ve kalk›nmas› aç›s›ndan ulusal/uluslar aras› stratejik önemi haiz, üstün befleri kayna¤›n itici sebepler yüzünden çekici unsurlar›n bulundu¤u ülkelere gitmesi, bir taraf için kay›p di¤er taraf
için kazanç olmaktad›r. Gerek sosyal gerekse fen bilimleri alan›nda önemli bulufllar›/projeleri gerçeklefltirecek bu potansiyelin bir baflka ülkeye transferi, ülke aç›s›ndan iktisadi kayb›n d›fl›nda son derece önemli ve yetiflmesi uzun zaman alan
bir üstün beyin kayb› olay›d›r.
Kalk›nma ve beyin göçü aras›nda yüksek bir korelasyon oldu¤u bilinmektedir. Bunun da ötesinde beyin göçü, so¤uk harbin bir parças› olarak da de¤erlen-
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dirilmektedir. (Erkal, 19941
: 01) Geliflmifl ülkeler kalk›nm›fll›klar›na ra¤men yüksek
vas›fl› eme¤in geliflmekte olan ülkelerden ithaline devam etmektedirler. (Erkal,
1941
: 02) Bunun temelde iki nedeni görünmektedir.
a.
b.

Geliflmenin bir süreç olarak ele al›nmas› ve üstünlerin k›t bir befleri kaynak
olmas›.
Bu yolla rakip ülkelerin uzun vadeli etki alt›na al›nmak istenmesi.

Post endüstriyel toplumlarda yüksek vas›fl› bireylerin e¤itimi sonucu ortaya
ç›kan ve Daniel Bell’in kodlanm›fl bilgi veya sistematik bilgi dedi¤i fleyin üretimi
ve kontrolü toplumun bafll›ca strateji kayna¤› olarak belirtilmektedir. (Giddens,
2000:557) Görüldü¤ü üzere, k›t bir befleri kaynak olarak üstün yetenekli potansiyel, bir ülkenin kalk›nmas›, geliflmesi, vizyonu, uluslar aras› konumu, etkisi ve
gelece¤i için son derece stratejik önemi haiz bir durum arz etmektedir.

1.7. Bilimsel ve Teknolojik Önem
Üstün yetenekli potansiyelin e¤itimi; bilim, teknolojik geliflme ve araflt›rma
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bilindi¤i üzere bilimsel geliflme ve ilerlemede önemli olan transfer de¤il bizatihi var olmakt›r. Yani, geliflmifl ülkelerden bilgi
ve teknolojiyi transfer ederseniz sadece izlemifl olursunuz. Bu durum yaln›z bafl›na asla geliflme anlam›na gelmez. Bu yüzden yarat›c› bireylerin belirlenmesi ve
yetifltirilmesinin yan›nda mutlaka donat›lmas› ve tatmini, bir zorunluluk olarak
görünmektedir.
Üstünlerden yüksek verim alabilmek için, usulüne uygun e¤itim gerekli koflullardan sadece birisidir. Üniversite e¤itimi sonras› onlara bilimsel ve teknolojik
ortam sa¤lanamaz ise iki husustan biri gerçekleflecektir. Üstünler: ya gözü d›flar›da olan ve bunun için f›rsat kollayan ya da ülke içinde verimsiz bir konuma düflecektir. Büyük bir ihtimalle de sözkonusu uygun ortam›n bulundu¤u ülkeye gitmenin yollar›n› arayan birey pozisyonunda görülecektir. Çünkü, bu tür bireyleri
ancak istedi¤i ortam›n mevcudiyeti tatmin edebilir. Kendisine sa¤lanacak yaflama
iliflkin maddi imkanlar›n belli bir düzeyden sonras›, bireysel tatminde önemli bir
rolü olamaz.

2. TÜRK‹YE’DE ÜSTÜN YETENEKL‹
POTANS‹YEL‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Türkiye, devlet ve toplum olarak üstün zihin potansiyeline sahip bireylerinden ne ölçüde yararlanabiliyor? ‹nsan gücü plânlamas›nda bu kesim ne derece
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göz önüne al›n›yor? Bu potansiyelin de¤erlendirilmesine yönelik bir devlet politikas›na sahip mi? Bu alanda sorumlulu¤unu yerine getiriyor mu? Özel teflebbüse
yaklafl›m› ne durumda? Üstünlerle iliflkilendirdi¤i mevcut uygulamalar›n›, sonuçlar› itibariyle bu do¤rultuda analize tabi tutuyor mu?
‹flte bu bölümde yukar›da s›ralad›¤›m›z sorular› de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.

2.1. Devlet Politikas›
Bir ülke, k›t bir befleri kaynak olan üstün yetenekli potansiyelinden yararlanmak istiyorsa öncelikle iflin felsefesine, bilgi birikimine ve bu do¤rultuda entegre
ve sürdürülebilir bir politikan›n sahibi olmas› gerekiyor. Bu tür bir politikaya ve birikime sahip olmadan bu alanda çal›flmalar yapmak ve çal›flmalarda bulunacaklar› do¤ru yönlendirmek mümkün görünmemektedir.
Bilgi; teorik, pratik flekliyle ve bütün boyutlar›yla ele al›nd›¤›nda bir güç olarak görünmektedir. Bunun bir etki ve hakimiyet arac› biçimiyle mülahazas› uluslar aras› düzeyde yap›ld›¤›nda ne ölçüde ifllevsel oldu¤u aç›kça ortaya ç›kar. Ancak öncelikle bu alanda devlet politikas›n› oluflturan felsefî boyutla ilgili anlay›fl›n
oturmas› gerekiyor. Yani, kalitatif dikey e¤itim mi yoksa kantitatif yatay e¤itim
anlay›fl› m› tercih edilecek. (Hocao¤lu, 1996:138,143) Di¤er bir deyiflle niteli¤i mi
niceli¤i mi önceleyece¤iz?
Olaya tarihi perspektiften bakt›¤›m›zda Türk devletinin flansl› oldu¤unu ileri
sürebiliriz. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti üstün yeteneklilerin e¤itimi alan›nda Enderun Mektebi gibi bir ilk uygulama (Akkutay, 1984:26) gelene¤ine sahip olan bir
ülkedir. (Akyüz, 1993:79) Bu durum iyi düflünüldü¤ünde ve de¤erlendirildi¤inde
Türkiye’ye alanla ilgili ciddi bir avantaj sa¤lar. Çünkü e¤itim ifli önemli ölçüde bir
gelene¤in inflas›d›r. Bilindi¤i gibi Enderun Mektebi’nde dönemin koflullar› içerisinde en seçkin e¤itimciler taraf›ndan ileri bir programla yetifltirilen ö¤renciler
aras›ndan üst düzey yöneticiler ve bilim insanlar› ç›km›flt›r. (Akkutay, 1984:29) Dolay›s› ile Enderun, bu alan›n kurumsal düzeyde bir ilkidir ve bu ilkin sahibi de Türk
Devletidir.
Osmanl› sonras› Cumhuriyet döneminde bu alanla ilgili oldu¤u düflünülen
bir tak›m politikalar ve uygulamalar gelifltirilmek istendi¤ini biliyoruz. Öncelikle
belirtmemiz gereken husus fludur: Anayasan›n 42. maddesinde özel e¤itime ihtiyac› olanlarla ilgili tedbirleri almakla devlet kendini görevlendirmifltir. Bu maddeye istinaden ç›kar›lan Millî E¤itim Temel Kanunu’nda, millî e¤itimin genel amaçlar›nda özel yeteneklilere iliflkin baz› hedefler belirlenmifltir. Devlet Planlama Teflkilat› da Beflinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›nda ‘‹nsan gücü ihtiyaçlar› aç›s›ndan, üs-
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tün zekâl› ve özel yetenekli çocuklara özel e¤itim hizmetlerinin götürülmesi bir
programa ba¤lanacakt›r’ fleklinde görüfl bildirmesine ra¤men bu do¤rultuda maalesef bir fley yapmam›flt›r. (Kaya, 1989:159) Yine DPT’nin befl y›ll›k kalk›nma
plânlar›nda insan gücü modeli niceliksel plânlama olarak yap›lm›fl ancak beflinci,
alt›nc›, yedinci ve sekizinci plânlamada nitelik boyutu öne ç›kmaya bafllam›flt›r.
(Hesapç›o¤lu, 2001:243) Bu olumlu durumla birlikte sekizinci plânda konumuzla
ilgili bir ayr›nt› daha öne ç›kmaktad›r. Burada, e¤itim sisteminin amac›; ‘bilgi ça¤›’ insan›n› yetifltirmek fleklinde belirtilmifltir. Bu tan›mda genel özelliklerin yan›nda ‘yarat›c› zekâya sahip’ olma gibi üstünlere iliflkin bir kriter de ortaya konmaktad›r.(Hesapç›o¤lu, 2001:222)
Yukar›da belirtti¤imiz yasal yaklafl›m›n uygulamas›na bakt›¤›m›zda daha çok
Fen ve Anadolu Liseleri örneklerini görebiliyoruz. Bununla birlikte lisansüstü e¤itim amac›yla geliflmifl ülkelere ö¤renci gönderme ve TÜB‹TAK bünyesinde yap›lan
gelifltirici ve destekleyici çal›flmalar› sayabiliriz. Bu sayd›¤›m›z türden çal›flmalar›n,
bir ayr›m yapmak amac›yla daha çok üstün ö¤renciler için de¤il çal›flkan ö¤rencilere uygun düfltü¤ünü belirtmemiz gerekir.
Üstün yetenekli çocuklar resmi anlamda ‘özel e¤itim’ kapsam›nda de¤erlendirilmektedir. Millî E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde ‘Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’ içerisinde ‘Üstün Yetenekliler E¤itim fiubesi’
fleklinde yer almaktad›r. Bunlar›n yan›nda Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1991
y›l›nda düzenlenen ‘1. Özel E¤itim Konseyi’ çal›flmas› içerisinde üstün yetenekli
çocuklar ve e¤itimleri ele al›narak bir rapor haz›rlanm›flt›r.
Üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda, üniversitelerde de özel çabalarla yap›lanlar›n d›fl›nda ciddi ve kurumsal düzeyde bir çal›flma yoktur. Birkaç üniversitenin e¤itim fakülteleri bünyesinde yer alan ‘özel e¤itim’ bölümlerinde ise di¤er
özür gruplar› ile ilgili programlar ve dolay›s› ile ö¤rencileri var. Bu bölüm içerisinde ‘Üstün Yetenekliler Ö¤retmenli¤i’ gibi bir lisans program› henüz yok.
Bunlarla birlikte genel olarak üstün ö¤rencilerin e¤itildi¤i Fen Liselerinden
mezun olanlar›n hangi alanda üniversite e¤itimi gördü¤ü ve hangi sektörlerde istihdam edildiklerine iliflkin bir bilgi bulunmamaktad›r. (Yeflilova, 1997:13) ‹nsangücü plânlamas› ile ilgili olan bu durum, yap›lan yat›r›m›n sonuçlar›ndan tam olarak istifade edilmedi¤ini de göstermektedir.
Gerçekte ise popülasyondaki üstün da¤›l›m› (Buzan ve Keene,1996:10/ Yeflilova, 1997:25) bize mutlaka de¤erlendirilmesi gerekli bir demografik alan› ifade
ediyor. Türkiye nüfusu göz önüne al›nd›¤›nda üstün yetenekli çocuklar›n (0-18
yafl) 1990 nüfus say›m›na göre 547.200 (Özsoy, 19941: 0) oldu¤u görülür. Bu potansiyelin e¤itimi gerçeklefltirilemedi¤i taktirde bir tak›m problemlerle karfl›lafl›laca¤› (Özsoy, 19941
: 41) bilinmektedir.
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Cumhuriyetin bafl›ndan bu yana devam eden fen bilimleri e¤itimini önceleyen resmi yaklafl›m, üstünlerin e¤itimi ile ilgili önemli bir sorun alan› oluflturmaktad›r. Sosyal bilimlerin hâlâ ikinci s›n›f bir bilim veya araflt›rma alan› konumunda
görüldü¤ü (Türkcan, 1998:103) aç›kt›r. Sosyal bilimlerin oldukça fonksiyonel ve
popüler hale geldi¤i ça¤›m›zda art›k bu resmi anlay›fl›n terk edilmesi gerekmektedir. Zira, üstünlerin bu tür tek boyutlu yönlendirilmesi onlar›n e¤itimi aç›s›ndan
oldukça önemli sak›ncalar do¤urabilmektedir.
Bütün bunlardan flöyle bir sonuç ç›karmak mümkün görünüyor: Üstün yeteneklilerin e¤itimi ile ilgili henüz çok ciddi bir devlet politikas›na sahip de¤iliz. Tan›mlama, tan›lama, e¤itme, izleme, istihdam ve bir bütün olarak ülke ad›na yararlanma fleklinde özetleyece¤imiz bir program›m›z yok. Ancak özetledi¤imiz bu
program›n parçalar›ndan baz›lar› ile k›smi olarak ilgileniyoruz. Mevcut sonuçlardan hareketle, ifade etmeye çal›flt›¤›m›z fleklin d›fl›nda bir çal›flma ve yaklafl›m da
maalesef görünmüyor.

2.2. Özel E¤itim Kurumlar›
Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z flekilde bir bütün olarak, üstün yeteneklilere iliflkin devlet politikas› olmad›¤› gibi bu alanda kendi karar›nca çaba göstermek isteyen özel teflebbüse yönelik bir politika da mevcut de¤ildir. Her fleyden
önce bu alanda bir kurum açmak isteyenleri bekleyen önemli bir açmaz; Millî
E¤itim Bakanl›¤›n›n okul türlerinden birini kabul etmek gerekti¤idir. Yani üstünlerin e¤itim görebilece¤i bir okul türü örgütlenmesi henüz yoktur ve özel e¤itim
kurumlar›nda bunun d›fl›nda bir format oluflturulamaz.
Bilindi¤i gibi üstünlere yönelik bir e¤itim, di¤erlerine nazaran her aç›dan
maliyeti çok daha yüksektir. Bu, flu anlama geliyor: Üstünlerin e¤itimi ile ilgili
özel e¤itim kurumu iflleten müteflebbisler asla ticari bir yaklafl›mda bulunamayacaklar. Bu amaçla aç›lan çok az say›daki özel e¤itim kurumu, hem müfredatla hem resmi formatla hem de yüksek maliyetlerle mücadele etmek zorunda
kalm›fllard›r. Çerçevesini çizmeye çal›flt›¤›m›z türden bir ortamda sözkonusu kurumlar›n baflar›l› olmalar›, e¤itimlerini sürdürmeleri ve yayg›nlaflmalar› ise mümkün görünmüyor.
Nitekim bu alanda e¤itim verdiklerini iddia eden iki özel e¤itim kurumundan
biri olan Yeni Ufuklar ‹lkö¤retim Okulu / Lisesi çeflitli nedenlerle bu tür e¤itimden
vazgeçmifl, di¤er bir deyiflle baflar›s›z olmufl veya edilmifltir. Bu nedenlerin temelinde kanaatimizce; alanla ilgili birikim ve felsefenin bulunmay›fl›, Devletin lojistik
deste¤inin olmay›fl›, Millî E¤itim müfredat›, okul format› ve ticari yaklafl›m›n getirdi¤i zorluklar bulunmaktad›r. Di¤er kurum olan ‹nanç Lisesi, e¤itimini zorluk-
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larla da olsa sürdürmektedir. Bu kurumun en önemli avantaj›; maddi sorunu bulunmayan bir yap›lanma içerisinde olmas›d›r. Vak›f, ünlü ifl adam› Sezai Türkefl ve
k›z› Tomris Taflkent taraf›ndan ba¤›fllanan flirket hisseleri ile Sezai Türkefl’in efli
‹nanç han›m ad›na kurulmufltur. Vakf›n amac›; vak›f senedinde belirtildi¤i üzere
ailelerinin maddi olanaks›zl›klar›ndan dolay› muhtaç olduklar› özel e¤itim imkan›n› bulamayan üstün zekâ ve yetenekteki çocuklara bu e¤itim olana¤›n› sa¤lamakt›r. Okuldaki ö¤rencilerin tümü burslu ve yat›l› olup bütün ihtiyaçlar› vak›fça
karfl›lanmaktad›r.

3. SOSYAL SORUMLULUK
OLARAK ÜSTÜNLER‹N E⁄‹T‹M‹
Bir ülkenin üstün yeteneklilerinin e¤itimi, özel e¤itim alan›na ve kapsam›na
giren bir kamu hizmeti olarak belirtilse de (Güvenç, 19911
: ) ayn› zamanda bir çok
aç›dan toplumun sorumlulu¤u kapsam›na da girer. Bu faktörleri flu flekilde s›ralayabiliriz:
a.
b.
c.

d.

e.

Üstünler, bir toplumda k›t bir befleri kaynakt›r.
Bu tür bir e¤itimin, di¤erlerine nazaran maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle ticari yaklafl›mdan uzak bir flekilde yönetilmek durumundad›r.
Bu kurumlarda çal›flacak yönetici, ö¤retmen ve teknik elemanlar, yüksek motivasyona sahip idealize olmufl/edilmifl bireyler olmal›d›r. Bu yüzden yerleflik
‘devlet memuru’ mant›¤› içerisinde baflar›l› olunamaz.
Bu kurumlardan yetiflenler sosyal yarar ve devlete hizmet amac›yla idealize
edilmelidirler. Bu nedenle izleme, istihdam ve sosyal yarar amaçl› politikalar
gelifltirilmelidir.
Üstün yeteneklilerin tespit edilmesi ve ülke ad›na istifade edilmesi bir stratejik durum olup kendilerinden çok o ülkede yaflayan bütün bireylerin yarar›nad›r.

Bütün bu faktörler bir ülkede üstün yeteneklilerin e¤itiminin sorumlulu¤unu
hem kurum olarak devlete hem de içinde yaflan›lan topluma yüklüyor. Daha önce belirtti¤imiz nedenlerden dolay› da bu alanda oluflturulacak devlet politikas›
ile ‘sosyal’ in sorumlulu¤u alt›nda bu tespitin ve e¤itimin yap›lmas› gerekmektedir. Di¤er bir deyiflle, sosyal dinamikleri ve imkanlar› harekete geçirmeden bu
alanda baflar›l› olman›n günümüz sosyal yap›s›nda ve koflullar›nda imkan› bulunmamaktad›r. Zira bu do¤rultuda oluflturulacak toplumsal bilinç, sözkonusu e¤itim olay›n› her aç›dan kolaylaflt›racak ve verimli duruma getirecektir.
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3.1. Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›
Sosyal sorumluluk, asl›nda insanl›k tarihi kadar gerilere giden ve resmi-gayri
resmi bütün sosyal çal›flmalar› kapsayan bir olgudur. Ancak bir kavram olarak
(Sosyal sorumluluk kampanyalar›), orijin itibariyle reklamc›l›k sektörünün ortaya
ç›kard›¤› ve fonksiyonel hale getirdi¤i; kurum imaj›n› gelifltirmede, ürün farkl›laflt›rmas›nda ve hem sat›fllar› hem de ba¤l›l›¤› art›rmada etkin bir yol olarak kulland›¤› yeni bir iletiflim biçimi olarak görülmektedir. Zaten kavram›n karfl›l›¤› olarak
ingilizcede ‘cause related marketing’ kullan›lmaktad›r. Sosyal sorumluluk kampanyalar›n›n mucidi ve isim babas› Jerry Welsh kavram› flu flekilde tan›mlanmaktad›r: Bir flirketi ya da markay› ilgili bir sosyal amaç veya soruna, karfl›l›kl› fayda
sa¤lamak üzere ba¤layan stratejik bir konumland›rma ve pazarlama arac›d›r.
(Pr›ngle ve Thompson, 2000:3) Sosyal sorumluluk kampanyalar› flu hususlar üzerine temellenmektedir.
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de harekete geçirerek ulaflma ve/veya çözme çabas› sürecidir. Bu amaca hizmet
edecek flekilde reklâmc›lar›n ve ticari kurulufllar›n düzenledi¤i sosyal sorumluluk
kampanyalar›na ifltirak edilebilir, iflbirli¤i yap›labilir.

3.2. Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›n›n Üstünlerin E¤itimine
Uygulanmas›
Türkiye’nin üstün yetenekli potansiyelinin e¤itimi olay›na bugün gelinen
nokta itibariyle bakt›¤›m›zda hem resmi hem de özel alanda bir baflar›s›zl›¤›n yafland›¤›n› rahatl›kla görebiliriz. Sonuç olarak bu baflar›s›zl›k ve daha önce sayd›¤›m›z nedenlerden dolay›, sözkonusu k›t befleri kayna¤›n devletin lojistik deste¤i
ve genel denetimi alt›nda sosyal sorumluluk yaklafl›m› çerçevesinde ele al›nmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

‹nsanl›¤›n güçlü sosyal yard›mlaflma tarihi,
Tüketicilerin her zaman son sözü söyleme gücüne sahip olmas›,
Bugünün tüketicilerinin sat›n ald›klar› markan›n neye inand›¤›n› anlamaya
ihtiyaç duyuyor olmas›.

Bu yönde oluflturulacak toplumsal bilinçle üstünlerin e¤itimi alan›nda bir sorumluluk üstlenmenin çok say›da avantajlar› bulunmaktad›r. Bu avantajlar›n devletin lojistik deste¤i ile art›r›lmas› ve yönlendirilmesi mümkündür. Devletin bu alana ve alanla ilgili çal›flmalar yapanlara ayr›cal›kl› davranmas› yap›lan iflin önemi
aç›s›ndan bir zarurettir. Zira, sonuç itibariyle bu e¤itimden uzun vadede kazançl› ç›kacak ve yararlanacak olan, bizatihi devletin kendisidir.

Sosyal sorumlulukla ilgili reklâmc›l›k ve pazarlamaya iliflkin böyle bir giriflten
sonra konumuz aç›s›ndan yaklafl›m›m›z›n ne olaca¤›n› ortaya koyabiliriz:

Üstünlerin e¤itiminin sosyal sorumluluk yaklafl›m› çerçevesinde ele al›nmas›
flu hususlardan dolay› da gerekli görünmektedir:

a.
b.
c.

Bir olgu olarak sosyal sorumluluk, insanl›¤›n tarihi kadar eskidir. Di¤er bir deyiflle, insanl›¤›n sosyal yard›mlaflma tarihi çok baflar›l› örneklerle doludur. Burada
yeni olan; sosyal sorumlulu¤u reklâmc›l›k ve ticari kurulufllar›n ürünleriyle iliflkilendirmektir. Daha do¤rusu, reklâmc›lar›n hem kendi adlar›na hem de firmalar/markalar ad›na bu iliflkiyi keflfetmifl olmalar›d›r.
Kavram›n tan›m›nda da yer ald›¤› gibi, sözkonusu iliflkinin keflfinden sosyal
sorumluluklar›n› yerine getiren sivil toplum kurulufllar›, istismar halinin d›fl›nda bir
rahats›zl›k duymaz. Zira genellikle bütün sivil toplum kurulufllar› bir veya birden
çok sosyal problem alan› ile ilgilenmektedir ve dolay›s›yla bir sosyal sorumlulu¤u
yerine getirmektedirler. Özellikle ülkemiz bu alanda kuvvetli bir gelene¤in sahibi
durumundad›r. Bilindi¤i üzere binlerce vak›f ve dernek bulunmakta ve bunlar›n
çok büyük ço¤unlu¤u sosyal sorumluluk kapsam›nda düflünece¤imiz icraatlar
yapmaktad›rlar.
Sosyal sorumluluk ve marka iliflkilendirmesini içeren bu yaklafl›m›m›z› ortaya
koyduktan sonra sosyal sorumlulu¤u flu flekilde tan›mlayabiliriz. Sosyal Sorumluluk; toplumsal bir amaç ve/veya soruna büyük ölçüde gönüllülük düzeyinde bir
yaklafl›mla, içinde yaflan›lan ‘sosyal’ in dinamiklerini bireysel ve kurumsal düzey-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bu alanda e¤itim kurumu oluflturmak isteyenlerin mutlaka ‘vak›f’ örgütlenmesine gitmesi.
Toplumda bu e¤itime yönelik bilinç oluflturma çal›flmalar›n›n süreklilik arz etmesi.
Ticari kurulufllarla, markalarla amaç aç›s›ndan uyum gözetilerek sosyal sorumluluk kampanyalar› ile iflbirli¤ine gidilmesi.
Akar› güçlü olan vak›flar›n k›smen veya tamamen yoksul çocuklara yönelmesi.
Vakf›n, ö¤renci velilerinden maddi imkan› ölçüsünde almas› ve eksi¤ini,
kampanyalar ve di¤er sosyal desteklerle elde etti¤i fonlardan tamamlamas›.
Bu yaklafl›m çerçevesinde üstünlerin e¤itiminde maddi imkan aç›s›ndan f›rsat eflitli¤inin sa¤lanabilmesi.
Oluflturulan modelin bütün ülkeye yayg›nlaflmas› aç›s›ndan mümkün ve uygulanabilir olmas›.
Toplumsal kat›l›m›n etkin duruma getirilebilmesi için; hükümet kurulufllar›,
yerel yönetimler ve sivil toplum kurulufllar› aras›nda iflbirli¤inin sa¤lanmas›.
Bu tür sosyal desteklerle e¤itimlerini tamamlayan ö¤rencilerin, topluma ve
devlete iliflkin daha yüksek bir bilinçle hizmete dönüflmesi.
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4. SONUÇ, DE⁄ERLEND‹RME VE ÖNER‹LER
Kurum olarak devlet ile e¤itim aras›nda her zaman için yüksek ve do¤rudan
bir iliflki var olmufltur. Bu iliflkinin niteli¤i ve oran›; sosyal, siyasi ve iktisadi faktörlere göre farkl›l›klar göstermifltir. Sözkonusu iliflkinin varl›¤›, kurum olarak e¤itimin; toplumun niteli¤inin art›r›lmas›, de¤iflimi, sosyallefltirilmesi ve yönlendirilmesi gibi fonksiyonlar›n›n olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bundan dolay› e¤itimle devlet aras›ndaki bu iliflkinin varl›¤› do¤al kabul edilmektedir.
Devlet aç›s›ndan e¤itim faaliyetleri içerisinde üstünlerin e¤itiminin özel bir
yere sahip olmas› gerekir. Zira, e¤itim - devlet iliflkisi ba¤lam›nda niteli¤i önceleyen bu e¤itim di¤erlerine nazaran daha stratejik ve fonksiyonel bir konuma sahiptir. Bununla birlikte k›t bir befleri kaynak olarak kabul edilen üstünler, devlet
aç›s›ndan e¤itimi zor ve o derece önemli bir demografik alan› olufltururlar. Devlet ile üstünlerin e¤itimi aras›ndaki bu yüksek korelasyon, iflin icras›n› daha ciddi,
stratejik ve önemli hale getirmektedir. Bu e¤itimin olabildi¤ince kusursuz ve titizlikle yap›lmas› bir devlet sorumlulu¤u olarak görülmektedir. Zira ünlü filozof Eflatun’un dedi¤i gibi ‘kusursuz bir e¤itimden ve ö¤retimden de¤erli varl›klar ç›kar’ (Eflatun, 1980:113)
Türkiye’nin bu elit potansiyele kusursuz bir e¤itim verebilmesinin çok say›da de¤eri ortaya ç›karaca¤› kuflkusuzdur. Ancak bunun için de öncelikle ülkenin
kabiliyet rezervlerini belirlemek sonra da bu rezervi uzun vadeli neticeler için bütün boyutlar› ile nas›l ele al›naca¤›n›n/e¤itilece¤inin plânlamas›n› yapmak olacakt›r. Geliflmifl ülkeler bu alanda epeyce yol alm›fl bulunmaktad›r. Bunu ve iktisadi koflullar› da dikkate alarak sosyal sorumluluk yaklafl›m› çerçevesinde bu e¤itimin icras›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu amac›n gerçekleflmesi için flu öneriler getirilebilir:
a.

Devlet, bu alan›n e¤itimi ile ilgili kendi konumunu belirlerken daha çok genel denetim, lojistik destek verme, mezuniyet sonras› istihdam ve uygun ortam oluflturma ve devlet/toplum ç›karlar› için yönlendirme çal›flmalar›nda
bulunmal›d›r.

b.

Devletin e¤itimle ilgili birimlerinin (Milli E¤itim Bakanl›¤›, YOK, DPT) bu potansiyeli öncelikle önemseyerek e¤itimin gerçekleflmesine yönelik bir üst kurul
oluflturmas› ve bu kurulun hem k›sa ve uzun vadeli plânlar yapmas› hem de
yetersiz mevzuat hükümlerinin ihtiyaçlar gözönüne al›narak de¤ifltirilmesi.

c.

Türkiye’nin üstün yeteneklilere yönelik sürdürülebilir demografik haritas›n›n
haz›rlanmas›
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d.

Üstünlere yönelik hizmet, e¤itim ve araflt›rma modeline uygun pilot projelere öncelik verilmelidir.

e.

Sosyal sorumluluk kampanyalar› gerçeklefltirerek üstünlere yönelik e¤itim
veren kurumlara destek olan ticari kurulufllara kolayl›klar sa¤lanmal›d›r.

f.

Özel e¤itim kapsam›nda yer alan programlar›n öncelik s›ras› olacaksa bunun
etik aç›dan de¤il fonksiyonel aç›dan düflünülmesi gerekir.

g.

E¤itim faaliyetleri içerisinde üstünlerle iliflkilendirilen mevcut uygulamalar›n
(Fen ve Anadolu Liseleri gibi) bugün gelinen nokta itibariyle ve üstünlerin
e¤itimi ba¤lam›nda bir de¤erlendirilmeye tabi tutulmas›.

h.

‹lk ve orta ö¤retimde bu tür bir e¤itimin gerçekleflmesine yönelik mevcutlar›n d›fl›nda ilkö¤retim ve lise format› gelifltirilmelidir.

i.

Üstünlerin e¤itimi ile ilgili okul format›nda öncelikle bu alanda yetiflmifl ö¤retmenlere, yöneticilere ve teknik personele gereksinim duyulacakt›r. Bu nedenle geliflmifl e¤itim fakültelerinin özel e¤itim bölümlerinde ‘Üstün Yetenekliler Ö¤retmenli¤i’ program› aç›lmal›d›r. Lisans üstü çal›flmalarda yetenekli ö¤renciler bu alana yönlendirilmelidir.

j.

Türkiye’de Fen Liselerinin kuruluflu fen bilimlerinin popüler oldu¤u bir dönemde gerçeklefltirilmifltir. Günümüzde sosyal bilimlerin popülerli¤i ve ifllevselli¤i göz önüne al›narak program›nda matematik e¤itiminin de ciddi bir yer
tuttu¤u Sosyal Lise format› gelifltirilmelidir.

k.

Devlet, bu alanda sosyal sorumluluklar›n› yerine getirmek isteyen kurulufllar› her aç›dan teflvik etmek, koordinasyonu sa¤lamak ve Ar-Ge deste¤i sunmak gibi lojistik hizmetler vermelidir.

l.

Üstün yeteneklilerin üniversite e¤itimi esnas›nda ve sonras›nda izlenerek e¤itimlerinin özel olarak desteklenmesi, zenginlefltirilmesi ve yönlendirme çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.

m. Millî E¤itim Müdürlükleri bünyesinde çal›flan Rehberlik Araflt›rma Merkezleri’ (RAM) ndeki uzmanlar bu alanda hizmet içi e¤itimden geçirilerek yayg›n
bir inceleme ve tan›lama çal›flmalar›nda kullan›lmal›d›r.
n.

TÜB‹TAK bünyesinde bulunan Bilim Adam› Yetifltirme Grubu (BAYG) zaten
yapmakta oldu¤u çal›flmalar›n›, kriterlerini gözden geçirerek üstün yetenekli ö¤rencilere yönelmelidir.
E¤itim Bilimleri Dergisi,
‹stanbul, Y›l 2000,
say›: 12, s. 59-74
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Üstün Yetenek ve E¤itim
Alper fiAH‹N*

Ç

a¤lar boyunca yetenekleri, becerileri, liderlik ve yarat›c›l›k özellikleriyle s›yr›lm›fl birçok kifli, toplumlar›n›n ilerlemesinde birer lokomotif görevi üstlenmifllerdir. Eski uygarl›klardan bafllayarak Hintli, Çinli, Grek, Arap ve Bat›l› birçok
felsefeci, bilimadam› ve liderler, içinde bulunduklar› dönemleri ve gelece¤i etkilemifllerdir. Günümüzde de alanlar›nda önde gelen kiflilerin yetifltirilmesi, kalk›nman›n ivmesinin art›r›lmas› için çal›fl›lmaktad›r.
E¤itimin amaçlar› aras›nda, birçok ülkede üstün yetenek, yarat›c›l›k ve liderlik özelliklerini tafl›yanlar› bulup ç›karmak ve onlar›n gereksinimlerine göre e¤itim
vererek bu güçlü yanlar›n› gelifltirmelerine olanak sa¤lamak vard›r.
Üstün yeteneklilerin seçimi ve e¤itiminde önde gelen ülkelerden biri olan
ABD’de konuyla ilgili birçok araflt›rmalar yürütülmektedir. Bu araflt›rmalarda üzerinde en çok durulan noktalardan biri de üstün yeteneklinin tan›m› ve özellikleridir.
Amerika Birleflik Devletleri E¤itim Ofisi, 1993’de yay›mlad›¤› “National Excellence: A Case for Developing America’s Talent” adl› yay›n›nda, üstün yetenekli çocuklar› flu flekilde tan›mlamaktad›r: “‹leri derecede yetenekli olan çocuklar veya
gençler, (ilgilendikleri alanlarda) kendi yafl›tlar›, çevreleri ve kendileriyle ayn› deneyimlere sahip olanlardan daha yüksek bir aflama sergilerler. Bu çocuklar ve
gençler entellektüel yarat›c›l›k, sanat alanlar›nda üstün bir performans gösterirken liderlik alan›nda da pek karfl›lafl›lmayan yeteneklere sahip olabilirler veya baz› özel akademik alanlarda öne ç›kabilirler. Dolay›s›yla okul müfredat›n›n d›fl›nda
hizmete ve etkinliklere ihtiyaçlar› vard›r. Üstün yetenek her kültürel grup ve ekonomik katmandaki çocuklarda görülebilir.”

____________________________________

* ‹nanç Lisesi.
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Di¤er yandan “Üstün yetenekli çocuklar›n genel özellikleri” üzerine birçok
araflt›rma yap›lm›flt›r. Taylor, “The gifted and the talented” adl› seminer notlar›nda üstün yetenekli çocu¤un özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r. Üstün yetenekli bir
çocuk kolay anlar, çabuk ve uygun cevap verir, elefltirel sorular sorar, bilgilerini yeni durumlara kolayl›kla uygular, olaylarda mant›k s›ras›n› izler, genifl ve uygun biçimde kulland›¤› bir kelime da¤arc›¤› vard›r, sebep sonuç iliflkisini çabuk kurar,
iliflkileri çabuk farkeder, yeni olas›l›klar› görebilir, son derece merakl›d›r, denemeler yapmaktan hofllan›r bu anlamda deneme yan›lma yöntemini uygular, plânlama, organize etme ve yarg›lamay› ba¤›ms›zca yapabilir, de¤iflimin gere¤i ve nedenlerini çabuk anlar, baflar› iste¤i ve kuvvetli bir mizah anlay›fl› vard›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n çevreleriyle duygusal iliflkileri, üzerinde durulmas›
gereken noktalardan biridir. Bu aflamada onlara verilecek e¤itimin özellikleri son
derece önemlidir. Üstün yetenekli çocuklar da özel e¤itime muhtaç di¤er çocuklar
gibi ancak kendi gereksinimlerine uygun e¤itim al›rlarsa baflar›l› ve mutlu olurlar.
Duygusal olarak yafl›tlar›ndan farkl› olmayan üstün yetenekli çocuklar, di¤er
yandan h›zl› ve kapsaml› kavrama yetenekleriyle çevrelerindeki olaylara duyarl›
yaklaflabilirler. Fakat bu duyarl›l›k, onlar›n olaylara daha gerçekçi ve çözüme yönelik yaklaflmalar›na yard›m edebildi¤i gibi kendilerini çaresiz hissetmelerine de
sebep olabilir. Toplumun gözlüklü, hiç arkadafl› olmayan, bafl›n› kitaplardan kald›rmayan bir çocuk olarak düflündü¤ü üstün yetenekli çocuklar, asl›nda çevrelerindeki yafl›tlar›yla oynay›p dostluk kurmaktan da geri kalmazlar. Ancak, kendi
zevklerini, düflüncelerini daha çok paylaflacaklar› kiflilere de gereksinim duyarlar.
Bunlar ço¤u zaman çevrelerindeki yaflça büyük insanlard›r. Kendileriyle benzer
özellikleri paylaflanlarla son derece sa¤l›kl› iletiflim kurabilirler.
Üstün yetenekli çocuklar›n yukar›da verilen tan›m› gere¤i, özel bir e¤itime
gereksinim duyduklar› kaç›n›lmazd›r. Araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u önemli bir
bulgu üstün yetenekli ö¤rencilere, uygun bir e¤itim verilmedi¤i durumda ortaya
davran›fl bozuklulu¤unun ç›kmas›d›r. Bunun nedeni ö¤rencinin merak›n› ve iste¤ini uyand›racak yeterli bir program›n eksikli¤idir. Bu durumdaki bir çocuk, kendi kendini oyalamak için ço¤u zaman sa¤l›ks›z olan baflka yollara baflvurur. Di¤er
bir bulgu ise birçok ö¤rencinin okul müfredat›na uyum sa¤layarak e¤itimlerine
devam ederken yeteneklerinin körelmesidir. Bu durum daha az dikkat çeker ve
yetenekli kiflilerin ortaya ç›kmalar›n› engeller. Her iki durumda da bu farkl› ö¤renme gereksinimi olan ö¤rencilere uygun bir e¤itimin sa¤lanmas› gereklidir.
Freeman, (1985) üstün yetenekli çocuklara verilecek e¤itimi üç bafll›k alt›nda
inceliyor; Ayr› E¤itim, H›zland›r›lm›fl E¤itim ve Zenginlefltirilmifl E¤itim.
Ayr› E¤itim, türdefl yetene¤e sahip ö¤rencilerin seçilip biraraya toplanarak
gereksinimlerine göre bir e¤itim verilmesidir. Böylece bu ö¤rencilerin yetenekle-
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rini olabildi¤ince üst seviyede de¤erlendirmelerine yard›mc› olunur. Bununla birlikte Ayr› E¤itim, çocuklar› do¤al ortamlar›ndan kopard›¤› için duygusal sorunlara yolaçabilir. Çocuklar›n kendilerini ve di¤erlerini de¤erlendirirken gerçekçi bir
bak›fl aç›s›na sahip olmalar›n› engelleyip duygusal dengenin bozulmas›na yolaçar.
Dolay›s›yla Ayr› E¤itimde önemli olan, ö¤rencilerin ortalama yafl›tlar›yla da dengeli bir iliflki kurmalar›n› sa¤layacak bir ortam haz›rlamakt›r.
H›zland›r›lm›fl E¤itimde ö¤renciye s›n›f atlat›larak okul müfredat›nda ilerlemesi sa¤lan›r, böylece daha çok ilgisini çekecek bir e¤itim ortam› haz›rlanm›fl
olur. Bu tür e¤itimde en büyük sak›nca yine duygusal alandad›r. Kendi yafl›tlar›ndan ayr›l›p ileri yafllardaki çocuklar›n aras›na konmufl bir ö¤renci, duygusal olarak
uyum sa¤lamakta zorlanacakt›r. Üstün yetenekli bir ö¤renci her ne kadar entellektüel seviyede ileri yafllardakilerle beraber olmaktan hofllansa da duygusal olarak kendi yafl›ndaki çocuklarla birarada olmas› daha sa¤l›kl›d›r.
Zenginlefltirilmifl E¤itim, ö¤rencilere okul müfredat›n›n d›fl›nda, ihtiyaçlar›na
göre haz›rlanm›fl, yeteneklerini arzular›na göre gelifltirebilecekleri bir programd›r.
Bu programlarda amaç ders çal›flmak de¤il, birfleyler ö¤renirken e¤lenmek ve s›n›rlara do¤ru geliflmektir. Di¤er e¤itim yaklafl›mlar›ndan farkl› olarak üstün yetenekli çocuklar›, duygusal ba¤lar›n›n bulundu¤u ortamlardan ay›rmayarak sa¤l›kl›
geliflmelerine yard›mc› olmas›, Zenginlefltirilmifl E¤itimin olumlu bir yan›d›r.
Bu ba¤lamda okullardaki Kredili Sistemin birçok ö¤rencinin oldu¤u kadar üstün yetenekli ö¤rencilerin de yeteneklerini gelifltirmelerine olanak sa¤layacak bir
model oldu¤u söylenebilir.
Üstün yetenekli kiflilerin, yeteneklerinin oldu¤u alanda verilecek e¤itim bir lüks
de¤il, insan gücünün ve yarat›c›l›¤›n›n ekonomik olarak kullan›lmas› aç›s›ndan bir
gerekliliktir. Ülkemizde henüz pek bilinmeyen bu konuda yap›lacak araflt›rma ve yay›nlara çok ihtiyaç vard›r. Bu alanda en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri, üstün
yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde uzmanlaflm›fl becerikli e¤itmenlerin yetiflmesidir.
Yaflad›kça E¤itim, Y›l
1996, Say›: 47.
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Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim ve Ö¤retimi
Do¤an ÇA⁄LAR*

B

undan önce Ça¤dafl E¤itim’in 16. say›s›nda üstün, zekâl› çocuklar›n seçiminde izlenecek yöntemleri ve uygulanacak ifllemleri aç›klam›fl ve bu çocuklar›n genel belirgin özelliklerini 16 hususta özetlemifltik.
Bu yaz›m›zda da üstün zekâl› olarak seçilen veya belirlenen çocuklar›n ve
gençlerin e¤itim ve ö¤retimlerinde yayg›n olarak izlenen yöntemleri aç›klayaca¤›z. Ayn› zamanda bu yöntemlerin üstünlükleri ile sak›ncal› yönlerini belirlemeye
çal›flaca¤›z.

Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimini ilk bafllatan devlet Osmanl› imparatorlu¤u
olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlar›ndan II. Murat zaman›nda Edirne’de Saray Okulu
aç›lm›fl ve Enderun okullar›n›n bafllang›c› say›lan bu okulda Osmanl› Ordusunun
fethetti¤i ülkelerdeki her alanda üstün niteliklere sahip çocuklar ve gençler Saray
Okulunda yetenekleri yönünde özel bir e¤itim görmüfllerdir. Bundan dolay›d›r ki
II. Murat zaman› Osmanl› ‹mparatortu¤u’nun kültürel, askeri ve siyasi geliflim yönünden önemli bir dönemi olarak görülür.
II. Murat dönemini izleyen dönemlerde bu okul daha gelifltirilmifl okula çok
say›da devflirme ile esas vatan evlâd› aras›ndan her alanda üstün yetenekli çocuklar ve gençler seçilmifltir. Seçilen bu gençleri baflar›l› ve dürüst vatandafl yapacak
iyi düzenlenmifl bir e¤itim verilmifltir. Üstün yeteneklerin üstün e¤itim yöntemleri ile istenilen düzeyde gelifltirilmesi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her alanda yükselmesinin temel dayanaklar›ndan biri olmufltur. Bu husus, Enderun okulunu inceleyen dünya tarihçilerinin eserlerinde takdir ve hayranl›kla aç›kça belirtilmektedir. Bu bize uluslar›n her alanda geliflimin, üstün beyin gücüne sahip bireylerin er____________________________________

* Prof. Dr.
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ken teflhis edilerek sistemli bir e¤itim arac›l›¤› ile gelifltirilmesine ba¤l› oldu¤unu
kan›tlamaktad›r.

Okula erken bafllatman›n sak›ncalar›n› afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür.

Üstün beyin gücüne sahip çocuklar›n ve gençlerin istenilen yönde ve düzeyde gelifltirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan e¤itim ve ö¤retim yöntemlerini 6 hususta incelemek mümkündür.

a.

Çocuk bedenen, sosyal ve duygusal olarak akranlar› düzeyinde geliflmemifl
oldu¤undan onlarla özellikle bu geliflim düzeyinin baflat oldu¤u etkinliklerde
iletiflim kurmada ve etkileflimde baflar›s›z olabilir.

b.

Çocu¤un okuldan hofllanmamas›na sebep olabilir. Okulda ilk y›l insan›n ömür
boyu ö¤renime karfl› gelifltirece¤i tav›rlar›n oluflmas›nda özel ve en önemli bir
devredir. Sosyal, duygusal iliflkilerde baflar›s›zl›kla sonuçlanan yaflant›lar› onun
akademik çal›flmalara olumsuz bir tav›r almas›n›n nedeni olabilir.

c.

Özellikle kalemle yazma s›ras›nda kullanaca¤› parmaklar›n›n adeleleri (Knestetik adaleler) kalemi kavrayacak düzeyde geliflmemifl oldu¤undan küçük adalelerin ömür boyu düzelemiyecek düzeyde deformasyonlar›na sebep olabilir.

d.

Bedensel etkinliklerde yar›fllara dayanarak oyunlarda arkadafllar›ndan geri
kald›¤›n› görerek kendisine karfl› güvensizlik gelifltirebilir. Buna ba¤l› baz›
uyum sorunlar› ile yüzyüze gelebilir.

e.

Çok yönlü ve ciddi olmayan bir teflhis sonucu yanl›fll›kla çocuk veya genç sahip oldu¤u gerçek yetene¤in üstünde birçok fleyler yapmaya zorlanabilir. Daima çabuklaflt›rma ve acelecilik sonucu çocukta birçok yetersizliklerin ortaya
ç›kmas›na neden olabilir.

1. Okula Erken Bafllatma.
2. H›zland›rma-Çabuklaflt›rma veya S›n›f ‹lerletme.
3. Türdefl Yetenek Gruplar›
4. Özel S›n›flarda E¤itim.
5. Özel Okul E¤itimi
6. Program Zenginlefltirme
fiimdi bu e¤itim ve ö¤retim yöntemlerini ayr› ayr› aç›klamaya yararl› ve sak›ncal› yönlerini belirtmeye çal›flal›m:

1. OKULA ERKEN BAfiLATMA
Bilindi¤i gibi ülkemizde 7 yafl›na giren çocuklar ilkokula kaydedilirler. Bütün
ülkelerde ilkokullara bafllama yafl› yasalar ve yönetmeliklerle belirlenmifltir.. Bu yasalar temel dayanak olarak takvim yafl›n› almaktad›r. Takvim yafl› çocuklar›n bedensel, sosyal, duygusal, psikolojik ve zihin gelifliminin belirlenmesinde önemli
bir kriter olarak kabul edilmektedir.
Bu yönteme göre üstün zihin yetene¤i gösteren çocuklar erken teflhis edildikleri zaman daha erken yafllarda okula al›nmaktad›rlar. Örne¤in : Mete’nin
takvim yafl› 5’tir. Zekâ yafl› 7’dir. Z. B. ise 140’t›r. Mete üstün zekâl› bir çocuktur. Okula bafllamak için iki y›l beklemek zorundad›r. Ama Mete okula al›nan
normal çocuklar düzeyinde zekâya sahiptir. Onlar gibi okuma yazma ö¤renebilecek ve onlar›n derslerde yapacaklar› akademik çal›flmalar› anlayacak ve 7 yafl›ndaki normal bir akran› gibi izleyecek düzeyde zihnen geliflmifltir. Öyleyse Mete’nin iki y›l önce yani 5 yafl›nda ilkokula al›nmas› gerekir görüflünden hareket
edilmektedir.
Birçok ülkelerde bu uygulamalar yap›lmaktad›r. Bu fikrin savunucular›na göre erken geliflmifl çocu¤un okula al›nmamas› onun geliflimine engel olmakt›r. ‹lk
bak›flta makul ve çarp›c› bir görüfltür. Ancak erken bafllatma da çocu¤un okula
bafllad›¤› zamanki bedensel, sosyal ve duygusal geliflimi dikkate al›nmadan yap›l›rsa birçok sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir.

Bu yöntemin savunucular›n›n da kabul etti¤i gibi çocu¤un, yaln›z, zihin gücü de¤il, zihin gücü yan›nda bedensel, sosyal, duygusal ve kiflilik geliflim düzeyi
de sistemli olarak belirlendikten sonra bu geliflim düzeyleri de dikkate al›narak
çocu¤un takvim yafl›ndan en çok 2 y›l ilerisinde bulunan çocuklar aras›nda e¤itim görmesinin umulan yarar› sa¤layaca¤› önerilmektedir.
Fakat bu alanlardaki geliflimlerin erken yafllarda teflhisi çok zor oldu¤undan
bu yöntem yayg›n olarak uygulanmamaktad›r.
‹ncelemeler ve gözlemlerin ›fl›¤›nda çocuklar› yetenekleri s›n›rlar› içinde dahi
olsa daha h›zl› olmaya zorlaman›n iyi bir e¤itim ve ö¤retim yöntemi oldu¤u kan›s›nda de¤ilim

2. HIZLANDIRMA-ÇABUKLAfiTIRMA VEYA SINIF ‹LERLETME
Çocuk okula bafllad›¤› zaman veya bafllad›ktan sonra okul baflar›s›na bak›larak bir veya iki s›n›f üst s›n›fa atlatmak suretile uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde çocu¤un ö¤renme h›z›na uygun bir h›zland›rma yap›larak akademik geliflmesi
sa¤lanabilir. Üstün zekâl› çocu¤un firenlenmesi ve kendinden daha yavafl ö¤renen
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arkadafllar›n›n h›z›na uygun bir ö¤renme sürati izlemeye zorlanmas›, süratin art›r›lmas› onlar›n zihni geliflimini engelleyebilir. Bu yöntemle üstün zekâl› bir çocu¤a
olanak verildi¤i takdirde 6 y›ll›k bir ö¤renimi 5, bazan 4 y›lda yapmas› sa¤lanabilir. Örne¤in Z. B. 130 olan bir çocuk ilkokulu 4 y›lda, Z. B. 140 olan bir çocuk ise
ilkokulu 3 y›lda bitirebilir. Bu hem paradan hem enerjiden tasarruf sa¤lar.

‹lkokullarda tüm flartlar yerine getirilmek suretiyle bir y›l ilerletme yaparak bu
yöntemi uygulamak uygun olabilir. S›n›f atlatma hiç bir zaman ikinin üzerine ç›kar›lmamal›d›r.

Yaln›z s›n›f ilerletilen veya atlat›lan çocuklar›n bedensel, sosyal ve duygusal
geliflimlerinde zihni geliflimlerine paralel olarak h›zl› geliflmifl olmas› gerekir. Aksi
takdirde okula erken bafllat›lan üstün zekâl› çocuklarda oluflacak sak›ncalar aynen bu yöntemde olabilir. Bu durumdaki çocuklar›n zihni, bedensel, sosyal ve
duygusal geliflimlerinin de çok sistemli olarak incelenmesi, ayni düzeyde geliflim
görülüyorsa s›n›f atlat›lmas› uygun olur. S›n›f atlatma veya ilerletmenin en çok iki
s›n›f olmas›na özel bir özen gösterilmelidir.

3. TÜRDEfi (HOMOJEN) YETENEK GRUPLARI

S›n›f ilerletme yönteminin uyguland›¤› okullarda bu konuda özel e¤itim görmüfl ö¤retmenler ile rehberlik uzmanlar›n›n bulunmas› flartt›r. Bu sorumlulu¤u
normal s›n›f ö¤retmenlerinin üzerine yüklemek önemli sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r.
Bu yöntemlerle s›n›f atlat›lacak çocuklar›n ana babalar›n›n muvafakatinin
al›nmas›, çocuklar›n seçiminde objektif zekâ, baflar›, beden ve sosyal olgunluk
testleri uygulanmas›, subjektif ölçülerin kullan›lmas›ndan sak›n›lmal›d›r. Örne¤in: Baz› ana babalar ve ö¤retmenler arkadafllar›ndan erken okuma yazma ö¤renen çocuklar için bu yöntemi uygulamay› isterler. Sadece erken okuma yazmay› ö¤renmek s›n›f atlatmak için yeterli bir dayanak olarak al›n›rsa sonuç hüsrana
dönüflebilir.
Bu yöntemle üstün zekâl› çocuklar sadece programda s›n›rlanm›fl dersler ve
bu derslerin kapsam›na giren konularda bilgi sahibi olurlar. Bu konular› arkadafllar›ndan daha h›zl› ö¤renerek okulu k›sa zamanda bitirebilirler.
Halbuki bundan önceki yaz›m›zda üstün zekâl› çocuklar›n özelliklerini aç›klarken, bu çocuklar›n ilgilerinin çeflitli ve genifl bir alana yay›ld›¤›n›, ayn› konularda
daha çok, derin ve genifl bilgi sahibi olmak istediklerini, derin ve genifl bilgiye açl›k duyduklar›n› yazm›flt›k. Bu yöntemle onlar›n bu ihtiyaçlar› karfl›lanamaz. S›n›rlanm›fl konularda s›n›rl› ve düzeysel bilgi edinebilirler. Üstün zekâl› çocuklara her
konuda derinli¤ine ve geniflli¤ine bilgi kazanmak için olanaklar sa¤lamak onlar›n
bilgi edinme açl›klar›n› doyuracak, karfl›laflt›¤› problemlere çeflitli çözüm yollar›
bulmalar›n› sa¤layacak, onlar› zihnen, sosyal ve duygusal bak›mdan daha olgunlaflt›racakt›r. Onlar› amaca arap at› gibi h›zl› eriflen bir kimse olmak yerine amac›na daha a¤›r, kendinden emin ad›mlarla yürüyen, olgun ve dolgun kimseler yapacakt›r. Çabuk çabuk neye, nereye gidiyoruz. Çok zorunlu olmayan hallerde bu yönetimin de uygulanmas› çok yönlü sorular›n ortaya ç›kmas›na sebep olabilir.

Türdefl yetenek gruplamalar›n› iki k›s›mda görmek mümkündür.
a. Zekâ bölümleri (Z. B.) dayanak al›narak yap›lan grupland›rma. Bu yöntemde çocuklara standart çeflitli zekâ testleri uygulan›r. Kazand›klar› zekâ bölümleri
birbirine yak›n olanlar bir grup veya s›n›fta toplan›rlar. Gruplamada genel yetenek dayanak olarak al›n›r. Befl on Z. B. farklar› olanlar bir grupla birlefltirilerek türdefl (homojen) gruplar oluflturulur. Üstün zekâl› çocuklar için türdefl gruplardaki
e¤itim normal s›n›flarda sa¤lanamayan birçok ö¤renim yaflant›lar› ve ö¤retim olanaklar›n›n bu çocuklar›n yarar›na sunulmas›na olanak verir. Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itim sürecinde bunun belirgin flekilde olumlu etkisi görülür. Ö¤retim yaflant›lar›n›n türü, düzeyi ve ö¤retim yöntemleri bu çocuklar›n gereksinimlerine cevap verecek flekilde düzenlenebilir. Özel surette seçilmifl ve yetifltirilmifl ö¤retmenler üstün zekâl› çocuklar›n uygun flekil, yön ve düzeyde geliflmelerini daha
kolay sa¤larlar. Bu yöntemde ö¤retmenler daha dar bir yetenek alan›nda üstün
zekâl› çocuklara daha çok zaman ay›rabilirler.
Türdefl yetenek gruplar› ile e¤itim yönteminin yararl› ve sak›ncal› yönleri üzerinde birçok araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu konuda Virgil A. Wardiin flunlar› söyler:
“Türdefl yetenek gruplar›ndaki e¤itim yönteminin her yer de yetenekli ö¤rencilerin motivasyonu, baflar›lar› ve moralleri üzerinde yararl› etkileri belirgin flekilde
görülebilir. Sadece yetenek gruplar› ile e¤itim-ö¤retim uygulamas›n›n yap›ld›¤›
okullarda okuyan çocuklarda gelifltirilmesinden korkulan züppelik, elitlik, üstünlük ve gurur duygular›n›n geliflti¤ini gösteren baz› belirtiler de görülmektedir.
Esasen yetenek gruplar› yönteminde baz› çocuklarda hofl olmayan duygular›n gelifltirilmesi kaç›n›lmaz bir sonuç olmaktad›r. Bu tür e¤itim uygulamas›nda görev
yapan ö¤retmen ve yöneticiler tecrübelerine göre ö¤rencileri derecelendirmenin
çözümlenemeyecek düzeyde sorun ç›karmad›¤›n› belirtmektedirler. Bunlar aras›nda yetenek gruplamas›na tamamen karfl› olanlara da rastlanmamaktad›r.
“Wardiin’e göre yetenek gruplamas› baz› sak›ncalar›na ra¤men yararl› yönleri a¤›r
basan bir yöntemdir. Gerçekte, herkesin kolayca görebilece¤i ve inkâr edilemeyecek bir gerçek varsa o da insanlar aras›nda s›f›rdan sonsuzlu¤a do¤ru uzayan
genifl bir yetenek fark› vard›r. Bu do¤an›n de¤iflmez kanunudur. Bilinmesi gereken ikinci bir gerçek te her toplumda üstün zekâl› bireylerin genel nüfusta oranlan çok az farkla ayn›d›r. Di¤er bir deyimle Türk, Arap, Yahudi, Alman, Frans›z, ‹n-
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giliz, Zenci, Sar›, Beyaz, Siyah, K›z›l Derililer aras›nda üstün zekâl›lar›n oran› Z.
B.’leri kesimlerine-göre ayn› düzeydedir. Bunun sonucu olarak her toplum üstün
zekâl›lar› uygun yöntemlerle bulmak, e¤itmek suretiyle toplum sorunlar›na uygun çözüm yollar› buldurmak ihtiyac›ndad›rlar. Bunun için üstün zekâl› çocuklar
ve gençlerin kendi toplumlar›nda gruplar› içinde kalmas›, toplum ve grubun
proplemlerini görmesi, anlamas› ve onlara uygun çözüm yollar›n› bulmas› zorunludur. Bu yolla üyesi bulundu¤u grubun liderli¤ini üstlenmesi ve grubu yönetme
bilgi ve becerisini kazanmas› gerekir
Üstün zekâl›lar› Z. B. lerine göre yetenek gruplar› oluflturarak e¤itmenin afla¤›daki sak›ncalar› görülmektedir.
a.
b.
c.
d.

Üstün zekâl› olarak nitelenip üst s›n›flara ayr›lan çocuklarda üstünlük duygusu, gurur, baflkalar›n› küçük görme gibi istenmeyen duygular geliflmektedir.
Bencil olmaya yönelmektedir.
Normal akranlar› ile normal iletiflim ve etkileflimi olumsuz olarak etkiledi¤i
görülmektedir.
Kendi gruplar›nda s›n›f arkadafllar› ile arzu edilmeyen flekil ve düzeyde yar›flma çabas› içine girme e¤ilimi göstermekte olduklar› ö¤renmeyi bilgi için duyulan açl›¤› doyurmaktan çok arkadafllar› aras›nda üstünlük elde etmek için
amaç edindikleri görülmektedir.

Bu gruplara ayr›lan çocuklar›n s›n›flar›nda görev alacak ö¤retmenlerin çok iyi
seçilmesi ve yeterli düzeyde özel bir e¤itim almalar› zorunlu görülmektedir. Bu
ö¤retmenlerin normalin üstünde bir zekâya sahip olmalar›, sosyal, duygusal yönden kararl› ve baz› özel özelliklere sahip kimseler olmas› gerekir. Seçilen bu ö¤retmenlerin de üniversite veya yüksek okullarda üstün zekâl› çocuklar›n e¤itim
ö¤retimleri için gerekli bilgi ve becerileri kazand›ktan sonra bu s›n›flarda görev
verilmelidir.
Bir iki haftal›k genel bilgiler kazanm›fl bir ö¤retmenin böyle bir görevi üstlenmesi yarardan çok zararl› olaca¤› hat›rdan ç›kar›lmamal›d›r. Çünkü objektif ölçülerle iyi seçilmemifl ve yeterli bilgi ve beceri kazanmadan bu çocuklar›n e¤itim ö¤retimini yürüten ö¤retmenlerin yönetti¤i s›n›flarda yukarda say›lan sak›ncalar›n
fazlasile ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür.
b. Türdefl yetenek gruplamas›n›n ikinci türünde ise çocuklar genel zekâ düzeyini gösteren Z. B. lerine göre de¤il, genel zekây› oluflturan yetenek alanlar›ndaki yetenek düzeylerine göre grupland›r›lmaktad›r. Bu gruplama “‹nsanlar›n
kendi yeteneklikleri aras›ndan fark insanlar aras›ndaki bireysel ayr›l›klardan çok
farkl›d›r” gerçek görüflünü dayanak almaktad›r. Evet zekâ bölümü genel ö¤renme gücünü oluflturan birçok yeteneklerin toplam› olarak nitelenebilir. Ayn› Z. B.
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sahip kimselerin her alanda ayn› düzeyde baflar› göstermelerini bekleyemeyiz.
Bunlardan biri fen, di¤eri dil, bir di¤eri matematik, bir baflkas› sosyal bilgiler alan›nda üstün olabilir
‹flte yetenek alanlar›ndaki düzeyleri birbirine yak›n olan ö¤renciler bir grupta
toplanarak “yetenek gruplar›” oluflturulmaktad›r. Her gruba kendi alanlar›nda projeler yapt›r›larak yeteneklerine uygun flekil ve yönde geliflmeleri sa¤lanmaktad›r.
Bu gruplarla çal›flmalar›n baflar›l› olabilmesi için Z. B. lere göre Türdefl yetenek gruplamas›ndaki tüm flartlar yerine getirilmektedir. Buna ek olarak ta s›n›f
mevcutlar› grup çal›flmalar›na olanak verecek flekilde azalt›lmaktad›r.
Çeflitli alanlardaki yetenek düzeylerine göre grupland›rmada bir ö¤renci de¤iflik gruplarda bulunmaktad›r. Bu suretle her çocu¤un yetenek düzeyine uygun
bir flekilde geliflmesi sa¤lanmaktad›r.

4. ÖZEL SINIFLARDA E⁄‹T‹M
(M=100 SD=15 OLAN DA⁄ILIMLARDA)
Bu yöntemde Z. B. leri 130 ve daha üstün düzeyde bulunan çocuklar bir araya getirilip özel ayr› bir s›n›f oluflturulur. Bu s›n›ftaki çocuklar›n say›s› 20’yi geçmez
Bu s›n›flarda özel yetiflmifl ö¤retmenler görev yaparlar. Zihin yetenekleri aras›nda büyük farkl›l›k olmad›¤›ndan türdefl say›labilir. S›n›flar özel araçlarla donat›lmak
ve özel e¤itim programlar› uygulanmak, bireysel projeler ve küçük grup çal›flmalar› yapt›r›lmak suretiyle genifl ö¤renme gereksinmelerini doyurabilecek uygun bir
e¤itim ortam› haz›rlanabilir. Ders d›fl› etkinliklerinin düzenlenmesinde normal s›n›flarla iflbirli¤i yap›larak, ortak çal›flmalar yapt›r›larak sosyal bütünleflme sa¤lanabilir.
Ancak bu husus özel bir önem verilerek yap›lmazsa sosyal bütünleflme sözde kal›r
ve fiziki beraberlikten öteye bir aflamaya var›lamaz. Normal çocuklarla iletiflim ve
etkileflim kuramazlar. Yetenek gruplar›n›n sak›ncalar› aynen görülebilir.

5. ÖZEL OKULLARDA E⁄‹T‹M
Bu yöntemde üstün zekâl› çocuklar özel olarak haz›rlanm›fl okullarda e¤itilirler. Bu okula Z. B. leri 130’un alt›na düflen çocuklar al›nmaz. Bunun ilk örne¤i
yaz›m›z›n bafl›nda de¤indi¤imiz Osmanl› ‹mparatorlu¤u devrinde “Enderun Okulu”dur denebilir.
Özel okullar bu çocuklar›n çeflitli alanlarda genifl ve derin ö¤renme gereksinimini doyuracak araç gereç ifllik ve laboratuvarlarla donat›l›r. Enderun okullar›n-
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da oldu¤u gibi ülkenin en iyi ö¤retmenleri ve yöneticileri özel olarak yetifltirilerek
bu okullara atan›rlar. Bu çocuklar›n tüm gereksinmeleri zaman›nda ve yeterli düzeyde karfl›lanarak istenilen düzeyde geliflmeleri sa¤lan›r. Okul bünyesinde e¤itim ve ö¤retimin en önemli destekleri okulun rehberlik ve di¤er psikolojik hizmetlerinin sa¤lanabilir olmas›d›r.
Bu okullar ilkokuldan lise ö¤renimini de kapsayacak flekilde düzenlenebilir.
Büyük kentlerde o kentin veya tüm ülkeden seçilmifl üstün zekâl› çocuklar›n devam edece¤i okul olarak hizmet verebilir.
Ayr›ca bu okullarda ö¤rencilerin genel yetenekleri yan›nda özel yeteneklerinin gelifltirilmesi için en uygun e¤itim ortam› haz›rlanabilir.
Ancak buraya kadar say›lan e¤itim ö¤retim yöntemlerinin en büyük sak›ncas› normal çocuklarla sosyal bütünleflmeye olanak vermemesidir.
Üstün zekâl› çocuklar› normal çocuklardan ay›r›nca normal çocuklar onlarla
beraber bulunduklar› zaman onlardan ö¤renecekleri çok fleylerden yoksun kalmaktad›r. Di¤er taraftan üstün zekâl› çocuklarda normal çocuklara yapacaklar›
yard›mlar ile bu yard›mlar› yaparken duyacaklar› psikolojik hazlardan yoksun kalmaktad›r. Üstün zekâl› çocuklar normal çocuklarla birlikte bulunduklar› takdirde
onlara her zaman yapabilecekleri yard›mlar› isteyerek yaparlar. Bu suretle onlar›n
üstün güçlerinden her zaman yararlanmak mümkün olur. Di¤er taraftan kendinden daha güçsüz kimselere yard›m etme onlara birfley verme ve ö¤retme üstün
zekâl› çocuklarda yaflant›lar› yoluyla sa¤l›kl› kiflilik özelliklerinin geliflmesine arac›l›k edebilir. Toplum her yaflta onlar›n üstün yeteneklerinden yararlanmak olana¤›n› bulur
Özel okullar bu ve di¤er sak›ncalar›ndan dolay› ça¤›m›zda üstün zekâl› çocuklar›n e¤itim yeri olmaktan ç›kmaktad›r.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M‹

lerini ve ödevlerini bir iki kaynaktan yararlanarak haz›rlad›¤› halde üstün zekâl›
çocu¤a mümkün oldu¤u kadar çok kaynaktan bilgi toplamas› olana¤› verilmektedir. Bu suretle çocuk çeflitli kaynaklardan yararlanarak bilgi kazanmakta ve kazand›¤› bilgileri akranlar›na aktarmak olana¤› bulmaktad›r. Çocuk heterojen bir
grup içinde bulunmakta fakat onun bireysel ö¤renme ihtiyaçlar› da karfl›lanmaktad›r. Zenginlefltirilmifl etkinlikler çocu¤un çok yönlü doyum elde etmesine, do¤al motivasyona, karfl›laflt›¤› problemleri daha iyi anlamas›na ve çeflitli çözüm
yollar› bulmas›na hizmet etmekte ve çocu¤a yaparak ö¤renme al›flkanl›¤› ve becerisi kazand›rmaktad›r.
Tam anlam› ile sosyal bütünleflmenin oldu¤u bu yöntemde üstün zekâl› çocuk normal olarak sosyal ve duygusal geliflim sa¤lamaktad›r. Çocuk bu durumda
bazan lider bazan takip eden bir üye olma vs gerçe¤ini yaflant›lar› yoluyla ö¤renmek olana¤› buluyor. Çocuk bir ar› gibi bireysel ihtiyaç olan bilgiyi bizzat çeflitli
kaynaklar ve yollarla kazanma yollar›n› ö¤renebiliyor. Kazand›¤› bilgileri bunu
kendisi gibi kazanamayacak durumda bulunanlarla paylaflm›fl ve onlar›n sayg›s›n› kazanma olana¤› bularak bunun sonucu ruhsal hazlarla beslenen olgunluk kazanabiliyor.
Program zenginlefltirme di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de her yerleflim bölgesinde, her düzeyde okullarda uygulanacak bir yöntemdir.
Bu yöntemin baflar› ile uygulanabilmesi için afla¤›daki flartlar›n gerçekleflmesi zorunludur. Bunlar k›saca:
a.

Her seviyede okul programlar›n›n esnek, de¤iflikli¤e ve zenginlefltirmeye olanak verecek flekilde düzenlenmesi.

b.

Üstün zekâl› çocuklar›n bulundu¤u s›n›f mevcutlar›n›n ö¤retmenin bu çocuklarla bireysel olarak meflgul olmas›na olanak verecek flekilde azalt›lmas›.

c.

Okullarda s›n›f ö¤retmenlerine bu konuda yard›m edecek yeterli düzeyde
özel e¤itim görmüfl uzman ö¤retmenlerin bulunmas›. Bunlar›n, s›n›f ö¤retmenleri ihtiyaç duydu¤unda gerekli yard›mlar› yapmas›.

d.

Okulda bu durumda çocuklar›n özel olarak çal›flmas› için özel surette haz›rlanm›fl, çeflitli özel araç ve gereçlerle donat›lm›fl bir odan›n bulunmas›.

e.

Bu çocuklar›n e¤itim ö¤retimlerinde bilinmesi gereken önemli bilgileri kapsayan rehber bir el kitab›n›n haz›rlanmas› ve ö¤retmenlerin bu konuda e¤itilmesi.

f.

Okullarda bu çocuklar›n yararlanacaklar› çeflitli yaz›l› kaynaklar ile deneme ve
di¤er çal›flmalarda kullanacaklar› araçlar›n kullanmaya haz›r olacak bir flekilde sa¤lanmas›.

6. PROGRAM ZENG‹NLEfiT‹RME
Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimlerinde en son ve en iyi e¤itim ve ö¤retim
yöntemi olarak program zenginlefltirme yöntemi uygulanmaktad›r. Bu yöntemde üstün zekâl› çocuk devam etti¤i okul ve s›n›fta kalmaktad›r. Bir taraftan normal okullarda uygulanan programlar› izlemekte di¤er taraftan, ilgili, yetenekli ve
istekli oldu¤u alanlarda daha genifl ve derin bilgi kazanmas› için etkinlik program› zenginlefltirmektedir. Çocuk ayn› konularda akranlar›ndan daha genifl ve derin bilgi sahibi olmaktad›r. Bundan baflka çocu¤a çeflitli olanaklar sa¤lanarak akranlar›n›n ö¤renmedi¤i konularda da incelemeler, gözlemler, denemeler yapt›r›larak daha zengin bilgi kazanmas› sa¤lanmaktad›r. Arkadafllar› raporlar›n›, proje-
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g.

Bu konuda yap›lm›fl baflar›l› çal›flmalar›n ülke çap›nda hemen ilgililere duyurulmak suretiyle yayg›n bir flekilde uygulamaya dönüfltürülmesi.

Okulöncesinde Üstün Çocuklar ve E¤itimi

¤.

Özellikle ö¤retmenlerle birlikte çal›flan yönetici ve deneticilerin bu konuda
özel bir e¤itime tabi tutulmas›.

Esra ÖMERO⁄LU*

h.

Okul çevresinde bilgi toplanacak kaynaklar›n bulundu¤u kurumlar ve ifl yerleri ilgilileri ile bu çocuklar›n inceleme ve araflt›rma yapmalar› için s›k› bir iflbirli¤i yap›lmas›.

Her alanda kalk›nmak için en önemli güç kayna¤› üstün zekâl› çocuklard›r.
Bu güce sahip çocuklar›n yetenekleri yönünde ve düzeyinde gelifltirilmesi onlara
sa¤lanacak uygun e¤itim ortam›nda gerçekleflebilir. E¤itim bu üstün gücün ülkenin her alanda kalk›nmas›nda uygun yer ve flekilde kullan›lmas›na hizmet edebilecek tek araç ve süreçtir. Bu üstün gücü ülkenin kalk›nmas›nda yararl› bir yön ve
düzeyde gelifltirmek her ö¤retmen için en önemli bir görevdir. Bu güçleri gelifltirmek için özel çaba gösterenlere ne mutlu.
Ça¤dafl E¤itim Dergisi,
Cilt 3, say›: 19, s. 9-15
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ilindi¤i gibi okul öncesi e¤itimin amaçlar›ndan birisi ve belki de en önemlisi çocu¤un do¤ufltan getirdi¤i potansiyeli maksimum düzeye ç›kartmakt›r.
Bunun içinde do¤du¤u andan itibaren çocu¤u tan›mak, onun her alanda kapasitesini bilmek ve e¤itime bir an evvel bafllamak büyük önem tafl›maktad›r. Her
çocu¤un do¤ufltan getirdi¤i özellikler ayn›d›r. Baz› refleksleri vard›r, befl duyusu
geliflmifltir vb. Fakat zaman içerisinde baz› bebeklerin di¤erlerinden daha uyan›k
oldu¤u, daha çabuk geliflti¤i, e¤itimi daha çabuk kapt›¤› gözlenmektedir. Anne
veya bebe¤e bakan kifli bunun normal oldu¤unu ve bütün bebeklerin ayn› özelliklere sahip oldu¤unu zannetmektedir. Sonra bebe¤ini di¤er bebeklerle karfl›laflt›rmaya bafllamakta ve bazen bu ay›rdedici özellikler anneye sorun getirmektedir. Asl›nda bütün bu aflamalarda annenin iyi bir rehberli¤e, yard›ma ve deste¤e ihtiyac› vard›r. Çünkü bebe¤i üstün yetenekli olabilir.
Bütün çocuklar ister az veya çok yetenekli olsun tabiki hem e¤itim hem de
geliflimleri bak›m›ndan en doyurucu yaflam› sürdürme hakk›na sahiptir. Fakat burada üzerinde durulmas› gereken husus en doyurucu yaflam› bir an evvel, mümkün oldu¤unca erken, çocuklara sa¤lanmas›n›n gere¤idir.

ÜSTÜN YETENEK KAVRAMI
Üstün yetenek kavram› toplumlar›n bu kavrama bak›fl aç›s›na göre yüzy›llardan beri de¤iflime u¤ram›flt›r. ‹lkel topluluklarda en iyi avlanan veya en h›zl› koflana atfedilen bu özellik, toplumlar›n geliflmesiyle daha baflka nitelikler de ka____________________________________

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi.

276

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

zanm›flt›r. Günümüzde ise geliflmifl toplumlarda, bir kifliyi di¤erlerinden ay›ran
farkl›laflm›fl üstün yetenekler olarak k›saca ele al›nmaktad›r. Örne¤in Nobel ödülünü kazanm›fl veya olimpiyatlarda son zamanlar›n en iyi derecesini alm›fl veya
çok küçük yaflta usta bir müzik kompozitörü olmufl bir çocuk için, bugün tüm
toplumlar, üstün yetenekli kifli kavram›n› rahatça kullanmaktad›r.
Bu noktada iki kavram daha karfl›m›za ç›kmaktad›r. Üstün özel yetenek ve
üstün zekâ. Baz› e¤itimciler bu iki kavram› “üstün yetenek” bafll›¤› alt›nda toplama yoluna giderken, baz›lar› bunlar›n iki ayr› kavram oldu¤u ve kesinlikle ayn› bafll›k alt›nda toplanamayaca¤› görüflünü savunmaktad›r (Tuttle ve ark,
1988)
Üstün zekâl› çocuklar geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130
ve daha yukar›, zekâ bölümü sa¤layan ve kendi yafl›tlar›n›n %98’inden üstün
olan çocuklard›r.
Üstün özel yetenekli çocuklar zekâ bölümü sürekli olarak 110-120 ve daha
yukar› olupta güzel sanatlar, matematik, fen ve teknik gibi alanlarda yafl›tlar›n›n
%-99’undan üstün olan çocuklard›r (Özsoy ve ark. 1988).
1. Özel E¤itim Konseyi, Üstün Yetenekli Çocuklar ye E¤itimleri Komisyonu
Raporu’nda üstün zekâ ve üstün özel yetenek, “Üstün Yetenek” bafll›¤› alt›nda
toplanm›fl ve tan›m› flu flekilde yap›lm›flt›r,
“Üstün yetenekliler, genel ve/veya özel yetenekleri aç›s›ndan, yafl›tlar›na
göre yüksek düzeyde performans gösterdi¤i konunun uzmanlar› taraf›ndan
belirlenmifl kiflilerdir. Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini gelifltirmede normal
e¤itim programlar›n›n yetersiz kald›¤›, kendi ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda
farkl›laflt›r›lm›fl programlara gereksinim duyan gruptur” (1. Özel E¤t. Kons.
1991).
Yine komisyon raporuna göre üstün yeteneklileri di¤er bireylerden ay›rd
eden özellikler genellikle flunlard›r:

OKULÖNCES‹NDE ÜSTÜN ÇOCUKLAR VE E⁄‹T‹M‹
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Yap›lan pekçok çal›flmada üstün yetenekli çocuklar›n motor, zihinsel, dil, sosyal-duygusal ve kiflilik özellikleri yönünden yafl›tlar›ndan farkl› yönleri oldu¤u ortaya konmufltur. Üstün yetenekli okul öncesi çocuklar›n geliflimleri tek tek ele
al›nd›¤›nda afla¤›da belirtilen sonuçlarla karfl›lafl›lm›flt›r.

F‹Z‹KSEL VE MOTOR GEL‹fi‹M‹
Bu tip çocuklar genelde boy ve kilo olarak yafl›tlar›ndan daha iridirler. Bu irilik do¤duklar› vakit bile göze çarpm›flt›r. Do¤umda görülen bu üstünlü¤ün daha
sonraki y›llarda da sürdürüldü¤ü görülmektedir. Genellikle yafl›tlar›ndan daha önce yürüdükleri ve baz› motor davran›fllar› daha önce yapt›klar› görülmektedir. Fakat yine de burada bahsedilen bir küme çocuktur. Bir konuda üstün yetene¤inin
olmas› mutlaka üstür motor yetene¤inin olaca¤›n› da göstermez. (Roedell, 1980,
Enç, 1979)

Z‹H‹NSEL VE D‹L GEL‹fi‹M‹
Üstün yetenekli çocuklar›n zihinsel geliflimleri incelendi¤inde daha kolay ve
çabuk ö¤rendikleri ve ayn› zamanda yafl›tlar›ndan daha erken konufltuklar›, kelime hazinelerinin daha genifl oldu¤u, bildikleri sözcükleri kolayca kullanabildikleri görülmüfltür. Zihinsel yönden kolayca genellemeler yap›labilir, iliflkileri kolayca
görebilir ve belleklerinde daha uzun süre muhafaza edebilirler. Bilgileri de¤iflik
durumlara transfer edebilirler. ‹lgi alanlar› genifltir. Birçok olay›n nedenini anlamak için çok soru sorarlar. Orjinal fikirler gelifltirirler ve yarat›c›d›rlar. Fakat burada unutulmamas› gereken nokta üstün yetenekli çocu¤un bu alanlar›n hepsinde
baflar›l› olmas›n›n gerekmedi¤idir (NAGC, 1992, Özsoy ve ark, 1988).

1. ‹leri düzeyde zihinsel yetenek
2. Çeflitli alanlarda özel yetenek
3. Duyarl›l›k ve yarat›c›l›k
4. Yo¤un motivasyon (1. Özel E¤t. Kons. 1991)
Ancak tan›mlarda bir durulman›n olmad›¤›n›n ve bilimsel geliflmelere ba¤l›
olarak yeni tan›mlar›nda ortaya ç›kaca¤› hususu gözden kaç›r›lmamal›d›r. Nitekim
son y›llarda bilim adamlar› üstün zekâ ve üstün özel yetenek tan›mlar›n› bir tek
bafll›k alt›nda toplayarak üstün yetenek fleklinde aç›klam›fllard›r.

SOSYAL VE DUYGUSAL GEL‹fi‹M‹
Yafl›tlar›na nazaran sosyal yönden daha çabuk geliflir ve anaokuluna daha erken yafllarda bafllayacak olgunlu¤a eriflirler. Yeni ve de¤iflik durumlara daha kolay
uyum sa¤larlar. Grup içinde lider olurlar, sorumluluk duygusuna sahiptirler, öykü
ve f›kra anlatmaktan hofllan›rlar, okulu çok severler, sab›rl›d›rlar, iflbirli¤ine girmekten hofllan›rlar, zor durumlarla bafla ç›kmak onlar için adeta bir oyundur. Merakl›d›rlar, her konuda soru sorarlar, duygusal yönden kendilerini kolayca ifade
edebilirler (Roedell ve ark, 1980).
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Görüldü¤ü gibi üstün yetenekli çocu¤u yafl›tlar›ndan ay›ran pekçok özelli¤i
vard›r. Ama bazen bu özelliklerden baz›lar› normal çocuklarda da bulunabilir. Burada yap›lan sadece gözden kaçman›n önlenmesine çal›fl›lmakt›r.
1. Özel E¤itim Konseyi Ütün Yetenekli Çocuklar ve E¤itimleri Komisyonu Raporu’nda da üstün yeteneklilerin ay›rd edici özellikleri flöyle maddelenmifltir.
1.

Geliflimin tüm alanlar›nda yafl›tlar›n›n ilerisinde olma,

2.

Ö¤renme ve bilgiye sürekli aç›k olma,

3.

Merak,

4.

Kelime hazinesinin zengin olmas›,

5.

Çabuk ö¤renme, kavrama ve ak›lda saklama,

6.

Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi, di¤er alanlara aktarma,

7.

Niteliksel olarak farkl› problem çözme ve ö¤renme stratejileri kullanma,

8.

‹lgisiz gibi görünen ifllemler aras›nda ilgi kurma,

9.

Yarat›c›l›k,

10. Ba¤›ms›z çal›flma,
11. Kararl›l›k ve sebat,
12. Karfl›lar›ndakinin duygu, düflünce ve ihtiyaçlar›na karfl› duyarl› olma,
13. Kendini aç›k seçik ifade etme,
14. Espiri yetene¤i,
15. Kendini inceleyip öz elefltiri yapma (1. Özel E¤t. Kons.1992).
Bütün bu özelliklerin hepsinin birden bulunmas› gerekli de¤ildir.

ÜSTÜN YETENEKL‹ OKUL ÖNCES‹ ÇOCUKLARIN TANIMLANMASI
Üstün yetenekli çocuklar›n belirlenmesi çok iyi bir gözlem, bilgi toplama,
çocu¤un geliflimi detayl› olarak izleme, yeteneklerini gözönüne alma, anne ve
baban›n yak›nlar›n›n görüfl ve düflüncelerine baflvurularak gerçeklefltirilebilir. Bunun yan›s›ra okul öncesi çocu¤una uygulanabilecek geçerlili¤i ve güvenirli¤i
olan zekâ testleri, dil geliflim testleri, yarat›c›l›k testleri ve geliflim envanterleri üstün yetenekli çocu¤u ay›rd etmede ve tan›mlamada kullan›labilir. (Tuttle ve ark,
1988).
Her konuda oldu¤u gibi erken tan›mlaman›n önemi gözönünde bulundurularak, ebeveynler konuyla ilgili ayd›nlat›lmal› ve böylece çocuk do¤du¤u andan
itibaren e¤itim programlar›n›n içerisine al›nmal›d›r.

OKULÖNCES‹NDE ÜSTÜN ÇOCUKLAR VE E⁄‹T‹M‹

279

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M‹
Daha öncede bahsedildi¤i gibi erken teflhis erken e¤itime bafllama aç›s›ndan
çok önemlidir. Bu aç›dan bu tip çocuklara verilecek e¤itim iki bölümde ele al›nabilir. 1. Ev merkezli e¤itim 2. Kurum merkezli e¤itim.

1. Ev Merkezli E¤itim
Ebeveyn çocu¤unun davran›fllar›n›n her zaman en iyi gözlemcisi olmak zorundad›r. Çünkü çocu¤un ilk karfl›laflt›¤› ilk e¤itimini ald›¤› ortam ev ortam› ve
anne babas›d›r.
Ebeveyn çocu¤u çok rahatl›kla onun tan›d›¤› bir ortamda oynarken veya yetiflkinlerle iletiflim kurarken izleyebilir. Baz› kay›tlar tutabilirler. Bazende ebeveynlere konuya dikkatlerini çekmek amac›yla, gözlemlerinide kolaylaflt›rmak amac›yla bir gözlem formu gelifltirip verilebilir. Bu gözlem formu dereceleme ölçe¤i fleklinde haz›rlan›rsa de¤erlendirme ve sonrada bu de¤erlendirmeye göre e¤itim
verme çok daha kolay olur.
Üstün yetenekli bir çocu¤un da tüm çocuklar gibi sevgiye ve ilgiye ihtiyac›
vard›r. Ona sa¤lanan imkanlardan yararlan›rken zaman zaman düflüncelerini uygulayamad›klar›ndan k›zg›nl›k duyarlar, ebeveyn bu konuda ona rehberlik etmeli, onlar› dinlemeli ve ilgisini anlamal›d›r.
Çevrelerindeki dünyay› tan›mak onun için çok önemlidir ve do¤du¤u andan
itibaren uyar›lmak, konuflmak, çeflitli oyuncaklarla oynamak onlar› keflfetmek büyük bir zevktir. Unutulmamas› gereken nokta zenginlefltirilmifl bir ortam içinde
ona inanarak ye güvenerek, tabiki belirli kurallar dahilinde geliflmesine destek olmakt›r. Üstün yetenekli çocuklar di¤er tüm çocuklar gibi kendilerinin ve yapt›klar› ifllerin de¤erli oldu¤unu bildikleri ve hissettikleri sürece bundan kuvvet alarak
büyürler ve baflar›l› olurlar. Yeteneklerini zaman›nda keflfetmek ve erken e¤itime
almak gerçekten üstün yetene¤in körelmemesi ve geliflmesi aç›s›ndan çok önemlidir (NAGC, 1992).

2. Kurum Merkezli E¤itim
Her ne kadar okul öncesi e¤itim kurumlar›nda verilen e¤itime kurum merkezli e¤itim denilse bile burada ev ve kurumun birarada olmas› ve birbirini tamamlay›c› e¤itim vermesi önemlidir. Bu noktadan olaya bak›ld›¤›nda okul öncesi kurumlar›n programlar›n›n üstün yetenekli çocuklarda gelifltirmeye çal›flaca¤›
beceri ve yetenekler flunlar olabilir;
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– Problem çözebilme
– Bilimsel düflünebilme
– Araflt›rma, inceleme yapabilme
– Yarat›c›l›k
– Elefltirel düflünebilme .
– Duyarl›l›k, dürüstlük
– Sa¤l›kl› iletiflim kurabilme
– Liderlik becerilerini gelifltirebilme
– Ba¤›ms›z çal›flabilme
– ‹flbirli¤i yapabilme
– ‹nsiyatif kullanabilme
– Sorumluluk alabilme
– Karar verebilme
– Bedenini, akl›n› ve duygular›n› uyum içersinde gelifltirebilme,
– Olumlu benlik kavram› gelifltirebilme
– Riski göze alabilme (Roedell ve ark, 1980, Tuttle ve ark, 1988, 1. Özel E¤t.
Kons, 1992).
Bu gelifltirilmeye çal›fl›lan yetenek ve becerilerle ilgili olarak haz›rlanan programlar ne kadar mükemmel olursa olsun program›n uygulanmas›n› etkileyen baz› olumsuz durumlarla da karfl›lafl›labilmektedir. Öncelikle s›n›ftaki çocuk say›s›
önemlidir. Onbefl yirmi çocu¤un üzerindeki say›da çocuk bulunan bir s›n›fta ö¤retmen haz›rlad›¤› program› uygulayamaz. Çünkü üstün yetenekli çocuklar zaman zaman bireysel ö¤renime çok iyi tepki verirler ve yapt›klar› çal›flmalarda devaml› ilerlemek isterler, bu yüzden kalabal›k s›n›flarda ö¤retmen bu tip çocuklarla ilgilenemez.

Örne¤in:
1. Bilgi Basama¤›nda; çocuklar resimler, kitaplardan edindi¤i evin bölümleri
ve ifllevleri ile ilgili bilgileri s›n›fta tart›fl›r.
2. Kavrama Basama¤›nda; çocuklar pazen tahta üzerinde evin bölümlerini
ve eflyalar›n› gösteren figürleri uygun yerlere koyar.
3. Uygulama Basama¤›nda; çocuklar pazen tahta üzerinde evin bölümleri ve
eflyalar› ile ilgili figürleri yerlefltirirken bir hikaye yarat›r.
4. Analiz Basama¤›nda; çocuklar evin bölümlerini inceleyerek bir poster yaparlar. Önce evin d›fl›n›n duvarlar›n›, kap›s›n›, pencerelerini gösterirler. Posterin di¤er yüzüne ise evin mutfak, yatak odas› vb. k›s›mlar›n› ve eflyalar›n› gösterirler.
5. Sentez Basama¤›nda; bu basamakta çocuklar kendileri için ideal olan bir
ev modeli çizerler ve onu de¤iflik materyallerle üç boyutlu olufltururlar.
6. De¤erlendirme Basama¤›nda ; bu basamakta çocuklar yaratt›klar› evlerin
hangi iklimde en iyi ve en rahat yaflanabilece¤ini tart›fl›rlar. Örne¤in duvarlar› olmayan havadar bir ev s›cak iklimler için, meyilli çat›s› olan evler, ya¤murlu iklimler için idealdir. (Bloom, 1969, aktaran Roedell ve ark, 1980).
Sonuç olarak üstün yetenekli çocuklar›n erkenden keflfedilmesi için anne-baba e¤itim projeleri bir an evvel uygulamaya konmal› ve toplumun her kesiminde
uygulanmal›d›r. Kurum merkezli programlar yeniden gözden geçirilmeli ve daha
esnek, araflt›r›c›l›¤a, yarat›c›l›¤a ve keflfedicili¤e yönelik haz›rlanmal›d›r.
Unutulmamas› gereken nokta üstün yetenekli bir çocu¤un da çocuk oldu¤u
ve onun bu ayr›cal›¤›n›n en iyi flekilde de¤erlendirilmesinin ne kadar önemli oldu¤u gerçe¤idir.
9. YA-PA Okulöncesi E¤itimi ve
Yayg›nlaflt›r›lmas› Semineri, Ankara,
(17-19 Haziran 1993)

S›n›fta bulunan materyallerin yetersizli¤i, yarat›c›l›¤a ve hayali çal›flmalara
uygun olmay›fl› da s›n›fta yap›lacak çal›flmalar› engeller. Bir di¤er engel de yeterli say›da ö¤retmenin bulunmay›fl›d›r. S›n›ftaki çocuk say›s› yirminin üzerine ç›kt›¤›nda iki ö¤retmenin bulunmas› program›n uygulanmas› aç›s›ndan önemlidir.
Bu flartlar sa¤land›¤›nda ö¤retmen çocuklar›n do¤rudan dokunarak, dinleyerek yani aktif olarak kat›laca¤› do¤al bir ö¤renme ortam› yaratacakt›r. Bu ortamda çocuk sosyal, biliflsel ve dil becerilerini daha da gelifltirecektir. Yaln›z üstün
yetenekli çocuklar di¤er çocuklara nazaran olaylar›n daha derinine inmek isterler. Biliflsel kavramlar› genel vermek yerine ö¤retmen yarat›c›l›¤a ve düflünmeye
veya araflt›rmaya yönelik olarak verebilir. (NAGC, 1992).
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B

ir ülkenin uygarl›k alan›nda ileri devletler aras›nda sa¤lam bir yer edinip,
bu durumunu korumas›nda rol oynayan önemli ö¤elerden birinin, üstün
bireylere götürülen yeterli e¤itim olanaklar›n›n olmas›, dikkatlerin bu kesime yo¤unlaflt›r›lmas›na neden olmaktad›r.
Özel e¤itime muhtaç çocuklar aras›nda yer almas› gereken bu üstün kesim,
bizim yasalar›m›zda da ele al›nm›flt›r. 2916 say›l› Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar
Kanunu’nu dayanak alan Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› Özel E¤itim Okullar› Yönelmeli¤i’nde üstün zekâl›, “zekâ bölümü çeflitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukar› olan” Üstün Özel Yetenekli ise “zekâ bölümü çeflitli ölçeklerde sürekli olarak 110 veya daha yukar› olup da güzel sanatlar, teknik ve benzeri alanlarda yafl›tlar›ndan belirli ölçüde üstün olan” fleklinde tan›mlanmaktad›r.
Konunun karmafl›k ve çok yönlü olmas› nedeniyle, son fleklini alm›fl kesin bir
üstün çocuk tan›m›na ulaflmak güçtür. Dünyada bu konuda halâ çal›flmalar süregelmektedir ve bunun sonucunda da tan›mlamalarda yeni yaklafl›mlar görülmektedir. Sadece yüksek zekâ bölümü gibi tek ölçüte ba¤l› kal›narak üstünlere iliflkin
yap›lan tan›mlar zamanla yerini çoklu ölçüte dayal› tan›mlara b›rakm›flt›r. Böyle
bir geçiflin gerçekleflmesinde A. B. D.’de bu alandaki uzmanlardan oluflan E¤itim
Komisyonu’nun (U.S. Office of Education) ileri sürdü¤ü tan›m›n önemi büyüktür.
Ça¤lar (1986, s.13)’›n aktard›¤› bu tan›ma göre
Seçkin yeteneklerinden dolay›, yüksek seviyeli ifl yapmaya yeterli oldu¤u, bu
alanda, profesyonel olarak bilinen kimseler taraf›ndan belirlenmifl çocuk üstün
zekâl› çocuktur... Çocuklar saptanan alanlar›n biri, birkaç› veya bunlar›n birleflme-

____________________________________

* Doç. Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
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sinden olaflan bir bütünlük içinde yüksek baflar› gösterirler veya gizil güçlere sahiptirler.
Bu alanlarda
1. Genel zihin yetene¤i
2. Özel akademik yetenek
3. Yarat›c›, veya üretici düflünme yetene¤i,
4. Liderlik yetene¤i,
5. Görme ve performansa dayal› sanat yetene¤i,
6. Psiko - devimsel (motor) yetenek.
Bu komisyon üstünlerin tan›m›nda yer almas› gereken çeflitli yetenek alanlar›na dikkati çekerek büyük bir gereksinimi yerine getirmifl ve Amerika’da bu tan›m ülke çap›nda büyük ölçüde kabul görmüfltür (Gallgher ve Courtright, 1086,
s. 101). Ancak daha sonra ileri sürülen baz› tan›mlar birden çok yetenek alan›na
dikkat çekme özelli¤ini koruyarak, komisyonun bu tan›m›na baz› elefltiriler getirmifller ve eklemeler yapm›fllard›r. Bu elefltirileri yapanlardan Renzulli, tan›mda
özellikle zihinsel olmayan ö¤elere yer verilmemifl olmas›n› elefltirmifltir.
Renzulli, yarat›c› hizmetler vererek baflar› gösteren bireyler üzerinde yap›lan
incelemelerin, birbiriyle etkileflim halinde olan üç özellik kümesine sahip olduklar›n› gösterdi¤ini belirtmektedir. Bu kümelerden birincisi genel ve özel yüksek
yetenek düzeyi, ikincisi, yeni düflünceler oluflturup bunlar› yeni sorunlar›n çözümünde uygulayabilme yetene¤i olan yarat›c›l›k ve üçüncüsü de, bir ifli bafl›ndan
sonuna kadar göterecek üstün motivasyon, yani buradaki anlam›yla üstün ifl, görev yüklenmedir.
Renzulli’ye göre, herhangi bir alanda gerçek üstün bir baflar›n›n sa¤lanmas›
için yukar›da belirtilen üç özellik kümesi aras›ndaki etkileflime gereksinim yard›r.
E¤er çocuk, bu ölçütlerin hepsinde yafl›tlar›m›n % 85’inden ve en az›ndan birinde % 98’inden daha baflar›l› ise, üstün biri olarak kabul edilebilir (Özsoy, 1984,
S, 32; Mallanan ve Kaufman. 1978, s. 44’0; 1988, s. 420).

Renzulli birinci kümede yer alan “genel yetenek”ten
•
•
•

Yüksek düzeyde soyut düflünebilme, sözel ve say›sal usa vurma, uzayda iliflkiler, bellek ve sözcük ak›c›l›¤›na,
D›fl-çevrede karfl›lafl›lan yeni durumlara uyum gösterme ve onlar› flekillendirmeye,
Bilgi ifllemin otomatikleflmesi, yani bilgilerin h›zl›, sa¤l›kl› ve seçici olarak hat›rlanmas›na iliflkin kapasiteleri kastetmektedir.

ÜSTÜN OLMA N‹TEL‹⁄‹N‹ KAZANMA
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“Özel yetenekler” den ise, yukar›da belirtilen genel yeteneklerin çeflitli birleflimlerini özel bilgi alanlar›na veya sanat, liderlik, yönetim v.b. gibi performans
alanlar›na uygulayabilme kapasitesini kastetmektedir.

Renzulli, yarat›c›l›k olarak nitelendirdi¤i ikinci küme özelliklerinin;
•
•
•

Düflüncenin ak›c›, esnek ve özgün olmas›,
Deneyime aç›k olma; kendinin ve di¤erlerinin düflüncelerindeki, aksiyonlar›ndaki ye ürünlerindeki yenili¤e ve de¤iflikli¤e karfl› al›c› olma,
Ayr›nt›ya, düflünce ve maddelerin-estetik niteliklerine duyarl› olma fleklinde
s›ralanabilece¤ini ifade etmifltir.

Zihinsel olmayan özellikler diye nitelendirdi¤i üçüncü kümenin ise;
•
•
•

•
•

Belirli bir problem, çal›flma alan› veya herhangi bir ifade flekline karfl› yüksek
düzeyde ilgi, heves, hayranl›k, ba¤l›l›k duyma kapasitesi,
Sebatkar, azimli, sab›rl›, kararl› olma, çok çal›flabilme ve kendini belirli bir ifle
adayabilme kapasitesi,
Önemli bir iflin üstesinden gelebilece¤ine iliflkin bireyin kendisine olan inanc›, güveni, afla¤›l›k duygusundan ar›nm›fl olmas›, baflarma dürtüsüne sahip
olmas›,
Belirli alanlardaki önemli sorunlar› görebilme ve geliflmelere ayak uydurabilme yetene¤i,
Bireyin çal›flmalar›na yüksek standartlar› hedeflemesi ve d›fltan gelen elefltirilere aç›k olmas›; kendi ve di¤erlerinin çal›flmalar›na esteti¤e dayal› zevk, kalite ve mükemmellik anlay›fl› ile yaklaflmas› gibi özellikleri içerebilece¤ini ilere sürmüfltür.

Renzulli’nin üstünlü¤ü, birbiriyle etkileflim halinde bulunan bu üç özellik kümesiyle aç›klad›¤› tan›m›na da baz› elefltiriler olmufltur. Bu elefltiriler, özellikle üç
kümede belirtilen özelliklerin üstün davran›fllar›n geliflmesi için yeterli olmad›¤›
noktas›nda yo¤unlaflm›flt›r. Renzulli’ye göre bu üç ö¤e, bireyin üstün olma niteli¤ini kazanmas› için hala geçerli üç ölçüttür, ancak üstün davran›fllara yol açacak
di¤er ö¤elerin varl›¤›n› yads›mayacak, bunlar› kiflilik ve çevre olarak iki bafll›k alt›nda toplam›flt›r ve her bir ö¤enin ayn› ve farkl› gruptaki di¤er ö¤elerle etkileflim
halinde oldu¤unu ileri sürmüfltür. Ayn› zamanda bu ö¤elerin her birinin kendi bafl›na çeflitli bileflenlere ayr›labilece¤ini aç›klam›flt›r. Örne¤in, sosyo - ekonomik statünün, do¤um öncesi bak›m ve beslenme, sa¤lanan e¤itim olanaklar›, anne baban›n mesle¤i v.b. gibi.
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Renzulli, bireyin üstün olma niteli¤ini kazanmas›nda etkili olan kiflilik ve çevre ö¤elerini flöylece s›ralamaktad›r.

Kiflilik Ö¤eleri

Çevresel Ö¤eler

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Sosyo - ekonomik statü
– Anne baban›n kiflilikleri
– Anne baban›n e¤ilim düzeyleri
– Çocu¤un ilgi alanlar›n›n uyar›lma
derecesi
– Ailenin durumu
– Modellerin varl›¤›
– Hastal›k ve/veya sa¤l›k durumu
– fiansa dayal› ö¤eler (mirasa konma,
ölüm, sanat müzesinin civar›nda
oturma, boflanma v.b.)

Bireyin kendini alg›lama flekli
Cesaret
Karakter
Sezgi gücü
Cazibe
Baflarma gereksinimi
Egonun kuvveti
Enerji derecesi
Kadere inanma flekli
Kiflisel çekicilik

Renzulli, çeflitli bilim adamlar›n›n araflt›rma verilerine dayanarak, üç özellik kümesine iliflkin görüfllerini flöyle sürdürmektedir. Normalin üstündeki yetenek kümesi, genelde köklü bir de¤iflikli¤e u¤ramayan kal›c› özellikler dizisini temsil etmektedir. Örne¤in, e¤er bir birey matematik gibi belirli bir yetenek alan›nda üstün baflar› göstermiflse, bu baflar› düzeyi kal›c›d›r. Buna karfl›l›k, yarat›c›l›k ve motivasyon
kümelerindeki özellikler de¤iflkendir. Bu her iki özellik alan›nda, bireyler ayn› düzeyi koruyan bir üretkenlik içinde de¤ildirler; çal›flmalar›nda inifl ç›k›fllar görülür.
Uygun uyar›lma ve ö¤retimle, motivasyon ve yarat›c›l›¤›n gelifltirilebilmeleri,
bu alanda ulafl›lan bir di¤er gerçektir. Yine bu konuda bilinen bir di¤er gerçek de
ilgi ve al›c›l›klar›ndaki farkl›laflmalar›ndan dolay›, baz› bireylerin baz› durumlardan
daha fazla etkilenmeleridir, ancak hangi bireylerin hangi durumlarda daha üretken olacaklar›n› önceden kestirmek mümkün de¤ildir. Buna karfl›l›k, genel ilgi de¤erlendirme teknikleri ve zengin uyar›c›larla, yarat›c› düflünce üretme say›s›n› artt›rma ve motivasyonu yükseltme mümkündür.
Ayr›ca bilinen bir di¤er, gerçek de, yarat›c›l›k ve motivasyonun hemen hemen her zaman birbirlerini etkilemeleridir. Bu flöyle cereyan etmektedir : Birey yarat›c› bir düflünce oluflturur. Bu düflüncesi pekifltirilirse, bunu uygulamaya koymak ister ve bu konuda motivasyonu artar. Böylece bireyin kendini bu problemin
çözümüne adamas› sonucunda, kendisindeki yarat›c› problem çözme süreci uyar›l›r ve çözüme ulaflma gereksinim haline gelerek, icad›n gerçekleflmesine temel
haz›rlar (Renzulli, 1986, ss. 53-92).

ÜSTÜN OLMA N‹TEL‹⁄‹N‹ KAZANMA
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Yukar›daki aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, bireyin üstün olma niteli¤ini
kazanmas›, do¤ufltan getirdi¤i yeteneklerine ba¤l› oldu¤u kadar, uygun e¤itime,
çevre ve kiflilik ö¤elerine de ba¤l›d›r.

ÜLKEM‹ZDEK‹ ÜSTÜN ÇOCUKLAR
Di¤er ülkelerce kabul edilen % 2 oran›n› temel ald›¤›m›zda, 1985 nüfus say›m›na göre 0-18 yafl grubunda 500.000 civar›nda üstün yetenekli çocuk ve genç oldu¤u düflünülmektedir. (Ça¤lar, 1987 s. 17). 1990 nüfus say›m›na göre bu say›n›n
daha da artaca¤› san›lmaktad›r. Ülkemizde ilk üstün özel s›n›flar uygulamas› Milli
E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Dairesi’nin, ilk Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderdi¤i 16/9/1964 tarih ve 3918 say›l› yaz›s›na dayan›larak 1964-1965 ö¤retim y›l›nda bafllat›lm›flt›r. 1964 - 1967 y›llar› aras›nda Ankara, ‹stanbul, Eskiflehir ve
Bursa’da giriflilen denemelerin say›s› 18’i bulmufltur. Ancak bu s›n›flar aral›kl› olarak
kapat›lm›fl. 1971 y›l›nda ise uygulamaya tümüyle son verilmifl (Atalar, 1976, s. 7 8, Bostanc›, 1972. s. 7, Enç. 1979, s. 238-239) ve o tarihten itibaren bu yafl grubu
için üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimiyle ilgili herhangi bir önlem al›nmam›flt›r.
Ortaokul ve lise düzeyindekilere ise, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve yabanc›
dil a¤›rl›kl› özel okullar arac›l›¤›yla, farkl› e¤ilim hizmetleri sa¤lanmaya çal›fl›lmaklad›r. Ancak bu okullar›n e¤itim ve ö¤retimlerindeki ayr›cal›k, yabanc› dile veya
matemati¤e daha fazla a¤›rl›k vermekten öteye gitmemektedir. Oysa bu tür çocuklar›n e¤itim ve ö¤retiminde amaç sadece fazla bilgi yüklemesi de¤ildir.
Yukar›da da aç›kland›¤› gibi, üstünlük sadece kat›l›msal olarak sahip olunan bir
özellik olmaktan öte, uygun e¤itim ve çevre koflullar›yla gelifltirebilinen bir özelliktir.
Uygar ülkelerde, bu tür çocuklar›n e¤itimlerinden amaçlanan, yaln›z haz›r bilgileri
kullanan bireylerin yetifltirilmesi de¤ildir. Esas amaç, ça¤dafl uygarl›k sorunlar›n›n çözümlenmesine yard›m edecek bilgi ve sanat üreticilerini insanl›¤a kazand›rmakt›r.
Görüldü¤ü gibi, yaln›z bilgi yüklemesi yeterli olmamakta, ö¤rencilerin ilgi ve
yetenekleri do¤rultusunda h›z, düzenleme, kapsam aç›s›ndan esneklik gösteren
dinamik programlar›n gelifltirilmesi ve sorun çözmeyi, yarat›c›l›¤› gelifltiren, ö¤renciyi aktif k›lan, ö¤renme iste¤i uyand›ran ö¤retim yöntemlerini uygulama konular›nda da bilinçlendirmekte yarar vard›r. Burada vurgulanmak istenen, bu tür
çocuklar›n e¤itim sorunun, yaln›zca yüksek zoka bölümüne sahip bireyleri ay›rmakla ve masa bafl›nda daha yüksek s›n›flar›n müfredat›ndan al›nt›lar yap›p, daha kapsaml› bir içeri¤in haz›rlanmas›yla çözümlenemeyece¤idir.
Konunun karmafl›kl›¤› ve araflt›rmalar›n sürdürülmesinin gerekli oldu¤u gerçe¤ini, bu alanda çal›flan bilim adamlar›n›n hemen hepsi paylaflmaktad›r. Bizim,
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bu alandaki geliflmeleri yerinde inceleyip, ülkemiz koflullar›na uyarlayarak, ileri ülkelerin ulaflt›¤› noktadan soruna biran öce el atmam›z yararl› olacakt›r.
E¤itim ve Bilim, Cilt 5,
say›: 82, Y›l 1991, s. 62-67

Erken Çoçuklukta Üstün Zekâl› Çocuklara
Uygulanacak Farkl›laflm›fl E¤itim Program›
Ümit DAVASLIG‹L*
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2

1. yüzy›lda e¤itimin amac› di¤er kuflaklar›n yapt›¤›n› yineleyen bireyler yetifltirmek de¤il, kendilerine sunulan her fleyi oldu¤u gibi kabul etmeyip, incelemeyi tercih eden ve sorunlara yeni ve yarat›c› çözümler bulabilen bireyler yetifltirmektir. Bunun gerçekleflmesi ise yeni ö¤renim yöntemi ve e¤itim programlar›n›n uygulanmas› kofluluna ba¤l›d›r. Üstün zekâ ve yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminin söz konusu oldu¤u durumlarda bu koflul daha da önem kazan›r. Çünkü
üstün çocuklar nüfusun kendine özgü özellikleri olan küçük bir kesimidir. Bu
özellikleri, uygulanacak e¤itim program›n›n genel çizgiden farkl› nitelikte olmas›n› zorunlu k›lar. Bu farkl›l›k ayn› deneyimleri art›rman›n veya normal e¤itim
program›n› zenginlefltirmenin ya da h›zl› geçmenin ötesinde bir fleydir.
Geleneksel e¤itimde ö¤renme sürecinden ziyade, ö¤renme sonucunda elde
edilen ürünlere daha çok ilgi gösterilir. Günümüzde geçerli olan sürece yönelik
e¤itimde çocuklar›n nas›l ö¤rendikleri üzerinde durulur. Bu tür e¤itim, materyallerin keflfedici düzeyde sunulmas›n› gerektirir. Keflfedici düzey, ürüne yönelik e¤itimin ulaflmaya çal›flt›¤› noktad›r. Farkl›laflm›fl e¤itime bir örnek olan sürece yönelik e¤itimin ise, bafllang›ç noktas›d›r.
Ürüne yönelik e¤itim fleklini benimseyen ö¤retmen özellikle çocu¤un ö¤renme miktar› ve h›z›yla ilgilidir. Bu tür e¤itim örüntüsünde ö¤retim, tüm çocuklar için standartt›r. Sürece yönelik e¤itim örüntüsünde ise ö¤retim yöntemi
ve müfredat program› her bir ö¤renciye göre ayr› ayr› belirlenir. Bu durumda
kendi e¤ilim ve yeteneklerine göre baz› ö¤renciler kan›tlanm›fl gerçekler üzerin____________________________________

* Prof. Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
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de çal›flma f›rsat› bulurken, di¤erleri yeni çözüm ve uygulamalar›n keflfine yönelik bir çal›flma içine girebilirler. Sürece yönelik bu e¤itim türünde, esnekli¤e
önem verilmesi ve bireysel yönlendirmenin özendirilmesi, günümüz e¤itiminin
bafll›ca hedeflerinden biri olan, yarat›c› bireylerin yetiflmesi için uygun bir ortam
sa¤lar.

Üstün çocuklar daha ileri, karmafl›k ve entelektüel çal›flmalarda s›rf standart
e¤itim program›n›n temellerini her yönüyle kazanamam›fl olmalar› nedeniyle engellenmemelidirler. Bu durumlarda ileri e¤itim süreçlerinin tan›t›m› ve uygulanmas›n›n ertelenmesinin, bu çocuklar için cezaland›r›c› bir etkisi olabilir ve bireysel gizil gücün geliflimini engelleyebilir.

Yarat›c› bireylerin yetifltirilmesinde ö¤retim yöntemi ve e¤itim program› kadar, e¤itimin bafllat›lma yafl› da önem tafl›r. Torrance (1962) yarat›c› ürünlerin yaflam›n ilk y›llar›ndaki yarat›c› at›l›mlar›n desteklenmesine ve gelifltirilmesine ba¤l›
oldu¤unu ileri sürerek okul öncesi e¤itimin önemini vurgular.

Bundan baflka, biliflsel ve fiziksel becerilerin kazan›lma h›z›nda da ayr›l›klar
olabilir. Bir çocuk dört yafl›ndayken karmafl›k bir öyküyü oluflturabilir, fakat bunu
kendisi kaleme alamayabilir. Çocu¤un yazmas›n› ö¤renene kadar öykünün kaydedilemeyece¤ini söylemek yersiz olur. Bu durumda öyküyü bir yetiflkinin kaleme
almas› veya teybe kaydetmesi uygun olur.

Oktay (1983) erken e¤itimin önemi konusundaki görüfllerini afla¤›daki flekilde dile getirmifltir:
“Bir çocuk kuflkusuz anne babas›ndan ald›¤› kal›t›msal özelliklerle belirli bir
potansiyele sahiptir. Daha ilk günlerden itibaren ald›¤› uyar›lar ondaki potansiyel
özelliklerin olumlu yönde geliflmesine yard›mc› olabildikleri gibi, tam tersine
olumsuz, ters yönde bir geliflmeye de neden olabilirler. Bu nedenle ilk yaflam ortam› çocu¤un gelecekte nas›l biri olaca¤›n› belirleme konusunda son derece etkilidir. (...)
Baz› hastal›klarda erken tan›n›n yaflam kurtarmas› gibi, erken e¤itim de toplumdaki bireylerin en iyi flekilde yetiflip geliflmelerinde bafll›ca etkenlerden biridir.”
Yukar›daki aç›klamalardan anlafl›laca¤› gibi, e¤itime okul öncesi y›llardan
bafllan›lmas› etkili e¤itimin bafll›ca ilkelerinden birisi hâline gelmifltir.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR ‹Ç‹N HAZIRLANMIfi OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMINDA GÖZET‹LECEK NOKTALAR

Yüksek Düzeyde Düflünce
Süreçlerinin ‹fllerli¤ini Sa¤lamak
E¤itimin amac›, çocuklar›n akl›n› sadece bilgilerle doldurmak olmay›p, onlar›n bilgi üreticileri durumuna gelmelerini sa¤lamakt›r. Bu da ancak sistematik düflünebilmeleri, bulufl, icat ve de¤erlendirme yapabilmeleri için onlara olanak sa¤lamakla gerçekleflebilir. Amaç, etkin araflt›r›c›lar olmalar›n› sa¤lamakt›r. Çocuklar
ö¤renirken etkin olduklar›, seçim ve kararlar›n› bizzat kendileri yapt›klar› oranda
güdülenmeleri artar. Ayr›ca, böyle etkin bir yaklafl›m üstün çocuklar›n kendi ilgi
ve ö¤renme biçimlerini keflfetmelerine de yol açar.
Bulufl Yöntemi: Etkin araflt›r›c›l›¤› özendiren yaklafl›mdan baz› araflt›r›c›lar
‘bulufl yöntemi’ olarak söz ederler ve afla¤›da belirtilen özelliklere sahip olduklar› noktas›nda birleflirler:
•

Keflfedici ö¤renme, çocu¤un daha fazla kat›l›m›n› ve bu nedenle de sunulan
materyale daha fazla dikkatini vermesini gerektirir. Böylece bu yöntem daha
fazla kat›l›m ve dikkati gerektirdi¤i için daha verimli ö¤renmeye yol açar.

•

Ayn› zamanda görevin de¤erinin artmas›na da yol açar. Bulufl yoluyla ö¤renme, çocu¤un zihinsel çaba göstermesini gerektirir.

•

Bu ö¤renme fleklinin bir özelli¤i olan sonuç ç›kararak ö¤renme, çocu¤un tek
bafl›na problem çözebilece¤ine iliflkin inanc›n› kuvvetlendirerek, kendini özgür hissetmesine yol açar.

Temel Becerilerin Kazan›lmas›n›n Önemi
H›zl› ö¤renen çocu¤a, daha karmafl›k ö¤renme için gerekli olan temel becerileri kazand›rmadan daha ileri düzeydeki materyallerin verilme tehlikesi vard›r.
Bu noktay› dikkate alarak, uzman okul öncesi ö¤retmenlerin gözlem ve de¤erlendirme araçlar›n› kullanarak çocuklar›n geliflim düzeylerini belirlemeleri gerekir.
Ancak bu flekilde ö¤renmedeki boflluklar›n bertaraf edilmesi için dikkatli bir
program yapma olana¤› do¤ar. Bu do¤rultuda seçilen yöntem her bir çocu¤un
gereksinim, ilgi ve yeteneklerine göre farkl›l›k gösterebilir.
Burada önemli olan, ö¤retmenin, çocu¤un ilerlemesinden haberdar olmas›
ve ona yön vermesidir. Çünkü bir alanda ba¤›ms›z olarak ö¤renebilen bir çocuk,
bir baflka alanda ö¤retmenin do¤rudan rehberli¤ine gereksinim duyabilir.

Çocu¤a çevresini keflfetme ba¤›ms›zl›¤›n› verme, tabi ki çocu¤u tümüyle
desteksiz b›rakmak demek de¤ildir. Ö¤retmen rahatlat›c› ve ö¤renimi kolaylaflt›r›c› bir rol üstlenmelidir; bu da anlay›fl ve organizasyon gerektirir (Karnes, Linnemayer, Denton Ade, 1986, 84-85).
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Traffinger (1978), çocuklardaki etkin araflt›r›c›l›¤› beslerken, yetiflkinlerin dikkatini afla¤›daki noktalara çekmifltir:
•

Ö¤üt ve uyar›lar yerine, çocuklar›n ba¤›ms›z davranmalar›na yard›mc› olunmal› ve ne yapmalar› gerekti¤ini söylemekten kaç›nmal›d›r.

•

Çocuklar›n kuvvetli ve zay›f olduklar› alanlar›n belirlenmesi için de¤erlendirmeler yap›lmal›, baz› temel becerilere sahip olduklar› farz edilmemelidir.

•

Yapabilecekleri fleyleri çocuklar›n yerine yaparak onlar›n kendi kendilerini yönetmeleri engellenmemelidir.

•

Çocu¤un ö¤renimde kendi kendini yönetmesi desteklenmelidir.

•

Çocuklar›n yarg›lama yeteneklerinin gelifltirilmesine önem verilmelidir.

•

Çocuklar›n sürekli çözecekleri problemlerle karfl›laflmalar› sa¤lanmal›d›r.

•

Problem çözme ile ba¤›ms›z araflt›rma ve soruflturma alanlar›nda sistematik
ö¤retim sa¤lanmal›d›r.

•

Ev ve okuldaki zor durumlar, yarat›c› problem çözme tekniklerinin uygulanaca¤› f›rsatlar› olarak ele al›nmal›, yetiflkinlerin zekâs›n› gerektiren problemler
olarak görülmemelidir.

•

Çocuklar›n çabalar›n› paylaflabilecek seyircilere veya bu seyircileri yaratacak
f›rsatlara karfl› aç›k olunmal›d›r.

•

Ö¤rencilerin kendi kendilerine ö¤renmeleri için yard›mc› olunmal›, bunun
hemen gerçekleflmesi beklenmemelidir.

•

Yetiflkin taraf›ndan, gerçek yaflamda kendi kendine ö¤renebilen bir insan
modeli yarat›lmal›d›r.

K›saca ö¤retmenler, problemleri tan›mlamalar›, kaynak ve bilgi sa¤lamalar›
ve çal›flmalar›n› de¤erlendirmeleri konular›nda çocuklara yard›mc› olabilirler. Ayr›ca, s›n›f›n, çocuklar›n ilgi duyup araflt›rma ve sorun çözme becerilerinin gelifltirildi¤i bir ortam hâline dönüflmesini sa¤layabilirler.
Yüksek düzey düflünce süreçleri ö¤retmenlerin çocuklara sordu¤u soru türleriyle de ifller hâle getirilebilir. Çocuklar›n kulland›klar› biliflsel operasyonlar ile
kendilerine uygulanan e¤ilim yöntemleri ve yöneltilen sorular aras›nda bir iliflki
vard›r. “Kahvalt›da ne yiyece¤iz?” gibi dar kapsaml› sorular, düflük düflünce düzeyini gerektirir. Bunun yerine, “Kahvalt›da neler yiyebiliriz?” fleklinde sorulan soru ise aç›k uçludur. Kahvalt›dan sonra ise, ö¤retmen “Bir canavar kahvalt›da ne
yiyebilir?” sorusunu sorabilir. Bu tür sorular, tek bir probleme birden fazla çözüm
üretilebilece¤i düflüncesini pekifltirir. “Kahvalt› için en iyi yiyecek hangisidir?”
fleklindeki soru da çocuklar›n kendi ölçütlerini kullanarak seçimlerini de¤erlendirmelerine yol açar (Karnes, Linnemeyer, DentonAde, 1986), sf. 86-87).
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Sosyal ve Duygusal Geliflim ve Yarat›c›l›k
Okul öncesi üstün çocuklar için haz›rlanan e¤itim program›, sadece biliflsel
alanla k›s›tland›r›lmamal›d›r. Williams’›n (1970) de¤indi¤i gibi duygusal ö¤renme,
biliflsel ö¤renmeden ayr›lmaz.
Burada her ikisinin de eflit önemde oldu¤unu ve aralar›ndaki etkileflimin bireyi tam anlam›yla ifllev gören bir kifli durumuna getirdi¤ini belirtmekte yarar vard›r. Benlik kavram›, bireyler aras› iliflkilerde beceriler, görevini tamamlama ve riske girme duygusal alan›n içeri¤i aras›ndad›r.
Benlik Kavram›: Üstün çocu¤un gizil gücünün tümünün gerçeklefltirilebilmesinde olumlu benlik kavram›n›n geliflmifl olmas›n›n büyük önemi vard›r. Ö¤retmenler çocuklar› dinleyerek ve özendirerek üstün çocuklar›n olumlu benlik kavram› gelifltirmelerine yard›mc› olabilirler. Ayn› zamanda çocu¤un gerçekçi bir benlik kavram›na sahip olmas›n› sa¤lamak için ö¤retmenler rol alma tekniklerinden
de yararlanabilirler. Benlik kavram›n›n erken geliflmesi, bu alan›n okul öncesinde
desteklenmesi zorunlulu¤unu getirmektedir.
Ayr›ca, grup içinde üretken bir biçimde ifllev görebilmesi için, okul öncesi çocu¤unda iflbirli¤i ve iletiflim becerilerinin gelifltirilmesi uygun olur. Sosyal aç›dan
uygun yollarla çocu¤un di¤erleriyle etkileflime girme yetene¤inin gelifltirilmesi ve
di¤erlerinin gereksinmelerine karfl› duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›, üzerinde durulmas›
gereken konulard›r. Bu tür beceriler çeflitli etkinliklerle beslenebilir. Örne¤in, her
bir çocuk projenin belirli bir k›sm›ndan sorumlu olarak böcekleri s›n›fland›rmak
üzere birlikte çal›flabilirler. Böyle bir çal›flmada görevin tamamlanmas› için bilginin paylafl›lmas› gereklidir. Bu konuda di¤er bir öneri, gerçek yaflam sorunlar›n›
grupça özümlemeleri için yard›mc› olmakt›r. Örne¤in, s›n›f›n yar›s›n›n hayvanat
bahçesine, di¤er yar›s›n›n parka gitmek istedi¤i bir tart›flma durumunda çözüm
bulmalar›na yard›m etmek gibi. Böyle bir durumda ö¤retmenin yard›m›yla, s›n›f
her iki seçenek üzerine e¤ilir ve hangisini daha uygun görürse, bunun üzerinde
karar k›lar.
Görev Sevgisi ve Israrl› Tutum: Azim, yani uzun süre çal›flabilme yetene¤i, ö¤renme ve baflar› için gereklidir. Üstün yetiflkinlerdeki baflar›n›n, ›srarl› tutum ve
yüksek görev sevgisi ile kuvvetli bir iliflki içinde olmas›, okul öncesi çocuklar›nda
bunun gelifltirilmesinin önemini art›r›r. Görev sevgisi ve tamamlama iste¤i, güdüleme ve pekifltirme arac›l›¤›yla beslenebilir. Çal›flmalar, anne-babalar› taraf›ndan
davran›fllar› pekifltirilmeyen üstün çocuklar›n ileriki yaflamlar›nda baflar›s›z olduklar›n› göstermektedir (Newman, Dember ve Kurg, 1973). Anne-babalar çocuklar›na okul yaflamlar›na iliflkin sorular sorarak, bizzat kendileri görev sevgisi ve iradesini örnekleyerek ve onlar› özendirerek bu konuda onlara yard›mc› olabilirler.
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Ayn› zamanda ö¤retmenler de genel tutumlar›nda destekleyici ve olumlu olarak
ve ilgili görünerek pekifltirme görevlerini yerine getirebilirler. Bunlara ek olarak,
ö¤retmen ve anne-babalar çocuklar›n›n bu davran›fllar›n› aç›k bir flekilde övmeli
ve baflar›lar›ndan dolay› birbirlerini övmeleri için çocuklar› özendirmelidirler. Son
olarak, ö¤retmenler projeleri tamamlamalar› için ilgi çekici ve kolay çözümlenemeyen materyaller sunmal›lar ve onlara yeterli zaman tan›mal›d›rlar. Çocuklar bir
kez görev sevgisini gelifltirince, bu özellik kendi kendini pekifltirici bir duruma gelebilir.

lerin rolü, sadece çocuklara kolayl›k sa¤lamak ve s›n›f›n denetimini elden b›rakmadan onlar›n yarat›c› süreçleri benimsemelerine olanak tan›makt›r.

Risk Alma: Bu tür çocuklarda gelifltirilmesi gereken bir di¤er önemli davran›fl
ise, okul öncesi düzeyde risk alma davran›fl›d›r. Williams (1970), risk alma tutumunun yarat›c› potansiyelin gelifltirilmesi için gerekli oldu¤unu vurgular. Okul öncesi düzeyde bu tutum ürkütücü olmayan bir atmosferde çocu¤un baflar›s›zl›¤›n› göze alan riskli davran›fllar›n› ödüllendirerek gelifltirilebilir. Ayr›ca, çocuklar›n
ba¤›ms›z olarak çal›flmalar› ve düflüncelerini savunmalar› için özendirilmelerinin
de daha ba¤›ms›z ve yarat›c› davranmalar› aç›s›ndan yarar› büyüktür. Okul öncesi çocuklar, ilk önce kendilerini rahat hissettikleri alanlarda riskli davranmay› göze alabilirler. Bunun di¤er alanlara yay›lmas›n› sa¤lamak ise ö¤retmenlerin yard›m›yla gerçekleflebilir (Karnes, Linnemeyer, Danton Acle, 1986, sf. 87-88).

Genelde yarat›c› süreç üç ad›mda ele al›n›r:
a.

Birinci ad›mda sorun tan›mlan›r, incelenir ve bilgi toplan›r.

b.

‹kinci ad›mda problem mümkün oldu¤u kadar çok aç›dan görülmeye çal›fl›l›r.

c.

Üçüncü ad›mda ise çal›flma sonuçland›r›l›r. Her ad›m uzun zaman› gerektirebilir ve ö¤retmenin çocuklar› telâflland›rmamalar› ve k›r›kl›k duyduklar› zaman onlara yard›mc› olmalar› gerekir.

Iraksak Düflünmeyi Gelifltirme: Guilford’a göre, ›raksak düflünme kapsam›nda dört temel yetenek vard›r: Ak›c›l›k, esneklik, özgünlük ve zenginlefltirme. “Ak›c›l›k”, çok say›da düflünce üretme yetene¤idir. Bu yetenekte önemli olan düflüncenin niteli¤i de¤il, niceli¤idir. “Esneklik” ise çok çeflitli düflünce üretme, yani düflüncede yön de¤ifltirme yetene¤idir. S›k rastlanmayan düflünceleri üretme yetene¤i ise, “özgünlük”tür. “Zenginlefltirme”, düflünceyi tamamlama, ayr›nt›lar ekleme yetene¤idir.

Ö¤retim Teknikleri
Yarat›c›l›¤› Besleme
Özellikle okul öncesi dönemdeki üstün çocuklar›n e¤itim program›nda yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi, önemli bir yer tutmal›d›r. Feldhusen ve Treffinger (1980),
çok erkenden yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi gerekti¤i üzerinde dururlar. Onlara göre,
yarat›c› düflünme ve problem çözme alanlar›nda erken deneyim, çocuklar›n ›raksak düflünme (divergent thinking), yani birden çok sonuca götüren düflünce ve
yarat›c› problem çözme yeteneklerini nas›l kullanacaklar›n› ö¤renmelerinde yard›mc› olur. Ayn› zamanda, icat ve üretimde yeni boyutlara ulaflmak için düflünme
ve problem çözmenin gücünden onlar› haberdar eder.
Yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesinde e¤itimin büyük önemi vard›r. Yarat›c›l›¤› özendiren bir s›n›f›n bafll›ca özelli¤i yeni düflünce ve görüfllere aç›k olan bir atmosfere
sahip olmas›d›r. Böyle bir çevrenin yarat›lmas›nda ilk ad›m, çocuklar›n kendilerini
psikolojik olarak güvende hissetmelerini sa¤lamakt›r. Elefltirici bir tutumun ise,
hem yarat›c›l›¤› hem de güven duygusunu engelleyece¤i kesindir. Bu nedenle ö¤retmenin, çocu¤un düflüncelerine sayg› göstermesi flartt›r.
Bir yuva s›n›f›, çocu¤un ö¤retmeninden izin almadan, istedi¤inde hareketli
olandan sakin köflelere geçebilece¤i flekilde esnek olmal› ve buralarda çocu¤un
rahatl›kla ulaflabilece¤i uyar›c› materyaller bulunmal›d›r. Bu ortamda ö¤retmen-

Callahan (1978), taraf›ndan ileri sürülen yarat›c›l›¤› uyar›c› genel teknikler
aras›nda flunlar vard›r:
•

Korkutucu olmayan bir atmosferin yarat›lmas› ve üretime zemin haz›rlayacak
olan yarat›c›, aç›k, yarg›lay›c› olmayan tutumun sa¤lanmas›,

•

Yarat›c›l›¤› uyarmak için çevrede de¤iflik ve yeni uyar›c› materyallerin bulundurulmas›,

•

Ender rastlanan düflüncelerin üretilmesine yol açan yeni düflünce üretimlerinin ödüllendirilmesi,

•

Al›flt›rma yapma f›rsatlar›n›n tan›nmas›,

•

Yarat›c›l›¤›n mümkün oldu¤u kadar ö¤retmen taraf›ndan örneklenmesi,

•

Çocuklara çok say›da soru sorma f›rsat›n›n sa¤lanmas›,

•

Çocuklar›n düflüncelerine sayg› duyulmas› ve özendirilmesi.

Yarat›c›l›¤› besleyen bir çevrenin oluflturulmas› ve özel e¤itim tekniklerinin
kullan›lmas› bafllang›ç için çok önemli olmalar›na ra¤men, tek bafllar›na yeterli
de¤illerdir. Ö¤retmenlerin günlük yaflamda ortaya ç›kan f›rsatlar› da iyi de¤erlendirmeleri gerekir. Örne¤in, kuflluk saatinde ö¤retmen meyveleri da¤›t›rken “Tad›
güzel olup so¤uk olarak yenen baflka neler vard›r?” gibi bir soru yöneltebilir.
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Oyun saatinde d›flar›dan al›flagelinmemifl bir ses duyuldu¤unda ö¤retmen,
“Bu sesi ç›kartabilecek akl›n›za gelen tüm fleyleri söyleyiniz.” gibi bir öneride bulunabilir. Yahut bahçeye ç›kmak üzere giyinirlerken ö¤retmen, çocuklara, “Bafl›n›za takabilece¤iniz türden neler oldu¤unu söyleyiniz” diyebilir. Bu soru ve önerilerde üzerinde durulmas› gereken nokta ise, tüm yan›tlar› kabul etmektir. Ara
ara çocuklar flafl›rt›c› tepkilerde bulunurlar. Bu durumda ö¤retmen, “ilginç bir düflünce, fakat sorunumuzu çözmemizde bunun nas›l yard›mc› olaca¤›n› bize aç›klar m›s›n?” fleklinde tepkide bulunabilir.

Kiflisel analoji (personal analogy) tekni¤i ise baflka bir bireyin veya nesnenin
rolünün benimsenmesini içerir. Bu tür analojiyi göstermek için çeflitli ifade flekilleri kullanabilinir. “Hayal gücünüzde kendinizin bir tohum oldu¤unu canland›r›n.
Ne kadar küçük oldu¤unuzu bana gösterin. Ne renksiniz? E¤er biri sizi sularsa ne
olur? Bana nas›l büyüyece¤inizi gösterin. Evet, flimdi tamamen büyüdünüz. Ne
tür bir bitkisiniz?” gibi. Yarat›c› etkinliklerin ço¤u, çocuklar›n sözel olarak tepkide bulunmalar›n› gerektirir. Normallere oranla üstün çocuklar sözel alanda daha
üstün gibidirler, ancak bu üstünlü¤ü di¤er alanlarda da göstermelerine olanak
sa¤lanmal›d›r. Örne¤in; resim, müzik ve hareketlerle ifade gibi.

Ö¤retmenler, okul gününün bir bölümünü yarat›c› düflüncenin geliflimine
ay›rarak bu konuda daha yap›land›r›lm›fl yaklafl›mlar› benimseyebilir, okul öncesi
programlar›nda ö¤retmenlerin büyüklü küçüklü çocuk gruplar›yla birlikte olduklar› zamanlar vard›r. Örne¤in, bir öykü saati gibi. Bu saatler bu tür e¤itim için uygun f›rsatlard›r.
Çocuklar› yarat›c›l›¤a özendirecek bir yol da, onlar›n hayal güçlerini çal›flt›rmakt›r. Ö¤retmenin çocuklardan baflka bir gezegene giderken yanlar›nda almak
istedikleri tüm eflyalar› saymalar›n› veya kendileri küçük birer kar›nca olsalard›
dünyay› nas›l alg›layacaklarsa o flekilde resmetmelerini istemeleri, çocuklar›n hayal gücünü çal›flt›r›c› etkinliklere birer örnektir.
Bu amaçla uygulanabilecek bir baflka teknik, s›n›fta karfl›lafl›labilinecek gerçek yaflam problemlerine iliflkin çocuklar›n mümkün oldu¤u kadar çok say›da düflünme üretmelerini sa¤lamakt›r. Örne¤in, “Baz› çocuklar di¤erlerine vuruyor.
Acaba ne yapabiliriz?” yahut “Evcilik köflesini daha cazip hâle getirmek için neler yapabiliriz?” gibi. Bu tür sorunlara karfl› düflünce üretme süreci tamamland›ktan sonra, ö¤retmen ileri sürülen düflünceleri de¤erlendirmede yararlanacaklar›
ölçütleri oluflturmalar› için ö¤rencilere yard›mc› olabilir.

Ayr›ca okul öncesi ö¤retmenlerinin yarat›c› etkinliklere sadece zaman ay›rmakla kalmay›p, çocuklar›n ilgisini uyaracak bir yöntemi de benimsemeleri gerekir. Bu amaçla, ö¤retmenlerin ilgi çekici materyaller göstermelerinde ve yarat›c›l›¤› ara ara kendilerinin de örneklemesinde yarar vard›r (Karnes, Linnemeyer,
Danton-Ade, 1986, sf. 88-91).

‹lkö¤retime Geçiflte Farkl›laflt›r›lm›fl Müfredat Program Özellikleri
‹lkö¤retimin birinci kademesi olan 1., 2., 3. s›n›flarda ve daha ileriki y›llarda
üstün zekâl› çocuklara uygulanacak farkl›laflt›r›lm›fl müfredet program›n›n prensiplerini flöyle s›ralayabiliriz:
•

‹çerik birbirinden ba¤›ms›z üniteler yerine, genifl kapsaml› tart›flma konular›,
temalar veya sorunlara dayand›r›lmal›d›r.

•

Çeflitli disiplinler çal›flma alan›yla bütünleflmeli. ‹fllenen konular tarih, co¤rafya, Türkçe, edebiyat, matematik, müzik, resim gibi çeflitli disiplinler aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.

•

Çal›flma alan› içinde kapsaml›, iliflkili ve birbirlerine karfl›l›kl› pekifltirici deneyimler sunulmal›. Araya birbirinden ba¤›ms›z materyal parçalar›n› eklemekten kaç›nmal›d›r.

•

Genifl ilgi alan›na sahip olmalar› göz önünde tutularak, al›fl›lagelmifl müfredat program›na eklemeler yapmak yerine, ö¤rencinin ilgi alan› dikkate al›nmal›. Ö¤renci taraf›ndan seçilmifl konunun derinlemesine ö¤renimine olanak
sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla s›n›f d›fl›ndaki kaynaklardan yararlanmak yararl›
olacakt›r.

•

Üstün ö¤rencilerin karmafl›k ve soyut düflünebilmeleri dikkate al›narak bilgi
yükleme yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir. Araflt›r›c›l›k, keflif,
inceleme ile karmafl›k ve soyut düflünme üzerinde durulmal›. Analiz, sentez,
de¤erlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düflünme becerilerinin gelifltirilme-

Analoji (Benzeflme) Tekni¤i
Okul öncesi dönemde yarat›c›l›¤› art›rmak üzere izlenebilecek bir di¤er yol da,
çocuklar›n sorunlar› çeflitli görüfl aç›lar›ndan incelemelerine yard›mc› olmalar›n›
sa¤layacak analoji ve mecazlar›n (metaphor) kullan›ld›¤› “synectics” ad› verilen
tekniktir. Bu tekni¤in bir flekli do¤rudan analoji, yani bir nesne ile di¤er bir fleyin
ne bak›mdan di¤er bir fleye benzedi¤ini düflünme tekni¤idir. Ö¤retmen, ö¤renciye
“Elma ile topu kaç flekilde karfl›laflt›rabilirsin?” diye bir soru yöneltebilir. Bafllang›çta bu soru üstün bir okul öncesi çocu¤u için bile zor gelebilir, fakat ö¤retmen nesneyi çocu¤a incelettirerek, yol gösterici sorular sorarak yard›mc› olabilir. “Düflürürseniz, yuvarlarsan›z, parçalara bölerseniz neler olur?” gibi. Bu çizgide sorulan sorular çocu¤a nesnenin özelliklerini s›ralamas› için bir bafllang›ç oluflturabilir.
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sine çal›fl›lmal›d›r. Ö¤renci, haz›r bilgilerin tüketicisi olmak yerine, bilgi üreticisi durumuna getirilmelidir. Bu nedenle, yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi de ayr›ca ele
al›nmal›d›r. Ö¤rencileri sorunlara yeni çözümler getiren üretken bireyler hâline
getirmek, üstünlerin e¤itim ve ö¤retiminde bafll›ca amaçlardan biridir.

odaya böyle bir ad verilmesinin nedeni, o mekânda okuma ve aletlere iliflkin kaynaklar›n olmas›d›r. Bu tür s›n›flarda da yarat›c›l›¤›n, yüksek düflünce becerilerinin
ve kiflili¤in gelifltirilmesi üzerinde yo¤unlafl›lmakta, bireysel projelere önem verilmektedir. Ülkemizde say›lar› h›zla artan ‘Bilim ve Sanat Merkezleri’ buna benzer
bir uygulamaya örnektir. Devletimizin bu alandaki çal›flmalar› bir bafllang›ç olarak
çok umut vericidir.

•

Ö¤renciler aç›k-uçlu görevlerde yo¤unlaflt›r›lmal›d›r.

•

Ö¤rencilerde araflt›rma beceri ve yöntemleri gelifltirilmelidir.

•

Ö¤retmen haz›r bilgi veren biri olmak yerine, bilgiye ulaflma yollar›n› gösteren bir rehber olmal›d›r.

•

Ö¤rencinin kendi hakk›nda bilgi sahibi olmas›, yeni yeteneklerini fark edip
kullanmas›, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile di¤erleri aras›ndaki benzerlik ve ayr›l›klar› hoflgörüyle de¤erlendirmesi konular›nda geliflmesi özendirilmelidir. Görüldü¤ü gibi, bireyden üstünlü¤ünü saklamak yerine, iç disiplin ve olumlu benlik kavram› kazanmas›na yard›mc› olmas› aç›s›ndan kendini art› ve eksi yönleriyle tan›mas› gerekmektedir. Bu arada normal yafl›tlar›yla uyum içinde yaflamas› için sosyal beceriler kazand›rmakta da yarar vard›r.
Bu amaçla; bireysel ve küçük gruplar hâlinde çal›flma becerilerinin, olumlu
arkadafl iliflkilerinin ve de¤er yarg›lar›n›n geliflmesine önem verilmelidir
(Clark, 1997).

Yukar›da sözü edilen farkl›laflt›r›lm›fl müfredat program›n›n özellikleri aras›nda daha çok zenginlefltirmeye önem verildi¤i görülmektedir. Üstün zekâl› ö¤rencilerin e¤itiminde al›nacak yönetimsel önlemler aras›nda h›zland›rma ve gruplara ay›rma da yer almaktad›r.
H›zland›rma: Bu yönteme okuma, matematik gibi aflamal› içeri¤e sahip derslerde daha s›kl›kla rastlan›r. Birinci s›n›fa erken bafllatma, s›n›f atlatma, ders atlatma, lise döneminde üniversiteden baz› dersler ald›rma, üç ders y›l›nda kapsanan
içeri¤i h›zland›rarak (a¤›rl›kl› matematik derslerinde olmak üzere) iki y›la s›k›flt›rmak gibi çeflitli flekillerde uygulamaya konulabilir.

Yar›m gün özel s›n›flar: Özel s›n›flar tam gün oldu¤u gibi, okul gününün yar›s›n›n geçirildi¤i s›n›flar fleklinde de ifllerlik gösterebilir veya geçici olarak uygulamaya konulabilir. Yine bu son grup alt›nda verebilece¤imiz bir önlem flekli olan
ve “okul içinde okul” ad›n› tafl›yan düzenlemede üstün ve yetenekli çocuklar, zekâ düzeyleri normal s›n›rlar aras›nda kalan çocuklara da e¤itim-ö¤retim hizmeti
veren bir okula devam ederler. Günün bir bölümünü özel e¤itim ö¤retmenlerinin
ders verdi¤i özel s›n›flara devam ederek, günün di¤er k›sm›n› ise normal düzeydeki arkadafllar›yla sosyal bilgiler, beden e¤itimi, müzik, resim gibi dersleri birlikte alarak geçirirler.
Yukar›da aç›klanan s›n›ftan alma (pullout) uygulamalar›, örgün e¤itimde bir
düzenlemeye gitmedi¤i için, ancak parlak diyebilece¤imiz ö¤rencilerin e¤itim gereksinimlerini karfl›layabilmekte, zekâ düzeyi yüksek olan ö¤renciler için yetersiz
kalabilmektedir. Bu nedenle, normal ö¤rencilerin de devam etti¤i bir okulda baz› düzenlemelerle üstün zekâl› ö¤rencilerin e¤itim gereksinmelerinin karfl›lanmas› en fazla kabul edilebilir önlem fleklidir.
Yukar›daki aç›klamalardan da görüldü¤ü gibi, üstün bir okul öncesi çocuk bir
bütün olarak ele al›nmakta, geliflimin tüm yönlerini içeren bir e¤itim verilmektedir. Ancak bu flekilde e¤itilmifl çocu¤un potansiyeli gerçekleflebilecek ve çevresinde etkin bir birey olabilecektir (Davis ve Rimm, 1989).
Erken Çocuklukta Geliflim ve E¤itimde
yeni Yaklafl›mlar, Yay›na Haz›rlyan Doç.
Dr. Müzeyyen Sevinç, Morpa Kültür
Yay›nlar›, ‹stanbul 2003.

Gruplama: Burada amaç, benzer özellikler gösteren çocuklara birlikte çal›flma olana¤› sa¤lamak için uzun veya k›sa süreli düzenlemeler oluflturmakt›r. Özel
okullar, özel s›n›flar, normal s›n›flarda oluflturulan düzey gruplar›, yar›m gün veya geçici gruplamalar bu bafll›k alt›nda s›ralanabilir.
Yar›m gün veya geçici gruplamalar: Amerika’da uygulanan pullout (çekilme)
programlar›nda üstün ve yetenekli çocuklar›n genelde haftada bir, ö¤leden sonra iki üç saatli¤ine normal s›n›flardan al›narak, üstünlerin e¤itimi konusunda uzman bir ö¤retmen veya bölge koordinatörü e¤itimcinin denetiminde zenginlefltirme etkinliklerine tabi tutulmalar› fleklinde ifllerlik gösterir. Böyle bir düzenlemeye kat›lan çocuklar genellikle ‘kaynak odas›’ ad› verilen bir yerde toplan›rlar. Bu
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u yaz›mda yarat›c›l›ktan, yarat›c› çocuklar›n özelliklerinden ve bunlar›n uygun e¤itim ö¤retim yöntemlerinden söz etmek isterim.

‹nsanl›¤›n gelece¤i yarat›c› insanlara ve onlar›n yarat›c›l›¤›na özgü e¤itime ba¤l›d›r. Toplumlar›n sahip olduklar› tüm orijinal ve üstün yap›tlar yarat›c› düflünceye sahip insanlar›n yaratt›¤› yap›tlard›r. Her toplum için en önemli e¤itim sorunu yarat›c›
niteliklere sahip çocuklar› ve gençleri erken teflhis etmek ve yarat›c› düflünceyi e¤itip gelifltirmek. Çünkü yarat›c›l›k niteliklerine sahip olan kimseler hem üyesi bulundu¤u toplum hemde tüm insanl›¤›n geliflmesi için en önemli geliflim potansiyelidir.
Dünya kurulal› beri insanlar için her alanda yap›lan icatlar onlar›n eseri olmufltur ve
bundan sonra yap›lacaklarda onlar›n eseri olacakt›r. Bugün her alanda ileri gitmifl,
geliflmifl ülkeleri bu aflamaya getiren sihirli gizli güç her alanda yarat›c› düflünceye
sahip kimseleri yetenekleri yönünde ve seviyesinde geliflmesi için uygun e¤itim ortam›n›n sa¤lanm›fl olmas›d›r. Onlar›n yarat›c› güçlerinin kendi toplumu ve di¤er toplumlar›n refah›na hizmet edecek ürünlere dönüfltürülmüfl olmas›d›r.
Yarat›c› güce sahip kimselerin saptanmas›nda ve onlar›n uygun flekilde yönetilmelerinde en önemli görev ö¤retmenlere düflmektedir. Özellikle erken teflhis
edilmesi için bu konuda ilk yard›mc›lar ilkokul ö¤retmenleridir. ‹lk teflhisten sonra bu çocuklar›n ilgililere tan›t›lmas›, esnek ve zenginlefltirmifl bir e¤itim program›n›n haz›rlanmas›, çeflitli olanaklar›n, f›rsatlar›n, araç ve gereçlerin sa¤lan›p bu
çocuklar›n yarar›na sunulmas›nda da en önemli hizmetler e¤itim ö¤retim sürecinde görevli ö¤retmenlerin görevi olmaktad›r.
____________________________________

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi.
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Bu yaz›mda bugüne kadar yarat›c› çocuklar üzerinde yap›lan araflt›rmalar›n
önemli bulgular›n› aktarmaya çal›flaca¤›m. Yarat›c›l›k üzerinde bir çok araflt›rmalar
yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar yarat›c›l›¤a özgü birçok ortak özellikler saptam›fllard›r.
Bu ortak sekiz özelli¤i ve bu özelliklerin niteli¤ini afla¤›da aç›klamak isterim.
1. Sorunlara karfl› duyarl›k.
2. Fikirlerde ak›c›l›k.
3. Esneklik.
4. Orijinallik.
5. Yeniden tan›mlama ve düzenleme yetene¤i.
6. Soyutlama-özetleme ve analiz etme yetene¤i
7. Bileflim (sentez) ve bir sonuca götürme.
8. Tutarl› flekilde düzenleme.

1. SORULARA KARfiI DUYARLILIK (Sensitivity to Problems)
Yarat›c› kimseler sorunlar›n özünü kavrar ve onlar›n çözüm olas›l›klar›n› sezer.
Sorunlar›m çözümü için gerekli esas ö¤eleri, araç ve gereçlere duyarl›k gösterir. Di¤er bir deyimle karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümünde ikinci derecede yard›m› olacak
araç, gereç ve ö¤elerle ilgilenmez. Sorunun özüne iliflkin ö¤elerle ilgilenir, bulur.
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hip oldu¤u alanda al›fl›lagelmifl cevaplar, tepkilerden tamamen farkl› tepkiler ve
cevaplar verir. Problemlerin çözümünde, çeflitli yap›tlar›n da yepyeni yaklafl›mlar izler. Bu yetizi ço¤u zaman onu çevresindeki muhafazakârlar ile çat›flmaya düflürür. Çünkü yarat›c› kimsenin yepyeni yaklafl›mlar› ve yap›tlar› al›fl›lagelmifl tepkileri ve yaklafl›mlar› benimseyen muhafazakârlar için acaip gelir.

5. YEN‹DEN TANIMLAMA VE DÜZENLEME YETENE⁄‹
(The Ability Redefinition and Rearrange)
Yarat›c› kimse gizli olarak etraf›ndaki nesnelerin fonksiyonlar›n› al›fl›lagelmifl
olandan farkl› görme yetene¤ine sahiptir. Onlar› anlar ve yepyeni bir yönde ve
yöntemde kullan›r.

6. SOYUTLAMA - ÖZETLEME VE ANAL‹Z ETME YETENE⁄‹
(Analysis Or Ability to Abstract)
Yarat›c› kifli ay›rtetme, ayr›nt›lar› bulma, karfl›laflt›¤› durumu önemli parçalar
ve anlamlar›na göre soyutlama, analiz etme yetene¤ine sahiptir. Yarat›c› kifli durum ve konular›n özünü, önemli k›s›mlar›n› ve tüm ayr›nt›lar› önem derecesine
göre ay›r›r. Onlar› en uygun flekilde kullan›r.

2. F‹K‹RLERDE AKICILIK (Fluency of ‹deas)
Yarat›c› kimse bir duruma tepkide bulunurken, bir sorunun çözümü ile u¤rafl›rken çok çeflitli fikirlere sahip olmaya ve birçok çözüm yollar›n› ö¤renmeye
yönelir. Bunlar›n, içinden durum için en orijinal ve uygun düflenini kolayl›kla seçer ve durumu rahatl›kla uygular.

3. ESNEKL‹K (Plexibility)
Yarat›c› kimse yeni bir duruma kolayca adapte olma ve o duruma göre de¤iflme yetene¤ine sahiptir. Herhangi bir duruma uygun düflen bir yaklafl›mdan di¤er bir yaklafl›ma kolayca geçebilir. Esnektir, kat›l›ktan hofllanmaz.

4. OR‹J‹NALL‹K (Originality) YEPYEN‹L‹K
Yarat›c› kimsenin en belirgin özelliklerinden birisi her hangi bir duruma verdi¤i cevaplarda yepyeni bir baflkal›k olufludur. Özellikle yarat›c›l›k yetene¤ine sa-

7. B‹LEfi‹M - SENTEZ- VE B‹R SONUCA GÖTÜRME
(Synthesis and Closure):
Yarat›c› kifli birbiriyle ba¤›nt›s› olmayan parçalar› ve ö¤eleri birbiri ile uyumlu
bir flekilde yepyeni bir sentez oluflturacak flekilde birlefltirme yetene¤ine sahiptir.
O daha önceden bir bütünü oluflturan parçalar üzerinde iyice çal›flmadan bir bütünün ayr›nt›lar›n› kavrar ve yepyeni bir sentez oluflturur. Çeflitli parçalar aras›nda yeni ba¤›nt›lar kurarak yepyeni bir sentez yapabilir.

8. TUTARLI fiEK‹LDE DÜZENLEME (Coherence of Organization)
Yarat›c›, kifli nesneleri ahenkli bir flekilde düzenleme yetene¤ine sahiptir. Bir
bütünün farkl› parçalar› ve ö¤eleri flekillendirilir veya kald›r›l›r. Böylece son düzenleme tutarl› olarak kabul edilir, birlik ve bütünlük sa¤lan›r. Yarat›c› kifli yetenekli
oldu¤u alanda durumlar›n, nesnelerin, parçalar›n› ahenkli ve tutarl› bir flekilde yeniden düzenler, yepyeni yap›tlar oluflturur.
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Yarat›c›l›¤›n ne oldu¤unu biraz daha aç›klamak uygun olacakt›r kan›s›nday›m. Alice Miel “Önceden birbiri ile ilgili olmayan nesnelerin birbirine ba¤lanmas›n› yarat›c›l›k” olarak niteler. Yarat›c› sonuçlar geneliefltirilebilir ve flafl›rt›c› ürünlerdir. Yarat›c›l›k bireye kendini be¤enme kendine sayg› ve yaflama hazmi veren
bir güçtür, ö¤retin yarat›c›l›k için çok f›rsatlara sahiptir. Çünkü ö¤retim tekrarlanmayan bir süreçtir. Her s›n›f durumu birbirinden belirli derecede farkl›d›r. Bundan
dolay› her ö¤retmen flartlara göre kendine özgü yöntemleri kendisi yaratmal›d›r.
Di¤er taraftan ö¤retmenlerin ö¤rencilerini yepyeni fleyler bulmaya teflvik etme ve
cesaretlendirme sorumlulu¤u vard›r. Böylece ö¤retmenlerin esas ifli, ö¤reticilere
yaratma ortam› sa¤layacak f›rsat ve araçlar haz›rlamakt›r.

Yarat›c› ö¤retim sürecinin DÖRT esas safhas› vard›r. Bunlar,
1. Aç›kl›k (Openness):
2. Çabalar›n bir merkezde toplanmas› (Pbcus):
3. Disiplin:
4. Bir sonuca götürme (Closure)
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ni bir yap›t ortaya ç›karmas› için nesneleri ay›rmal›, süreç ve sonuçlar› için bir hipotez -Teori- gelifltirmelidir. Çocuklarda fokus e¤itimi için en iyi yol onlar› üzerinde çal›flt›klar› konu, ifl ve tecrübe üzerinde yaz›l› veya sözlü rapor vermeye davet
etmek.

3. Disiplin
Disiplin yasak ve s›n›rlamaya aç›klar. Disiplin, basit olarak, Fokus safhas›nda
var›lmas› amaçlanan hipoteze ulaflmak için yollar bulma anlam›n› tafl›r. Bu kesin
olarak uyulmas› gereken gerçek çal›flma kurallar›d›r. Yazar Paul E. Torrance disiplini ‘’rüya görmeyi kes, ifle git” deyimi ile aç›klar. Okullarda çal›flma al›flkanl›klar›
küçük ö¤renciler taraf›ndan kazan›lm›fl olmal›d›r. E¤er ifl ve iflin gerekleri ö¤rencilerin kendilileri taraf›ndan belirlenmifl, kendileri taraf›ndan kabul edilmifl ve ö¤renciler taraf›ndan bafllat›lm›flsa okul yarat›c›l›k için uygun atmosfere sahip ideal
bir yer olacakt›r.
Bu safha yarat›c›l›¤›n son safhas›d›r. Bu safhada ürün tamamlanm›flt›r. Karar
yarat›c› taraf›ndan verilmifltir. Bu tür bir yarg›da ö¤retmen daima çocuklar›n›n,
kendi kendine karar vermelerine önem vermeli ve bunu sa¤lamal›d›r.

1. Aç›kl›k (Openness)
Yarat›c›l›k için bir kimse düflünerek kendi benli¤ini yeni tecrübelere, yaflant›lara açmal›d›r. Kendi al›fl›lagelmifl yarg›s›n› al›fl›lm›fl yorumlar›n› geçici olarak geciktirmelidir. Guilford’un zihin yap›s› kuram›nda al›fl›lmam›fl düflünme (divergent
thinking) olarak niteledi¤i zihnin özelli¤i düflünürleri al›fl›lmam›fl (mutad olmayan) sonuçlara götürür. Al›fl›lmam›fl düflünce tarz› etraf› araflt›rma yahut yön de¤iflikli¤ini içerir. PEP‹NSKY’nin “Kavram hudud düflünmesi” olarak niteledi¤i düflünme tarz› bir kimsenin al›fl›lmam›fl fikirlere aç›k olma yetene¤in engeller, tutar.
Bunun için ö¤retmenlerin bu konuda en önemli görevleri her yafl ve seviyede ö¤rencilerini al›fl›lmam›fl düflünmeye ve çevrelerinde al›fl›lmam›fl fleyleri görmeye teflvik etmektir. Onlar›n al›fl›lmam›fl, flekilde düflünmeleri de yak›tlar› karfl›s›nda hayranl›k: duygular› göstererek bu tür çal›flmalar›n› pekifltirmek çocuklarda tomurcuklanan yarat›c›l›¤›n aç›lmas›na ve serpilmesine hizmet edecektir.

2. Çabalar›n bir merkezde toplanmas› (Focus)
Yarat›c›l›kta fokus aç›kl›¤› izleyen ikinci safhad›r. Bu safhada düflünür kendi
fikirlerini, kavramlar›n› ve bütün gücünü sadece özel olarak ilgilendi¤i konu üzerinde düflünmeye tekisif eder. Onu olgunlaflt›rmaya çabalar. Bir kimsenin yepye-

YARATICILI⁄IN VE YARATICI ÇOCUKLARIN TEfiH‹S‹
Yarat›c›l›¤›n teflhisi ve yarat›c› düflüncenin de¤erlendirilmesi hem çok önemli hem de çok güç ve karmafl›k bir ifltir. Zihin fonksiyonlar›n›n ve anlam›n›n de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan teknik zekâ testleridir. Fakat zekâ bölümü (‹Q) ve yarat›c›l›k test edildi¤i zaman farkl› da¤›l›mlar gösterir. Di¤er bir deyimle, zekâ bölümleri yüksek olanlar›n yarat›c› olmalar› da düflünülemez. Bu güne kadar yarat›c›l›k niteliklerine sahip çocuklar›n zekâ bölümleri üzerinde yap›lan
araflt›rmalara göre yarat›c› çocuklar›n, büyük ço¤unlu¤unun 120 zekâ bölümü
etraf›nda topland›klar› görülmektedir. Zekâ bölümü 130’un üzerinde olanlar ile
ortalamada bulunan çocuklar yüksek düzeyde yarat›c›l›k göstermemektedirler.
Genellikle yüksek düzeyde yarat›c›l›k niteliklerine sahip olanlar›n zekâ bölümlerinin 120-130 aras›nda oldu¤u bilinmektedir. Bundan anlatmak istedi¤imiz gerçek
yüksek zekâ bölümü ile yüksek yarat›c›l›k özelli¤i aras›nda olumlu ve güvenilir bir
ba¤›nt› (korelasyon.) olmad›¤›n› belirtmektedir. Di¤er bir deyimle, genel zekâ aç›s›ndan üstün zekâl› görülen ve zekâ bölümleri 130-140 ve daha yüksek olanlar›m ayn› zamanda yarat›c›l›kta üstün özelliklere sahip oldu¤unu düflünmek ve
söylemek bu konuda bilimsel araflt›rma sonuçlar›na ters düfler. Bu konuda çok
uyan›k olmak gerekir.
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Yüksek düzeyde yarat›c› güce sahip kimselerin çok çabuk ve kolayca de¤iflen
problem çözümü durumlar›nda daha iyi ve kolay ö¤renip çözümledikleri kan›tlanm›flt›r. Yarat›c› çocuklar›n belirlenmesinde yaln›z zekâ testleri sonuçlar›na güvenemeyiz. Zekâ testleri yarat›c› çocuklar›n teflhisinde kullan›lan teknik ve araçlardan
biridir. Onlar yarat›c›l›k hakk›nda önemli ip uçlar› verebilir. Bu ip uçlar›n› kullanarak
çocuklar›n yarat›c›l›k nitelikleri önceden saptanan ölçeklere göre sürekli ve uzun
zaman çeflitli durumlarda sistemli olarak gözlenmelidir. Gözlem sonuçlar› ile test
sonuçlar› birlefltirilerek geçici bir yarg›ya var›lmal›d›r. Bilinmesi gereken ikinci gerçekte ö¤rencilerin farkl› alanlarda yarat›c› güce sahip olduklar›d›r. Bir k›sm› resimde, müzikte, heykelt›rafll›kta, dilde, bir k›s›m matematik, astronomi fizik, kimya ve
di¤er andallar›nda baflka bir k›sm› beden hareketlerinde; oyunda, di¤er bir k›sm›
sosyal bilgilerde, ekonomi; iktisat ve benzeri dallarda yarat›c› güce sahiptir. Yarat›c› güçler do¤an›n her alanda düzenini gelifltirecek yepyeni oluflumlar oluflturacak
flekilde da¤›lm›flt›r. Ö¤retmenlerin ö¤rencilerini izlerken gösterilen ve de¤erlendirirken, bu aç›dan yaklaflmas›, onun ülkenin çeflitli alanlarda en büyük ihtiyac› olan yarat›c› insan gücünün ortaya ç›kmas›na ›fl›k tutacak ve baflar›ya götürecektir. Ö¤retmenin yaklafl›k olarak her ö¤rencisinin bir baflka alanda yarat›c› güce sahip oldu¤unu görmesine, bu suretle gelece¤e ümitle bakmas›na ve mutluluk duymas›na sebep olacakt›r. Ça¤dafl e¤itimciler her insanda bir alanda yarat›ca güç oldu¤una inan›rlar yöntemlerini bu inanca göre sab›rla düzenleyen, her ö¤retmen ö¤rencilerinde mevcut olan bu gizli üstün gücü ortaya ç›karabilir. Yazar bu konuya içtenlikle e¤ilen her ö¤retmenin yarat›c› düflünme gücüne sahip bu çocuklar›n ortaya
ç›kar›lmas›nda çok de¤erli hizmetler yapaca¤›na tam olarak inanmaktad›r.
Ö¤retmen ö¤renme sürecine rehberlik eder ve yön verir. Ö¤retmen olarak
bilmemiz gereken en önemli fley, ö¤renci sorarak inceleyerek bilgilerini hünerle
iflleyerek deneyerek, yarat›c› olarak ö¤renir hatta bu ifllemlere maksats›z olarak
oynad›¤› oyunlarda dahi uygular. fiimdi k›saca ö¤retmenin ö¤retim sürecinde yarat›c› düflünmeyi gelifltirebilmesi için uygulamas› gereken bu ilkeleri aç›klamak isterim. Bunlar.
1.

Çocuklar›n al›fl›lmam›fl sorular›na sayg›l› olmal›d›r. Sorular bilgiye açl›k duyan
zihinlerden gelir ve aç zihni doyurmak için sorulur. Ö¤retmenin ö¤reticilerinin sorular›na büyük bir sayg› göstermesi, ya sorular›n cevab›n› vermesi yahutta çocuklara sorular›n do¤ru cevaplar›n› bulmas›na yard›m etmesi gerekir. Cevap de¤il özellikle dikkat çekmek için cevaplar diyorum. Çünkü her
sorunun birçok hallerde çok çeflitli cevaplar› vard›r. Yarat›c› çocu¤a mümkün
oldu¤u kadar de¤iflik cevaplar verilmeli ve ya buldurulmal›d›r ki o da yüz yüze geldi¤i sorular›n bir çok çözüm yollar› oldu¤unu ve bunlardan en orijinalini seçme gerek, gerçek ve al›flkanl›¤›n› ö¤rensin.
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2.

Ö¤rencilerin ortaya att›¤› ve dile getirdi¤i al›fl›lmam›fl, de¤iflik fikirlere sayg›
duymal›, onlar› de¤erlendirmeye çal›flmal›d›r. Ö¤retmen o zaman hem kendisini gelifltirecek hem de çocuklarda tomurcuklanan yarat›c› düflüncelerin
aç›lmas›na, geliflmesine yard›m edecektir.

3.

Ö¤renciler taraf›ndan ortaya at›lan fikirlerin de¤erli oldu¤u kendilerine içtenlikle gösterilmelidir. Her ö¤renci belli alanlarda k›ymetli fikirler ç›karmaya
muktedirdir. Onlar› görmek ve de¤erlendirmek gerekir.

4.

Ö¤rencilere kendi kendine bir ifle bafllama ve ö¤renme olanaklar› sa¤lamal›
ve bu konuda çabalar› ödüllendirilmelidir. Ö¤rencilerin yep yeni, orjinal fikirleri ve kendi kendine bafllat›p sürdürdükleri etkinlikler ödüllendirilmeli ki bu
yolda gelecek baflar›lar› sa¤lanabilsin. Yarat›c› etkinlikler görülmek ve ödüllendirilmek sureti ile engellere u¤ramadan gelifltirilebilir.

5.

Ö¤renciler için de¤erlendirilmeyen pratik ve ö¤renme devreleri sa¤lanmal›d›r. Çocuklar›n de¤erlendirme olmaks›z›n ö¤renebilecekleri özel devrelere ihtiyaçlar› vard›r. Özellikle yarat›c›, düflünmeye gebe olanlar›n çocuklar›n yap›lar›n› olgunlaflt›rmak için kendi kendilerine ö¤renme ve de¤erlendirme yapacaklar›, baflkalar› taraf›ndan de¤erlendirme yap›lmayan ö¤renme devrelerine
ihtiyaçlar› fazlad›r. Ö¤rencilere kendi kendilerine çal›flacaklar›, ö¤renecekleri
ve kendi kendilerini elefltirecek yeterli zaman verilmelidir.

Yap›lmas› gereken bu hususlardan ayr› olarak bir de ana, baba, ve ö¤retmenlerin yapmamas› gereken 5 hususu aç›klamak isterim. Bu hususlar daha ziyade
ö¤retmenler ve ana babalar›n çocuklarda beliren yarat›c› k›v›lc›mlar› söndüren,
beliren tomurcuklar› açmadan kurutan bask›lar› azaltarak ve etkisiz k›lmak için
yapmamalar› gereken hususlard›r. Bunlar.
1.

Çocuklar› hayal kurmaktan ve bize acaip gelen bulufllar›ndan, yap›tlar›ndan
vazgeçirmek için zorlamamal› ve cesaretleri k›r›lmamal›d›r. Çünkü, genç olsun, yetiflkin olsun, yarat›c› kimselerin niteliklerinden birisi onun gerçekler ve
sebepler dünyas› aras›nda serbestçe hareket etme ve hemen bilinç yüzünün
alt›nda genifl düflünme (zihin - mind) alanlar›na sahip olma yetene¤idir. Yarat›c› çocuk ve genç büyük bir esnekli¤e, duygu derinli¤ine, müphem duygulara aç›k olan keskin bir iç görüfle sahiptir. Bu ço¤u zaman baflkalar›na gülünç gelen bir acaip durum olarak nitelenir ve görülür.

2.

Ö¤renciyi, ço¤u zaman geriye çekmemelidir. Ö¤rencileri ve çocuklar› baflar›s›zl›¤›n getirece¤i eziklikten fazla korumamal›d›r. Bu çaba onlar› kendi hatalar›ndan bir fleyler ö¤renme flans›ndan yoksun eder. Çocuklar›n yarat›c› olarak ö¤renebilmek için çi¤neyebileceklerinden çok ›s›rmalar›, kapasitelerinin
ve alacaklar› risklerin fazla tahmin edilmesi gerekir. Çocuklardan birço¤unun
ö¤renmeye haz›r olma zaman› olarak belirlenen zamandan uzun zaman ön-
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ce ö¤rendikleri bu gün bir çok e¤itimciler taraf›ndan aç›kça görülmektedir.
Bilinmesi gereken husus, yarat›c› düflünmeyi ö¤retmek de¤il, sadece yarat›c›
düflünmenin geliflmesini kar›flt›rmamak ve ona olumsuz etkide bulunmaktan
uzak kalmakt›r. Onun geliflimini engellememektir.
3.

4.

Cinsiyet kal›plar›ndan sak›nmal›d›r. Erkek çocuklar›n korkak k›zlar gibi ürkeklik hissi duymas›na müsaade etmemelidir. Bütün duygulara aç›k olmas›n›,
renk, flekil, hareket ve fikirlerle ilgilenmesine aç›k tutulmal›d›r. K›z çocuklar›
ise zihni etkinliklere karfl› merakl› olman›n keflifler ve deneylerle ilgilenmenin
akademik çal›flmalara düflkünlü¤ün v.b. etkinliklerin k›zlar için yanl›fl bir yönelme oldu¤u hissi verilmemelidir. Bu tür cinsiyet kal›plaflt›rmalar› karfl› cinste mevcut yarat›c› güçlerin tahrip edilmesinden baflka bir yarar sa¤lamaz.
Çocuklar›n ve gençlerin kimin, hangi ak›ll›n›n koydu¤u belli olmayan cinsiyetlere göre ayr›lm›fl belli baz› etkinliklere yöneltilmesi yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesine ket vurur. Bugüne kadar yap›lan araflt›rmalar›n bulgular›na göre ne
kad›na ne erke¤e özgü yarat›c› düflünme alan› saptanmam›flt›r. Yarat›c›l›¤a
her iki cinsiyette ayn› flekilde raslanmaktad›r.
Ö¤rencileri okuma ve yazmadaki baflar›lar›na göre de¤erlendirilip tüm durumlar› ve özellikle yarat›c›l›k özellikleri hakk›nda bir yarg›ya var›lmamal›d›r.
Çünkü ekseriya yarat›c› çocuklar›n özellikle sözel ifadeye dayanan yeteneklerde grubun gerisinde kald›klar› görülmektedir. 9 yafl›nda bir çocuk okuma
yazma testlerinde s›n›f›n alt seviyesinde baflar›l› oldu¤u halde, yarat›c›l›k testinde hemen hemen en üst seviyede baflar›l› oldu¤u görülmüfltür. Bu tür afl›r› farkl›l›klar bir çok vaklalarda gözlenmifltir. Çocuklar›n ço¤u ana ve babalar›na hikaye yazma ve anlatmay› çok severler. Bu yol onlar›n fikirlerinin ak›fl›n› ve geliflmesini beslemek için mükemmel bir yöntemdir. Onlar› sab›rla dinlemek, yazd›klar›n› dikkatle okumak onlar› teflvik eden bir etmen olacakt›r.
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¤ine sahip çocuklar ve gençler aras›nda üzücü anlaflmazl›klar süregelmektedir. Hatta büyük bir k›sm› ziyan edilmektedir. Denilebilirki bu ülkelerdeki ö¤retmenler genellikle sakin ve soru sormadan iyi dinleyici ö¤rencilerden hofllan›rlar. Etkin ve s›k s›k
soru soran ö¤renciler ö¤retmenler taraf›ndan be¤enilmezler hele yarat›c› çocuklar
ve gençlerden gelen al›fl›lmam›fl sorulara karfl› ö¤retmenlerin ço¤u çocu¤u yanl›fl
anlamas› sonucu çocu¤a karfl› sert ç›k›fllar›na ve çocu¤un ümitsizli¤e düflmesine sebep olmaktad›r. Ö¤retmenlerin bu konuda çok uyan›k olmas›, ö¤rencilerin bütün
sorular›na her zaman içtenlikle aç›k olmas› ve aç›k oldu¤unu ö¤rencilerine yans›tmas›, onlar›n sorular›na cevap bulmas› ve bulmalar›na yard›mc› olmas› gerekir. Hiçbir soruda ukalal›k, kendini imtihan etme gibi art niyetler görmeye yönelmemelidir.
Yarat›c› çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimlerinde baflar›l› olmak için öncelikle afla¤›daki hususlar›n gerçeklefltirilmesi uygun olacakt›r.
1. Öncelikle her düzeydeki okul (ilk, orta, ortameslek, yüksek) programlar›nda
esneklik sa¤lanmal› ve ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na uydurulmufl de¤iflikli¤e her
zaman aç›k programlar haz›rlamal›y›z.
2. S›n›flardaki ö¤renci say›lar›n› ça¤dafl e¤itim kurallar›n›n kabul etti¤i normal say›ya getirmeliyiz. Kalabal›k s›n›flarda çocuklar›n bireysel farklar›na uygun e¤itim yap›lmas› olanak d›fl›d›r.
3. Okul ve s›n›fda çeflitli ve e¤itim programlar›n›n gerektirdi¤i e¤itim araç ve gereçleri sa¤lamal›y›z. Özellikle yarat›c› çocuklara yetenekli olduklar› alanlarda
çeflitli e¤itim araçlar› sa¤lamak yarat›c›l›¤›n geliflmesi, çocuklar›n kendi kendine etkin deneyler yapmas› için ilk flartt›r.
4. E¤itim sisteminde gerekli de¤ifliklikler yapmal›y›z. Çünkü halen yürürlükteki
e¤itim sistemimiz çocuklarda yarat›c›l›k niteliklerinin gelifltirilmesine olanak
vermemektedir.

Çocu¤a ve gence yarat›c› yap›tlar› ile sosyal ba¤›nt›lar kurmas›nda ve kullanmas›nda yard›mc› olmal›d›r. Hayatta yarat›c› çocuklar›n en büyük problemlerinden biri onu di¤er akranlar›ndan farkl› yapan özelliklerini kurban etmeden
çevresinde bulunan di¤erleri ile iyi geçinmeleri olmaktad›r. Onlara nazik olma duyarl›¤›n› nas›l kullanaca¤›n› kendi görüflüne karfl› bilinçli olmay› ve etraf›ndaki olaylar› nesneleri, eflyalar› kendisi gibi görmemeye ve farkl›
yaklafl›mlar› olan kimselere karfl› hoflgörülü olmay› göstermelidir. Yarat›c› çocu¤a hükmetmeksizin ve düflmanca hislere kap›lmaks›z›n iddialar›n› kan›tlayabilece¤i, geri çekilmeksizin yaln›z çal›flmas›, fazla elefltirici olmaks›z›n baflkalar›na karfl› dürüst olmas› telkin edilmelidir.

5. Yarat›c› çocuklar›m›z›n ve gençlerimizin bu güçlerinin gelifltirilmesinde en büyük sorumluluklar› yüklenen ö¤retmenlerimize bu çocuklar› tan›mak, onlar›n geliflmeleri için gerekli yard›mlar› yapma, yeni e¤itim ö¤retim yöntemlerini yeterli düzeyde tan›tmak için hizmet içi e¤itim vermeliyiz.

Üzülerek söylemek gerekirse özellikle az geliflmifl ülkelerde istenilen düzeyde
yetiflme ve mesleki formasyondan yoksun ö¤retmenler ile yarat›c› düflünme yetene-

Ça¤dafl E¤itim Dergisi,
Cilt 1, say› 9, s. 16-24

5.

Bu suretle yarat›c› çocuklar›m›z›n yarat›c› güçlerini ürüne dönüfltürerek her
alanda toplumumuzun ça¤dafl düzeye eriflmesini sa¤layabiliriz. Çünkü uluslar›n
en büyük geliflme potansiyeli o ulusu oluflturan insanlar›n yarat›c› güçleridir. Bu
gücü toplumun kalk›nmas›nda kullanmak onun erken teflhis ve tabiat›na uygun
e¤itim sa¤lamakla mümkün olabilir.
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Ü. Y. Ç. E¤itim ‹htiyaçlar›n›n
Karfl›lanmas›nda Yarat›c› Draman›n Yeri
Esra ÖMERO⁄LU*

Ç

Çocuk do¤du¤u andan itibaren çeflitli uyar›c›larla karfl›lafl›r. Hareketleri taklit eder. Çocuk büyürken taklit oyuna dönüflmeye bafllar. Yarat›c› drama da
çocu¤un kendini ifade edebilece¤i en önemli oyun etkinli¤idir. Yarat›c› dramaya
kat›l›m yoluyla çocuk dil ve iletiflim becerilerini, problem çözme becerisini ve yarat›c›l›¤›n› gelifltirir ve özellikle üstün yetenekli çocuklar için çok gerekli olan
kendini ifade etme, olumlu benlik tasar›m› sosyal aç›kl›k oluflur. Çevresindeki de¤er ve tutumlar› anlayabilir. Yarat›c› dramada yaz›l› bir metin olmad›¤› için çocuk
hayal gücünü çok fazla kullan›r, fikirlerini ve duygular›n› daha kolay ifade eder.
Bu çal›flmada da ülkemizde henüz çok yeni bir konu olan yarat›c› drama yoluyla
üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› üzerinde durulacak
ve somut örnekler verilecektir.
Günümüzde birçok bilim adam› toplumlar›n uygarl›k düzeyini insanlar›na ve
insangücü kaynaklar›na verdi¤i önemle ölçülece¤ini söylemektedir. E¤er toplumlar insangücü kaynaklar›n› e¤itimle gelifltirmeye yönelirlerse endüstrileflme ve
teknolojik geliflme daha da h›zlanacakt›r. K›sacas› üstün insan gücü toplumlar›
ça¤dafl uygarl›klar seviyesine ç›karacakt›r. Bu noktada üstün insan kavram› üzerinde durmakta yarar vard›r.
Üstün insan kimdir? Nas›l yetifltirilir? Üstün insan› tan›mlamak için pekçok
de¤iflik terimler kullan›lmaktad›r. Normal üstü, üstün zekâl›, müstesna, özel yetenekli, üstün yetenekli, kabiliyetli vb. gibi terimler üstün insan› ve bu gücü oluflturacak çocuklar için de kullan›lan sözcüklerdir. (Özsoy, Özyürek, Eripek, 1988).

____________________________________

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi.
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Üstün yetenekli çocuklar için pekçok tan›m önerilmifl ve tart›fl›lm›flt›r. Fakat
konunun karmafl›k ve çok yönlü olmas› nedeniyle, son biçimini alm›fl, kesin olan
bir tan›ma ulaflmak oldukça zordur. Günümüzde çok boyutlu tan›mlara daha çok
yer verilmektedir. A.B.D. E¤itim Komisyonu’nun tan›m›nda “Seçkin yeteneklerinden dolay› yüksek seviyeli ifl yapmaya yeterli oldu¤u, bu alanda, profesyonel olarak bilinen kimseler taraf›ndan belirlenmifl çocuk, üstün yetenekli çocuktur”
denmektedir. (B.Ö.E.K, 1991).
Yap›lan çal›flmalar üstün yetenekli çocuklar›n, birbiriyle etkileflim halinde
olan üç özellik kümesine sahip olduklar›n› göstermektedir. Bu kümelerden birincisi genel ve özel yetenek düzeyidir. Bunlar, yüksek düzeyde soyut düflünebilme,
sözel ve say›sal usa vurma, bellek, sözcük ak›c›l›¤›d›r. Özel yetenekler ise genel
yeteneklerin çeflitli birleflimlerini özel bilgi alanlar›na veya sanat, liderlik, yönetim
gibi alanlara uygulayabilme kapasitesidir.
‹kinci küme, yeni düflünceler oluflturup bunlar› yeni problemlerin çözümünde kullanabilme kapasitesi olan yarat›c›l›kt›r. Yarat›c›l›kta düflüncelerin ak›c› ve esnek ve orjinal olmas›, yeniliklere, kefliflere ve deneyime karfl› aç›k olma ayr›ca ayr›nt›ya ve esteti¤e önem verme gibi özellikler bulunmaktad›r.
Üçüncü küme ise, zihinsel olmayan yeteneklerdir. Belirli bir probleme veya
çal›flma alan›na karfl› yüksek düzeyde ilgi, hayranl›k, sebatkar, azim, sab›r, kararl› olma, çok çal›flabilme kendini bir ifle adayabilme kapasitesi, flevk kalite ve
mükemmelli¤i arama gibi özellikler ise bu kümenin özellikleridir. (B.Ö.E.K.,
1991).

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARDA
OKULÖNCES‹ DÖNEM
Üstün yetenekli çocuklar üzerinde yap›lan incelemelerin büyük bir k›sm›
alt› yafl ve daha yukar›s›nda bulunan çocuklar üzerinde yap›lm›flt›r. Bunun nedenlerinin bafl›nda 0-6 yafl çocuklar›n›n yeteneklerini herhangi bir araç veya
testle ortaya ç›karma zorlu¤u gelmektedir. Fakat bilinen bir gerçek de erken
teflhisle e¤itim programlar›na bir an evvel bafllanmas›n›n ne kadar önemli oldu¤udur. Okulöncesi dönem zihinsel, sosyal, dil gelifliminin en h›zl› oldu¤u dönemdir. Bu nedenle çocu¤un do¤ufltan getirdi¤i üstün yetenek potansiyelinin
gerçekleflmesi ve geliflmesini sa¤layacak uyar›c›lar›n ilk aylardan itibaren verilmesine bafllanmal›d›r. Bu tür çocuklar› ö¤renmeye teflvik etmek için ö¤rendiklerinin ne yönden yararl› olduklar›n› fark etmelerine yard›mc› olunmal›d›r. (Enç,
1979)
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E⁄‹T‹M PROGRAMLARI
E¤itim etkinliklerinin amac› bireyin potansiyelini maksimum düzeye ç›karmakt›r. Böylece birey kendini gerçeklefltirebilir. Üstün yetenekli bireyler ise kendilerine
sunulanlar› oldu¤u gibi kabul etmeyip inceleyen ve sorunlara yeni çözüm yollar›
bulan kiflilerdir. E¤itim programlar›n›n düzenlenmesi bu noktada çok önemlidir. Yeni e¤itim yöntemlerinin denenmesi ve yarat›c›l›¤a dönük programlar haz›rlanmas›
erken çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar›n farkl› deneyimler geçirmesine yard›mc› olur. Sözü edilen e¤itim yöntemlerinden biri, sürece ve keflfedici düzeye yönelik ö¤renmeyi gerçeklefltiren ve okulöncesi tüm çocuklar›n e¤itiminde de
kullan›lan yarat›c› dramad›r. (Enç, 1979 ve Özsoy, Özyürek, Eripek, 1988).

YARATICI DRAMA
Dünyada uzun bir süreden beri bir e¤itim modeli olarak kullan›lan drama
do¤al olan, yaflant›ya ve deneyime dayanan yap›land›r›lmadan oynanan ve çocuk
gözüyle oyun diye nitelendirilebilen bir modeldir. Yarat›c› draman›n bir ö¤renme
yolu olarak en önemli varl›¤›, zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleflmifl olmas›d›r. Her ö¤renme fleklinde bulunan pekçok beceri yarat›c› dramaya
kat›l›m yoluyla elde edilir. Yarat›c› drama etkinliklerinde çocuk di¤erleriyle birlikte düflünür, hisseder ve hareket eder. (Rosenberg, 1987).
Yarat›c› dramada oyun diye isimlendirilebilen hayali veya imgelem gücüne
dayanan yap›n›n oluflmas› söz konusudur. Bu oyun çocu¤un kendi yaflant›lar›ndan yarat›labilece¤i gibi çocuk hikayeleri de kullan›labilir. Yarat›c› drama hem zihinsel hem de kiflilik özelliklerinin oluflturulmas›nda temel e¤itim modeli olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Drama yoluyla çocuk kendi yaflant›lar›ndan yola ç›karak
daha büyük keflifler yapar. Drama etkinliklerine aktif olarak kat›larak yeni ve farkl› ö¤renme yollar› bulur. Amerika Çocuk Tiyatrosu Derne¤i’nin belirtti¤i gibi “Yarat›c› dramaya kat›l›m yoluyla çocuk dil ve iletiflim becerilerini, problem çözme
becerisini ve yarat›c›l›¤›n› gelifltirir, olumlu benlik tasar›m›, sosyal aç›kl›k, sempati
oluflur, de¤er ve tutumlar› anlayabilir. (Heinig, 1981).
Bilindi¤i gibi kendini ifade etme çocu¤un do¤as›nda olan do¤ufltan getirilen
bir potansiyeldir. Baz› duygusal uyar›mlarla çocuk hislerini gülme, a¤lama, ba¤›rma ve oynama gibi yollarla ifade eder. Fakat üzerinde durulmas› gereken nokta
çocu¤un kendini yarat›c› olarak ifade etmesidir. Yarat›c› drama ortam› böyle bir
ortamd›r. Böyle bir ortamda üstün yetenekli çocuk dener, risklere girer, yaflant›lar
geçirir, keflfeder. Yarat›c› drama yoluyla çevresel uyar›c›lara karfl› duyarl› olur ve fikirlerle oynayabilir. (Heinig, 1981).
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Yarat›c› dramada kullan›lan temel ö¤elerden biri de hayal gücüdür. Hayal gücü ayn› zamanda yarat›c›l›k sürecinde de yer almaktad›r. Yarat›c› drama etkinliklerinde üstün yetenekli çocuk çevreyle etkileflim içine girerek var olan hayal gücünü daha da gelifltirir, yaflant›lar›ndan elde etti¤i sonuçlar yoluyla eski imgelemelerini, seçerek, düzenleyerek yenileriyle birlefltirir. Bilindi¤i gibi üstün yetenekli çocu¤un do¤as›nda estetik vard›r. Bu yüzden estetik yaflant›n›n ortaya ç›kar›lmas› çok önemlidir. Çünkü bilifl, karar verme ve harekete geçme estetik yaflant›ya ba¤l›d›r. Estetik yaflant› yoluyla çocuk fikirler, kavramlar ve yaflanacak bir dünya için malzemeleri temin eder. (Siks, 1983).

YARATICI DRAMA ETK‹NL‹KLER‹
Yarat›c› drama etkinliklerinin özüne bak›ld›¤›nda de¤iflik oyun biçimleri oldu¤u görülmektedir. Fakat önemli olan bu oyunlar› üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim amaçlar›na uygun düzenleyebilmektir.
Hareket Çal›flmalar›: Erken yafllarda çocuk kendi yaflant›lar› ve hareketleriyle
ö¤renir. Bu ö¤renme yolu da çocu¤un vücudunu tan›mas› ve vücut parçalar›n›n
görevlerini ve ifllevlerini keflfetmesiyle mümkün olur. Çocu¤un hareketleri s›k s›k
tekrarlamas›, yaparak ö¤renmesi bak›m›ndan gereklidir.
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ÖNER‹LER
Görüldü¤ü gibi yarat›c› drama gerçekten üstün yetenekli okulöncesi çocuklar›n e¤itim programlar›nda yeri tart›fl›lamayacak kadar önemli bir e¤itim modelidir. Fakat sadece bir modele ba¤l› kalmak her zaman do¤ru de¤ildir. Çünkü üstün yeteneklilerin e¤itimi henüz deney aflamas›ndad›r ve bir e¤itim modelini ötekilere tercih edebilmek söz konusu de¤ildir.
Esasen baz› gerçeklerde bir ülkede yaln›z bir e¤itim modelinin de¤il özel durum ve koflullara göre birkaç yöntemin bir arada denenip uygulanmas› gerekti¤ini de göstermektedir.
Bu arada fiziki ortam›n düzenlenmesi, sürece yönelik ö¤renmenin desteklenmesi, keflfedici ortamda nitelikli personelle sürdürülen e¤itim sonucunda ülkemizde henüz çok yeni olarak üzerinde durulmaya bafllan›lan üstün yetenekli çocuklar›n erken çocukluk dönemi diye de adland›r›lan okulöncesi dönemde üstün
insan gücünün temellerini oluflturmufl ve 0-18 yafl nüfusunun % 2’sini oluflturan
bu çocuklar için dev bir ad›m atm›fl oluruz.
YA-PA, I. Ulusal Özel E¤itim
Kongresi, Ankara (11-12 Kas›m
1992)

Böylelikle çocuk sözel olmayan yarat›c› ifade biçimlerini de hareket çal›flmalar›yla ö¤renmifl olur. (Curtis, 1982).
Pandomim Çal›flmalar›: Çocuklar›n sözcük kullanmadan fikirlerini hareketler,
mimikler ve bazende sesler ilave ederek ifade etmesi gözlem yeteneklerinin artmas›na ve çevresindeki kiflilerin hareketlerine daha duyarl› olmalar›na imkan verir. Ayr›ca pandomim ortam› içinde geçmifl yaflant›lar›n› hat›rlamak için dikkatlerini yo¤unlaflt›r›rlar, gördükleri bilgiyi an›msamaya çal›fl›rlar ve zihinsel olarak bütün bunlar› resimleyip flekillendirirler. (Heinig, 1981).
Rol Oynama ve Do¤açlama Çal›flmalar›: Bu tip bir çal›flmada üstün yetenekli çocuk içinde yaflad›¤› toplumu ve o toplumu oluflturan bireylerin rollerini tan›r.
Karakterlerin farkl› özelliklerini ortaya ç›kar›r ve onlar› canland›r›r, olaya bazen mizah katar. Zaten flakac›l›k çocu¤un yap›s›nda olan bir özelliktir ve bu tip çal›flmalarla kendili¤inden bu ortaya ç›kar. (Mc Caslin, 1987).
Dramatizasyon Çal›flmalar›: Dramatizasyonda çocuk bir hikaye içinde sunulan olay ve durumlar› oynar. Oynarken de hikayenin nas›l geliflece¤ine veya bitece¤ine kendileri karar verirler. Böylece her seferinde de¤iflik bir geliflme ve sondan söz edilebilir. Kuklalarla yap›lan dramatizasyon çal›flmalar› ise çocuklar›n hayal gücünü kullanmalar›n› sa¤lar, dinleme ve iletiflim becerilerini gelifltirir. (Mc
Gaslin, 1987).
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Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim Modelleri
Do¤an ÇA⁄LAR*

B

u tebli¤imizde üstün zekâl› çocuk kimdir, özel e¤itim ve ö¤retimlerinin gere¤i ve önemi ile bu çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimlerinde uygulanan e¤itim
modelleri aç›klanacakt›r.
Üstün Zekâl› Çocuk Kimdir?
Öncelikle ve k›saca üstün zekâl› çocuk kimdir sorusunun cevab›n› vermek
uygun olacakt›r. Bu soruya çok çeflitli cevaplar verilmifltir. Konu çok önemli ve duyarl› bir konu oldu¤u için 1977 y›l›nda A. B. D.nde toplanan yetkili kimselerden
oluflan bir komisyon üstün zekâl› çocu¤u flöyle tan›mlam›flt›r. “Seçkin yeteneklerinden dolay› yüksek seviyeli ifl yapmaya yeterli oldu¤u, bu alanda, PROFESYONEL olarak bilinen kimseler taraf›ndan belirlenmifl çocuk ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKTUR.” (Ü.Z.Ç.)
Bu tan›m A.B.D. E¤itim Bakanl›¤›’nca kabul edilmifl ve A.B.D Kongresine sunulmufltur. Zekâ bölümleri (Z.B) ölçüt veya dayanak al›narak yap›lan s›n›flamada
Z.B.leri 130 ve daha yüksek olan çocuklar Ü.Z.Ç. olarak kabul edilmektedir. Di¤er bir aç›klama ile ortalamas› 100, standart kaymas› 15 olan zekâ testleri da¤›l›m›nda ortalaman›n 2 standart kayma sa¤›nda bulunanlar üstün zekâl› say›lmaktad›r.
Akranlar› ile k›yaslama ölçüt olarak al›nd›¤›nda ise, güvenilir ve geçerli zekâ
testlerinde akranlar›n›n % 98 nin üstünde baflar›l› olan üst % 2 grup içinde bulunan çocuklar üstün zekâl› say›lmaktad›r.
Ü.Z.Ç.lar afla¤›da belirlenen 6 alanda veya bunlar›n birinde yahut bu 6 alan›n birkaç›n›n birlefliminden oluflan bir bütünde üstün baflar› gösterirler.

____________________________________

* Prof. Dr.
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Bu 6 yetenek alanlar› flunlard›r:
1. Genel zihin yetene¤i,
2. Özel Akademik yetenek,
3. Yarat›c› ve üretici düflünme yetene¤i,
4. Liderlik yetene¤i,
5. Görsel ve sanat yapma yetene¤i,
6. Psiko-devimsel (motor) yetenek.
Temel tan›m dikkate al›nd›¤›nda bir çocu¤un üstün zekâl› olarak kabul edilebilmesi için Ü.Z.Ç.lar›n bu yeteneklerinin üstün zekâl›lar alan›nda profesyonel
düzeyde bilgi ve beceriye sahip kimseler taraf›ndan saptanm›fl olmas› gerekir. Di¤er bir deyimle, bilimsel unvan› ne olursa olsun, üstün zekâl›lar alan›nda yeterli
bilgi ve beceriye, sahip olmayan kimse ve kimselerin bir kimseyi üstün zekâl› olarak belirlemesi bir anlam tafl›maz.
Üstün zekâl› oldu¤u saptanan çocuklar, kendilerini gerçeklefltirmek ve mensup olduklar› topluma gerekli yard›mlar› yapabilmek için rutin okul programlar›n›n sa¤lad›¤› hizmetlerin ötesinde hizmetleri ve konular› kapsayan farkl› e¤itim
programlar›n›n yap›lmas›n› isterler.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARININ
ÖZEL E⁄‹TMELER‹N‹N GERE⁄‹ VE ÖNEMÎ
Bu k›s›mda, Ü.Z.Ç.lar için niçin özel e¤itim gereklidir sorusuna cevap vermeye çal›flal›m. Bunun aç›kl›¤a ç›kmas› için bu çocuklar›n ortak belirgin baz› ö¤renim özelliklerini s›ralamakta yarar vard›r.

Üstün Zekâl› Çocuklar,
1.

Mutad d›fl› bir zihni enerjiye sahiptirler. Zihnen daima faal olmay› fliddetle arzu ederler.

2.

Bilgi kazanmak için doymak bilmez bir ifltaha sahip olup sürekli açl›k duyarlar.

3.

Kendilerini ifade etmek ve kuvvetli ö¤renme arzular›n› doyurmak için çeflitli
alanlara ihtiyaç duyarlar.

4.

Herfley hakk›nda derinli¤ine bir görüfl kazanmaya çaba harcarlar. Bilginin nedenlerini ve ayr›nt›lar›n› ö¤renmeye kuvvetli bir istek duyarlar.

5.

Çok komplex alg›lar ve kavramlar kazanmaya istek duyarlar ve bunlardan
özel bir haz duyarlar.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M MODELLER‹
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6.

Okumaya karfl› çok fazla ilgi duyarlar, erken yafllarda okurlar ve çeflitli alanlarda okumaya karfl› ilgi duyarlar.

7.

Soyut düflüncelerden, kar›fl›k problemler çözmekten hofllan›rlar.

8.

Çeflitli alanlarda sorumluluk almaktan ve bunlar› yerine getirmekten hofllan›rlar.

9.

Uzun vadeli amaçlara yönelirler ve onlara ulaflmak için gereken çabay› gösterirler.

10. Profesyonel mesleklere ilgi duyarlar. Bu mesleklere girebilmek için uygun haz›rl›klarda bulunurlar. Hedeflerine ulaflmak için olumlu ve fonksiyonel yaklafl›m yaparlar.
11. Üstün liderlik özelliklerine sahiptirler. Bu yeteneklerini uygun bir flekilde kullanmaya can atarlar.
12. Kolay,çabuk ve sa¤lam ö¤renirler.
Yukarda say›lan 12 çok belirgin ve say›lmayan 100 üstün özelliklerinden dolay› üstün zekâl› çocuklar›n özel e¤itimleri gereklidir.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN ÖZEL E⁄‹T‹MLERÎNÎN ÖNEM‹
Ü.Z.Ç.lar mensup olduklar› toplumun en üst seviyede beyin ve ö¤renme gücüne sahip olan en k›ymetli varl›klard›r. Bunlar her toplumun her alanda geliflmesini sa¤layacak beyin gücü hazinesi ve potansiyelidir. Bu hazineden yararlanman›n
tek s›rl› yolu onlara sa¤lanacak özel e¤itimdir. Üstün zekâl› çocuklar›m›z› durumlar› belli oldu¤u andan itibaren yetenekleri, ilgileri ve istekleri yönünde gelifltirmek
suretile beyin gücü fonksiyonel hale gelir, bireyleri doygunlu¤a kavuflturur ve ülkenin yarar›na sunulur. U.Z.Ç.lar›n özel e¤itimleri bu çocuklar› mutlu etmek, her
yaflta, onlar›n üstün beyin, ö¤renme ve yaratma gücünden yararlanmak için
önemlidir. Toplumun ve ülkenin her alanda geliflmesi üstün zekâl›lar›n zaman›nda
uygun e¤itim almalar›na ba¤l›d›r. Öyle ise U.Z.Ç.lar›n özel e¤itimi o ülkenin her
alanda en üst düzeye ç›kar›lmas› gelifltirilmesi için önemlidir. Dünya da geliflmifl ülkelerin geliflmiflli¤in temeli üstün zekâl›lar›n uygun e¤itimlerine ve yetifltikleri, üstün olduklar› alanlarda sorumluluk almas›ndad›r. Bu nedenle geliflmifl ülkeler geliflme yollar›n› ararken üstün beyin gücüne sahip çocuklar› nas›l bir e¤itime tabi
tutarsak hem onlar› mutlu eder, hemde onlar›n en üst düzeyde baflar›l› olmas›n›
sa¤layabiliriz sorusuna cevap aram›fllard›r. U.Z.Ç.lar›n e¤itimleri için birçok modeller bulunmufl, denenmifl ve bu modellerin yararl› ve sak›ncal› yönleri saptanarak
en uygun e¤itim modeli bulunmaya çal›fl›lm›fl ve çal›fl›lmaktad›r. Tebli¤imizin bundan sonraki k›sm›nda bu modeller anahatlar› ile aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
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U.Z.Ç.lar›n normal akranlar›ndan farkl› olan ö¤renim gereksinmelerini doyurmak ve onlar›n üstün beyin gücünden yararlanmak için çeflitli e¤itim modelleri
uygulanm›flt›r. Bunlar uygulanarak, denenerek ve de¤erlendirilerek yararl› ve sak›ncal› yönleri saptanm›flt›r. Bugüne kadar uygulanm›fl ve uygulanmakta olan
e¤itim modellerini 7 hususta görmek mümkündür. Bu modeller afla¤›da s›ralanm›flt›r.
1. Özel Okulda E¤itim Modeli
2. Özel S›n›flarda E¤itim Modeli
3. Okula Erken Bafllatma Modeli
4. H›zland›rma E¤itim Modeli
5. Türdefl Gruplarda E¤itim Modeli
6. Program Zenginlefltirme Modeli
7. Bireysel E¤itim Modeli
Tebli¤imin bundan sonraki k›sm›nda bu modellerin tan›m›, yararl› ve sak›ncal› yönleri tart›fl›lacakt›r.

1. Özel Okulda E¤itim Modeli
U.Z.Ç.lar›n e¤itimlerinde ilk kullan›lan model “Özel Okulda E¤itim Modeli”
olmufltur. Bu model Osmanl›lar Devrinde uygulamaya konmufl ve baflar›l› olmufl
bir e¤itim modelidir. ‹ftiharla ve ö¤ünerek söyleyebiliriz ki U.Z.Ç.lar›n e¤itimini
özel okulda ilk bafllatan devlet Osmanl› ‹mparatorlu¤u olmufltur.
K›sa bir tarihçesine de¤inmek gerekirse kesin olmamakla beraber tarihçilere
göre bu okulun nüvesi I. Murat taraf›ndan Bursa’da Saray da kurulmufltur (13601389). Fakat Osmanl› ‹mparatorlar›ndan II. Murat bu nüveyi gelifltirmifl Edirne’de
Saray da “SARAY -fiEHZADE- OKULU”nu açm›flt›r. II. MEHMET bu okulun ilk ö¤rencilerinden biridir. Edirne “Saray fiehzade Okulu” ENDERUN OKULU’nun çekirde¤ini oluflturmufltur. E¤itimi ve e¤itimciyi bafltac› eden büyük devlet adam› Fatih
Sultan Mehmet Enderun Okulu’nun kurucusu olmufltur.
ENDERUN Okuluna Osmanl› ‹mparatorlu¤unun ordular› taraf›ndan fethedilen çeflitli ülkelerden her alanda üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli oldu¤u yetkililerce belirlenen çocuklar ve gençler aday ö¤renci olarak al›nm›flt›r. Aday ö¤renciler okulda seçkin ö¤retmenler taraf›ndan ciddi bir incelemeye tabi tutulmufllard›r. Bu ö¤renciler, yetenekli, istekli, ilgili ve baflar›l› olduklar› yönde en üst düzeyde geliflmelerini sa¤layacak özel bir e¤itim alm›fllard›r.
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Ö¤rencilerin e¤itimlerinde yönetim liderlik, askerlik, kumandanl›k, saray hizmetleri, güzel sanatlardan resim, müzik ve edebiyat ve çeflitli sanat dallar›nda yetiflmelerine öncelik ve a¤›rl›k verilmifltir. Buna ek olarak çeflitli dersler ve el becerileri ile zenginlefltirilmifl e¤itim programlar› uygulanm›flt›r.
Bu okulda görevlendirilecek ö¤retmen ve e¤itim personeli ciddi flekilde üstün insan seçecek flekilde planlanm›flt›r. Bu plana göre zaman›nda ün yapm›fl seçkin, özel yeteneklere sahip ö¤retmenler ile alan›nda kendilerini yetifltirmifl ünlü
ö¤reticiler seçilmifl ve üstün nitelikli bir e¤itim ö¤retim kadrosu görev yapm›flt›r.
Okulda amaç, araç, gereç, yöntem, personel aç›s›ndan üstün bir e¤itim
program› uygulanm›fl, e¤itim s›ras›nda ifle vuruk bir de¤erlendirmeye önem verilmifltir. Okulda s›k› denetim, alan›nda kendini yetifltirmifl ünlü kimselerden e¤itim ve ö¤retimde yararlan›lmas› ilkesi uygulanm›flt›r.
Okulda zaman›n en zengin kitapl›¤› kurulmufltur. Okul üstün zekâl›lar›n ö¤renme açl›¤›n› doyuracak nicelik ve nitelikteki etkinliklere yer vererek her ö¤rencinin
her zaman severek yapaca¤› ifl bulacak flekilde zengin bir programa sahip olmufltur.
Üstün zekâl›lar›n üstün e¤itim yöntemleri ile istenilen düzeyde gelifltirilmesi
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her alanda yükselmesinin temel dayanaklar›ndan biri
olmufltur. Bu husus, ENDERUN OKULU’nu inceleyen dünya tarihçileri taraf›ndan
takdir ve hayranl›kla yap›tlar›nda aç›kça belirtilmifltir. Bu uygulama bize uluslar›n
her alanda gelifliminin, üstün beyin gücüne sahip bireylerin erken teflhis edilerek,
seçkin e¤itim ve ö¤retim kadrosunun görev ald›¤› zengin bir e¤itim ortam›nda
sürdürülen e¤itim arac›l›¤› ile gelifltirilmesine ba¤l› oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
U.Z.Ç.lar›n e¤itimlerinde özel okul e¤itiminin ilki “ENDERUN OKULU” oldu¤u için k›sa bir tarihçesi ile özet bir iflleyifli verilmifltir.
Özel Okul’un k›saca tan›m›n› yapacak olursak, “zekâ bölümleri 130 ve daha
üstün düzeyde bulunan ve üstün zekâl› olarak nitelenen çocuklar›n devam ettikleri okul özel okuldur.”

Yararl› Yönleri:
Özel okullar›n e¤itimde sa¤layaca¤› yararlar› afla¤›daki flekilde s›ralamak
mümkündür. Özel okullarda üstün zekâl› çocuklar›n
1.

Çeflitli alanlarda genifl ve derin ö¤renme gereksinmelerini doyuracak, zengin
kitapl›k, laboratuar, çeflitli etkinlikler için gerekli olanaklar, araç ve gereçler
sa¤lanabilir.

2.

E¤itim ve ö¤retiminde görev alacak seçkin, üstün yetenekli ö¤retmenler seçilip özel e¤itim görmeleri ve görevlendirilmelerine imkân verir.
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3.

Gereksinim duyduklar› e¤itim ve ö¤retimin en önemli deste¤i rehberlik ve
psikolojik hizmetler en iyi bir flekilde sa¤lanabilir.

4.

Yetenekleri yönünde ve düzeyinde geliflimleri sa¤lanabilir.

5.

Ça¤dafl ö¤renim gereksinmeleri hemen sa¤lanarak e¤itim ve ö¤retimleri ça¤›n gidifline ve gereklerine uydurulabilir.

6.

K›rsal bölgelerde olanlar için en iyi bir e¤itim ortam› sa¤lanabilir. Di¤er bir
deyimle tüm ülke çocuklar›na hizmet veren bir kurum olabilir.

7.

Genel yetenekleri yan›nda özel yeteneklerininde gelifltirilmesi için uygun e¤itim ortam› haz›rlanabilir.

8.

Ülkenin sorunlar›n›n çözümü için erken yönlendirilme yap›labilir.

Özel okulda e¤itimin bu üstünlükleri yan›nda sak›ncal› yönleri de vard›r.
Bu sak›ncal› yönlerini afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür.
1.

Ü.Z.Ç.lar›n normal akranlar›ndan ayr›lmas› sosyal bütünleflmeyi engeller.

2.

Bu çocuklar› bencil yapar, sosyalleflmeyi önler.

3.

Liderlik özelliklerinin geliflimine ve uygun bir ortamda uygulanmas›na engel
olur.

4.

Normal akranlar›n› onlar›n yard›mlar›ndan mahrum eder.

5.

Üstün zekâl› çocuklar›, akranlar›na yapaca¤› yard›mdan duyacaklar› hazdan
yoksun eder. Paylaflma, yard›m etme özelliklerinin geliflmesini engeller.

6.

Üstün beyin gücünden her zaman heryerde yararlanmay› yokeder.

7.
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A.B.D.nde The Governor’s Schcol of North Carolina (Kuzey Carolina Valiler
veya Yöneticiler Okulu) ve New York taki Hunters High School, ‹ngilterede zengin çocuklar›n›n devam etti¤i tek bir özel okul, Almanya’da “Beqabten Schule”
okulu gibi okullard›r. Özel okullar›n say›s› art›r›lmamaktad›r.
Türkiye’de 1991 y›l›nda inanç vakf› maddi yoksunluklar› nedeni ile ö¤renim
yapamayacak durumda bulunan üstün zekâl› çocuklar için ‹stanbul Gebze’de
özel yat›l› bir okul açma çabas› içindedir.

2. Özel S›n›flarda E¤itim Modeli
Bu model, zekâ bölümleri 130 ve daha yüksek düzeyde olan, üstün zekâl›
oldu¤u saptanan 15-20 ö¤rencinin devam etmesi için normal okullar›n bünyesinde özel flekilde düzenlenmifl özel s›n›fta verilen e¤itim modelidir.
A.B.D.nde ve baz› bat› ülkelerinde yayg›n olarak uygulanan bir e¤itim modeli olmufltur. Türkiye’de bu model deneme niteli¤inde 1964-1971 y›llar› aras›nda
önce Ankara’da sonra ‹stanbul, Eskiflehir ve Bursa’da uygulanm›flt›r. 1968 y›l›nda
mevcutlar okulu bitirdikten sonra yenilerinin aç›lmamas›na karar verilmifltir.

Özel S›n›f E¤itim Modelinin yararl› ve üstün yönlerini afla¤›daki
hususlarda görmek mümkündür.
1.

Ü.Z.Ç.lar›n durumlar›na sadece Z.B. aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oldukça homojen
türdefl “bir grup oluflturdu¤u görülür.

Sa¤l›kl› kiflilik geliflimine engel olur. Birçok bozuk kiflilik özellikleri gelifltirmenin nedeni olur.

2.

S›n›f mevcutlar› az oldu¤undan, küçük gruplarla çal›flma, bireysel projeler
yapmaya ve yürütmeye olanak verir.

8.

Vermek de¤il almaktan zevk duymalar›n›n sebebi olur.

3.

9.

Toplumun her yaflta onlar›n üstün güçlerinden yararlanmas›na olanak vermez. Onlar›n toplumdan soyutlanmas›na neden olur.

S›n›flar›n araç-gereç, kaynak, donan›m aç›s›ndan yeterli nitelikte düzenlenmesini kolaylaflt›r›r.

4.

Özel surette seçilmifl ve yetifltirilmifl ö¤retmenlerin görev almas›n› sa¤lar.

5.

Ö¤rencilerin çeflitli konularda ö¤renme gereksinimlerinin doyurulmas› için
uygun e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas›n› kolaylaflt›r›r.

Burada say›lan ve say›lamayan birçok sak›ncalar› nedeniyle özel okullarda üstün zekâl›lar›n e¤itimi tercih edilmemektedir. Ça¤›n flartlar› ve gereklerine göre
onlar›n hem kendileri hemde toplum için en yararl› olacaklar› e¤itim modeli bulunmaya çal›fl›lmaktad›r.

6.

Ö¤rencilere bireysel çal›flma olanaklar› sa¤lar.

7.

Normal akranlar› ile çeflitli ders d›fl› etkinliklerinin düzenlenmesine, ortak çal›flmalar ve iflbirli¤i yapt›r›larak k›smen sosyal bütünleflme sa¤lanmas›na imkân verir.

Bugün dünya yüzünde Ü.Z.Ç. için pek az özel okul aç›lm›flt›r. Bunlardan baz›lar› flunlard›r.

8.

Ö¤rencilerin yetenekli olduklar›, ilgilendikleri ve istedikleri konularda derinli¤ine ve geniflli¤ine bilgi edinmelerine hizmet eder.

10. Birçok üstün özelliklerinin toplum için fonksiyonel hale gelmesini engeller.
11. Bencil insan yetifltirir.
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Sak›ncal› Yönleri:
Özel S›n›flarda e¤itim modelinin birçok sak›ncalar› görülmekte oldu¤undan
yayg›n olarak uygulanan ülkeler bu modeli terketmektedir. Görülen bu sak›ncalar› afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür. Bu uygulamada Ü.Z.Ç.lar
1.

Kendilerini normal akranlar›ndan soyutlamakta, üstün benlik duygusu ve
gurur gelifltirmektedir. Baflkalar›n› hor ve hakir görmektedir.

2.

Sosyal bütünleflme tahrip olmakta ve mutsuz bir yaflam sürdürmeye haz›rlanmaktad›rlar.

3. Normal akranlar› ile iletiflim ve etkileflim kurma becerisinden yoksun kalmaktad›r.
4.

Yetiflkinlik yaflamlar›n› da içerecek flekilde çeflitli sosyal uyumsuzluk sorunlar› ile karfl›lafl›rlar.

5.

Belirgin duygusal sorunlarla karfl›laflabilirler.

6.

Sa¤l›kl› bir kiflilik yap›s› oluflturmada oldukça güçlük çekerler ve bazan bunu
ömür boyu gelifltiremezler.

7.

Kendi grubundaki arkadafllar› ile ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› olacak yar›flma
içine girerler.
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bir akran› gibi izleyecek düzeyde zihnen geliflmifltir. Öyleyse Mete’nin iki y›l önce
yani 5 yafl›nda ilkokula al›nmas› gerekir görüflünden hareket edilmektedir.
Birçok ülkelerde bu uygulamalar yap›lmaktad›r. Savunucular›na göre erken
geliflmifl çocu¤un okula al›nmamas› onun geliflimine engel olmaktad›r. ‹lk bak›flta makul ve çarp›c› bir görüfltür. Ancak erken bafllatma da çocu¤un okula bafllad›¤› zamanki bedensel, sosyal ve duygusal geliflimi dikkate al›nmadan yap›l›rsa
birçok sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir.
Okula Erken Bafllatman›n sak›ncalar›n› afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür.
a.

Çocuk bedenen, sosyal ve duygusal olarak akranlar› düzeyinde geliflmemifl
oldu¤undan onlarla özellikle bu geliflim düzeyinin baflat oldu¤u etkinliklerde
iletiflim kurmada ve etkileflimde baflar›s›z olabilir.

b.

Çocu¤un okuldan hofllanmamas›na sebep olabilir. Okulda ilk y›l insan›n
ömür boyu ö¤renime karfl› gelifltirece¤i tav›rlar›n oluflmas›nda özel en önemli bir devredir. Sosyal, duygusal iliflkilerde baflar›s›zl›kla sonuçlanan yaflant›lar› onun akademik çal›flmalara olumsuz bir tav›r almas›n›n nedeni olabilir.

c.

Özellikle kalemle yazma s›ras›nda kullanaca¤› parmaklar›n›n adeleleri (Knestetik adeleler) kalemi kavrayacak düzeyde geliflmemifl oldu¤undan küçük
adelelerin ömür boyu düzelemeyecek düzeyde deformasyonlar›na sebep
olabilir.

d.

Bedensel etkinliklerde yar›fllara dayanan oyunlarda arkadafllar›ndan geri kald›¤›n› görerek kendisine karfl› güvensizlik gelifltirebilir. Buna ba¤l› baz› uyum
sorunlar› ile yüzyüze gelebilir.

e.

Çok yönlü ve ciddi olmayan bir teflhis sonucu yanl›fll›kla çocuk veya genç sahip oldu¤u gerçek yetene¤in üstünde birçok fleyler yapmaya zorlanabilir. Daima çabuklaflt›rma ve acelecilik sonucu çocukta birçok yetersizliklerin ortaya
ç›kmas›na neden olabilir.

3. Okula Erken Bafllatma Modeli
Okula erken bafllatma modeli, üstün zekâl› oldu¤u erken yafllarda görülen ve
uzman kimseler taraf›ndan üstün zekâl› oldu¤u saptanan çocuklar›n takvim yafl›na bak›lmaks›z›n bir veya 2 y›l erken okula bafllatmak suretiyle uygulanan bir
e¤itim modelidir.
Bilindi¤i gibi bir çok ülkelerde ve bizde ilkokula bafllama yafl› 7 yafl olarak kabul edilmifltir. Bu yafl çocuklar üzerinde yap›lan birçok incelemeler sonunda çocuklar›n okulda kendilerine verilecek görevleri yapacak bedensel, sosyal, psikolojik ve zihinsel olgunlu¤a erifltikleri yafl olarak saptanm›flt›r. Normal geliflen bir çocuk 7 yafl›na geldi¤i zaman okuldaki yüklenen çeflitli sorumluluklar› tafl›yacak olgunlu¤a gelmifl say›l›r.
Bu yönteme göre üstün zihin yetene¤i gösteren çocuklar erken teflhis edildikleri zaman daha erken yafllarda okula al›nmaktad›rlar. Örne¤in: Mete’nin takvim yafl› 5’tir. Zekâ yafl› 7’dir. Z.B.ise 140’t›r. Mete üstün zekâl› bir çocuktur. Okula bafllamak için iki y›l beklemek zorundad›r. Ama Mete okula al›nan normal çocuklar düzeyinde zekâya sahiptir. Onlar gibi okuma yazma ö¤renebilecek ve onlar›n derslerde yapacaklar› akademik çal›flmalar› anlayacak ve 7 yafl›ndaki normal

325

Bu yöntemin savunucular›n›n da kabul etti¤i gibi çocu¤un, yaln›z, zihin gücü de¤il, zihin gücü yan›nda bedensel, sosyal, duygusal ve kiflilik geliflim düzeyi
de sistemli olarak belirlendikten sonra bu geliflim düzeyleri de dikkate al›narak
çocu¤un takvim yafl›ndan en çok 2 y›l ilerisinde “bulunan” çocuklar aras›nda e¤itim görmesinin umulan yarar› sa¤layaca¤› önerilmektedir.
Fakat bu alanlardaki geliflimlerinin erken yafllarda teflhisi çok zor oldu¤undan
bu yöntem yayg›n olarak uygulanmamaktad›r. Yap›lan incelemeler ve de¤erlendirmeler özellikle 2 y›l erken okula bafllat›lan çocuklar›n ö¤renim hayatlar›nda
zorland›klar› ve mutsuz bir ö¤renim yaflam› sürdürdüklerini ortaya ç›karm›flt›r. Ha-
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yatta bir iki y›l kazanmak istekli, mutlu ve baflar›l› bir ö¤renim yaflam›na tercih
edilmemelidir.
Ülkemizde ilkokullar yönetmeli¤inin 41. maddesi çabuklaflt›rmaya imkân
vermektedir. Baz› yerlerde uygulanmaktad›r.

4. H›zland›rma E¤itim Modeli
H›zland›rma, çocuk okula bafllad›¤› zaman veya bafllad›ktan sonda okul baflar›s›na veya uzman kifliler taraf›ndan uygulanan zekâ testleri ile Z.B. 130 ve daha üst düzeyde oldu¤u saptanan çocuklar›n durumlar›na bak›larak ö¤renim ve zekâ düzeyine uygun bir veya iki üst s›n›fa atlatmak suretiyle uygulanan modeldir.
Bu yöntemde çocu¤un ö¤renme h›z›na uygun bir h›zland›rma yap›larak akademik
geliflmesi sa¤lanabilir. Üstün zekâl› çocu¤un firenlenmesi ve kendinden daha yavafl ö¤renen arkadafllar›n›n h›z›na uygun bir ö¤renme sürati izlemeye zorlanmas›,
süratin art›r›lmas› onlar›n zihni geliflimini engelleyebilir. Bu yöntemle üstün zekâl›
bir çocu¤a olanak verildi¤i takdirde 6 y›ll›k bir ö¤renimi 5, bazan 4 y›lda yapmas›
sa¤lanabilir. Örne¤in Z.B.130 olan bir çocuk ilkokulu 4 y›lda, Z.B. 140 olan bir çocuk ise ilkokulu 3 y›lda bitirebilir. Bu hem paradan hem enerjiden tasarruf sa¤lar.
Yaln›z s›n›f ilerletilen veya atlat›lan çocuklar›n bedensel, sosyal ve duygusal
geliflimlerinde zihni geliflimlerine paralel olarak h›zl› geliflmifl olmas› gerekir. Aksi
takdirde okula erken bafllat›lan üstün zekâl› çocuklarda oluflacak sak›ncalar aynen bu yöntemde olabilir. Onun bu durumdaki çocuklar›n zihni, bedensel, sosyal ve duygusal geliflimlerinin de çok sistemli olarak incelenmesi, ayn› düzeyde
geliflim görülüyorsa s›n›f atlat›lmas› uygun olur. S›n›f atlatma veya ilerletmenin en
çok iki s›n›f olmas›na özel bir özen gösterilmelidir.
S›n›f ilerletme yönteminin uyguland›¤› okullarda bu konuda özel e¤itim görmüfl ö¤retmenler ile rehberlik uzmanlar›n›n bulunmas› flartt›r. Bu sorumlulu¤u
normal s›n›f ö¤retmenlerinin üzerine yüklemek önemli sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r.
Bu yöntemler s›n›f atlat›lacak çocuklar›n ana babalar›n›n muvafakatinin al›nmas›, çocuklar›n seçiminde objektif zekâ, baflar›, beden ve sosyal olgunluk testleri uygulanmas›, sübjektif ölçüler kullanmaktan sak›nmal›d›r. Örne¤in: Baz› ana
babalar ve ö¤retmenler arkadafllar›ndan erken okuma yazma ö¤renen çocuklar
için bu yöntemi uygulamay› isterler. Sadece erken okuma yazmay› ö¤renmek s›n›f atlatmak için yeterli bir dayanak olarak al›n›rsa sonuç hüsrana dönüflebilir.
Bu yöntemle üstün zekâl› çocuklar sadece programda s›n›rlanm›fl dersler ve
bu derslerin kapsam›na giren konularda bilgi sahibi olurlar. Bu konular› arkadafllar›ndan daha h›zl› ö¤renerek okulu k›sa zamanda bitirebilirler.
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Halbuki bundan önceki k›s›mda üstün zekâl› çocuklar›n özelliklerini aç›klarken, bu çocuklar›n ilgilerinin çeflitli ve genifl bir alana yay›ld›¤›n›, ayn› konularda
daha çok, derin ve genifl bilgi sahibi olmak istediklerini, derin ve genifl bilgiye açl›k duyduklar›n› yazm›flt›k. Bu yöntemle onlar›n bu ihtiyaçlar› karfl›lanamaz. S›n›rlanm›fl konularda s›n›rl› ve yüzeysel bilgi edinebilirler. Üstün zekâl› çocuklara her
konuda derinli¤ine ve geniflli¤ine bilgi kazanmak için olanaklar sa¤lamak onlar›n
bilgi edinme açl›klar›n› doyuracak, karfl›laflt›¤› problemlere çeflitli çözüm yollar›
bulmalar›n› sa¤layacak, onlar› zihnen, sosyal ve duygusal bak›mdan daha olgunlaflt›racakt›r. Onlar› amaca arap at› gibi h›zl› eriflen bir kimse olmak yerine amac›na daha a¤›r, kendinden emin ad›mlarla yürüyen, olgun ve dolgun kimseler yapacakt›r. Çabuk çabuk neye, nereye gidiyoruz. Çok zorunlu olmayan hallerde bu
yöntemin de uygulanmas› çok yönlü sorunlar›n ortaya ç›kmas›na sebep olabilir.
‹lkokullarda tüm flartlar yerine getirilmek suretiyle bir y›l ilerletme yaparak bu
yöntemi uygulamak uygun olabilir. S›n›f atlatma hiç bir zaman ikinin üzerine ç›kar›lmamal›d›r.

5. Türdefl Yetenek Gruplar›nda E¤itim Modeli
Türdefl Yetenek gruplar› ile e¤itim modeli, üstün zekâl› çocuklar›n genel zekâ düzeyleri veya genel zekây› oluflturan ayr› ayr› temel yetenek düzeyleri dikkate al›narak yap›lan türdefl gruplamaya dayal› e¤itim modelidir. Tan›m›ndan da
aç›kça anlafl›laca¤› gibi 2 çeflit türdefl yetenek gruplama vard›r. Bunlar
a.

Genel zekâ düzeyi yani (IQ) Z.B.lerini dayanak alan türdefl gruplama.

b.

Genel zekây› oluflturan temel yetenekleri ve baflar›lar› dayanak alan türdefl
gruplama.

A) Z. B. dayanak al›narak türdefl gruplama ö¤rencilerin genel zekâ testlerinden kazand›klar› (IQ) Z.B.leri s›n›rlanarak yap›lan bir gruplamad›r. Örne¤in Z.B.leri 130-140 olanlar A grubuna, 141-160 olanlar B grubuna, 160-180 ve + olanlar
C grubuna ayr›l›rlar. Burada dayanak al›nan husus Z.B.lerinin belli s›n›rlar içinde
birbirine yak›n olmas› ve Z.B.lerine göre türdefllik sa¤lanmas›d›r.

Üstün ve Yararl› Yönleri
Genel zekâ düzeyleri -Z.B.leri- dayanak al›narak yap›lan türdefl gruplaman›n
baz› üstün yönleri vard›r. Bunlar k›saca flöyle s›ralanabilir. Ö¤renciler için sunulacak,
1.

Ö¤retim yaflant›lar›n›n, türü ve düzeyi bu çocuklar›n gereksinmelerine uygun
flekilde düzenlenebilir.
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2.

Özel surette seçilmifl ve yetifltirilmifl ö¤retmenler Ü.Z.Ç.lar›n uygun flekil, yön
ve düzeyde geliflmelerini daha kolayl›kla sa¤layabilirler.

3.

Ö¤renciler, grup içinde Z.B.leri da¤›l›mlar› çok farkl› olmad›¤› için yar›fla zorlanmadan daha rahat çal›flabilirler.

4.

Ö¤renciler birçok alanda doygunluk sa¤layabilirler.

5.

Okul ö¤rencilerin ö¤renim gereksinmelerine göre donat›labilir.

Sak›ncal› Yönleri
Z.B.leri dayanak al›narak yap›lan gruplaman›n birçok sak›ncalar› vard›r. Bunlar k›saca afla¤›daki hususlarda görülebilir.
1. Z.B.leri ö¤rencilerin beyin ve ö¤renim gücü olan zekâs›n› oluflturan çeflitli
yeteneklerinin bütünleflmifl bir toplam›d›r. Buna göre yap›lan bir gruplamada bir
ö¤renci matematikte, bir ö¤renci sosyal bilimlerde, bir ö¤renci fen bilimlerinde
ve bir baflka ö¤renci dil alan›nda çok üstün olabilir. Bu gruplamada herkesin yetenekli oldu¤u alanda istenilen düzeyde gelifltirilmesi 2. plana geçebilir. Her ö¤renciden her konuda ayn› düzeyde baflar› beklenebilir.
2. Bu gruplardaki çocuklarda üstünlük duygusu, baflkalar›n› küçük görme ve
gurur gibi istenmeyen duygular geliflebilir.
3. Bencil olmaya yönelebilirler.
4. Normal akranlar› ile iletiflim ve etkileflim de baflar›s›z olabilirler.
5. Kendi gruplar›nda s›n›f arkadafllar› ile arzu edilmeyen flekil ve düzeyde yar›flma-rekabet- içine girebilirler, ö¤renmeyi bilgi için duyulan açl›¤› doyurmak yerine arkadafllar› aras›nda üstünlük elde etmek için bir araç olarak görme e¤ilimine girebilirler.
b. Genel zekây› oluflturan temel yetenekleri ve baflar› düzeyleri dayanak alan
türdefl gruplamada ö¤renciler yetenek ve baflar› düzeyleri al›narak gruplan›rlar.
Bu gruplamada her ö¤renci yetenek ve baflar› düzeylerine göre farkl› gruplarda
ö¤renim görürler. Di¤er bir deyimle bir ö¤renci Fen Bilimlerinde üst düzeyde iken
Sosyal Bilimlerde orta düzeyde ve dilde alt düzeyde olabilir.

Üstün ve Yararl› Yönleri
Yetenek ve baflar› düzeylerine göre yap›lan gruplama Z.B.leri dayanak al›narak yap›lan gruplamadan daha sa¤l›kl› ve yararl› bir gruplamad›r. Bu gruplamada
yetenek ve baflar› düzeyleri birbirine yak›n ö¤renciler ayn› grupta yer ald›klar›ndan
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konular›n seçilmesi, ifllenmesi, verilecek projelerin ve incelemelerin saptanmas›nda kolayl›k sa¤lan›r. Ö¤renciler etkinliklerin yürütülmesinde zorlanmazlar ve zevkle yaparlar. Üstün yeteneklerini en üst düzeyde gelifltirme olana¤› bulurlar.
Bir insan›n yetenekleri aras›ndaki fark bireyler aras›ndaki farkl›l›klardan daha
üstündür gerçe¤i e¤itimde uygulamaya bu gruplama ile gerçekleflebilir. Buna ek
olarak Z.B.lerine göre yap›lan gruplaman›n üstün ve yararl› yönleri ile sak›ncalar›
k›sm›nda s›ralanan hususlar bu gruplama içinde aynen geçerlidir. Bu nedenle tekrar yaz›lmam›flt›r.
Türdefl yetenek gruplar›nda e¤itim modelinin yararl› ve sak›ncal› yönleri üzerinde araflt›rma yapan Virgil A.Wardlin flunlar› söyler: “Türdefl yetenek gruplar›ndaki e¤itim yönteminin her yerde yetenekli ö¤rencilerin motivasyonu, baflar›l› ve
moralleri üzerinde yararl› etkileri belirgin flekilde görülebilir. Sadece yetenek
gruplar› ile e¤itim ve ö¤retim uygulamas›n›n yap›ld›¤› okullarda okuyan çocuklarda gelifltirilmesinden korkulan, züppelik, üstünlük ve gurur duygular›n›n gelifltirilmesi kaç›n›lmaz bir sonuç olmaktad›r. Bu tür e¤itim uygulamas›nda görev yapan ö¤retmen ve yöneticiler tecrübelerine göre ö¤rencileri derecelendirmenin
çözümlenmeyecek düzeyde sorun ç›karmad›¤›n› belirtmektedir. Bunlar aras›nda
yetenek gruplamas›na tamamen karfl› olanlara da rastlanmamaktad›r.” Wardine
göre “yetenek guruplamas› baz› sak›ncalar›na ra¤men yararl› yönleri a¤›r basan
bir modeldir.” Gerçekte, herkesin kolayca, görebilece¤i ve inkâr edilemeyecek bir
gerçek varsa o da insanlar aras›nda s›f›rdan sonsuzlu¤a do¤ru uzayan genifl bir
yetenek fark› vard›r. Bu do¤an›n de¤iflmeyen bir kanunudur. Buna ek olarak bilinmesi gereken ikinci gerçek ise insan›n zekâs›n› oluflturan çeflitli yetenekler aras›ndaki fark, insanlar aras›ndaki bireysel ayr›l›klardan daha belirgindir. Türdefl
gruplama e¤itim modeli bu gerçe¤e göre gelifltirilmifl ve düzenlenmifl bir e¤itim
modelidir.

6. Program Zenginlefltirme Modeli
Z.B.leri 130 ve üstünde bulunan, normal akranlar› aras›nda e¤itim ve ö¤retim gören Ü.Z.Ç. lar için, normal e¤itim ortam›nda, geniflli¤ine ve derinli¤ine
zenginlefltirilmifl özel etkinliklerin sa¤land›¤› e¤itim modelidir diyebiliriz. Bunu
“s›n›f ö¤retmeninin ders program›n› her zamanki s›n›f düzenlemesine ba¤l› olarak üstün zekâl› çocuklar›n gereksinmelerine cevap verecek flekilde zenginlefltirilmesi ve çeflitlendirilmesi” fleklinde tan›mlayanlarda vard›r.
Ça¤›m›zda U.Z.Ç.lar›n e¤itimlerinde her ülkede en yayg›n olarak uygulanan
model program zenginlefltirme modeli diyebiliriz. 1991 y›l› ‹ngiltere de yapt›¤›m
inceleme s›ras›nda Londra’n›n 250 km. kuzeyinde Northampton da Nene Colle-
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ge de Üniversitesi’nde millî düzeyde her seviyede okul, dersler ve etkinliklerin
zenginlefltirilmesi üzerinde özel bir büroda bu ifl bilimsel olarak ele al›nm›flt›r. En
yetkili kimseler taraf›ndan zenginlefltirme programlar› haz›rlanmakta, uygulanmakta, de¤erlendirilmekte ve gelifltirilmektedir.
Ülke çap›nda uygulanan zenginlefltirme program› sayesinde okullara devam
eden bütün Ü.Z.Ç.lar ilgi ve istekleri yönünde yetenekleri düzeyinde geliflme olana¤›na kavuflmaktad›rlar. Bu husus, ‹stanbul’da inanç Vakf›’n›n 28-29 A¤ustos
1991 tarihinde düzenledi¤i “Üstün Yeteneklilerin E¤itim Semineri’nde” Londra
Üniversitesi E¤itim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Joan Freeman taraf›ndan aç›kça “‹ngiltere’nin tüm okullar›na devam eden ve üstün zekâl› oldu¤u saptanan her çocuk zenginlefltirilmifl programlar ve bireysel yard›mlarla en üst düzeyde geliflme
olana¤› bulmaktad›r” fleklinde kesin olarak ifade edilmifltir. Bu konuda çal›flanlar
Ü.Z.Ç.’lar›n e¤itimleri için en uygun modelin zenginlefltirilmifl program modeli oldu¤unu kabul etmifllerdir. Edindi¤im bilgilerin ›fl›¤›nda kiflisel kanaatimin de bu
merkezde oldu¤unu söylemek isterim.

Üstün Ve Yararl› Yönleri
U.Z.Ç.lar›n e¤itimlerinde en yayg›n olarak uygulanan program zenginlefltirme modelinin üstün yönlerini afla¤›daki hususlarda aç›klamak mümkündür. Bu
model
1.

Ü.Z.Ç lar normal okullarda akranlar›ndan ayr›lmadan onlarla birlikte ö¤renim
gördüklerinden sosyal bütünleflmeye olanak vermektedir.

2.

Ü.Z.Ç.lar bir taraftan normal programlar› izlerken di¤er taraftan istekli, ilgili
ve yetenekli olduklar› alan ve konularda zenginlefltirilmifl programlar arac›l›¤› ile daha derin ve genifl bilgi kazanabilirler.

3.

Zenginlefltirilmifl etkinlikler U.Z.Ç.lar›n çok yönlü doyum elde etmelerine, do¤al motivasyona, karfl›laflt›klar› çeflitli problemleri anlama ve onlara çeflitli çözüm yollar› bulmalar›na hizmet edebilir.

4.

Ü.Z.Ç.lara çeflitli konularda bizzat yapt›klar› gözlemler, incelemeler, projeler
ve çeflitli kaynaklardan edindikleri genifl ve derin bilglileri s›n›f arkadafllar›n›n
yarar›na sunarak paylaflma ve baflkalar›na bir fley vermenin hazz›n› tatma
olana¤› verir. Bu suretle bunlar her yaflta mensup oldu¤u gruba yard›mc› olabilirler.

5.

Ü.Z.Ç.lan bencil, gururlu olmaktan korur. Kendilerini toplumdan soyutlamadan sa¤l›kl› kiflilik özelliklerine sahip iyi bir vatandafl ve insan olmalar› sa¤lanabilir.
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6.

Ü.Z.Ç.lara seçkin ve nitelikli ö¤retmenlerin görev ald›¤› az mevcutlu, donat›m araç gereç aç›s›ndan zengin bir s›n›fta ö¤renim görmek olana¤› sa¤layabilir.

7.

Zenginlefltirilmifl programlar ve çeflitli etkinlikler arac›l›¤› ile Ü.Z.Çlar aras›nda yarat›c›l›k özellikleri tafl›yanlar›n yarat›c› olmalar› sa¤lanabilir.

8.

Ü.Z.Çlarda normal sosyal ve duygusal olgunluk gelifltirilebilir.

9.

Ü.Z.Ç.lar kendi kendilerine çeflitli kaynaklardan yararlanarak genifl ve derin
bilgi kazanmak al›flkanl›klar› kazanabilirler.

10. U.Z.Ç.larda yetenekli olduklar› alan veya alanlarda kendilerini kabul ettirerek
özelliklerinin gelifltirilmesine en uygun ortam olabilir.
11. Ü.Z.Ç.lara akranlar›ndan soyutlanmadan grup içinde grupla ve özel ilgi duydu¤u konularda bireysel çal›flma al›flkanl›klar› kazanmalar›na hizmet edebilir.
Zenginlefltirme program›n›n üstünlüklerini k›saca özetleme gerekirse zenginlefltirme program› tam anlam› ile sosyal bütünleflmenin oldu¤u bu yöntem
de üstün zekâl› çocuk normal olarak sosyal ve duygusal geliflim sa¤lamaktad›r. Çocuk bu durumda bazan lider bazan takip eden bir üye olma gerek ve
gerçe¤ini yaflant›lar› yoluyla ö¤renmek olana¤› buluyor. Çocuk bir ar› gibi bireysel ihtiyac› olan bilgiyi bizzat çeflitli kaynaklar ve yollarla kazanma yollar›n› ö¤renebiliyor. Kazand›¤› bilgileri bunu kendisi gibi kazanamayacak durumda bulunanlarla paylaflm›fl ve onlar›n sayg›s›n› kazanma olana¤› bularak
bunun sonucu ruhsal hazlarla beslenen olgunluk kazanabiliyor.
Program zenginlefltirme di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de her yerleflim bölgesinde, her düzeyde okullarda uygulanacak bir yöntemdir.
Bu yöntemin baflar› ile uygulanabilmesi için afla¤›daki flartlar›n gerçekleflmesi zorunludur. Bunlar k›saca:
a.

Her seviyede okul programlar›n›n esnek, de¤iflikli¤e ve zenginlefltirmeye olanak verecek flekilde düzenlenmesi.

b.

Üstün zekâl› çocuklar›n bulundu¤u s›n›f mevcutlar›n›n ö¤retmenin bu çocuklara bireysel olarak meflgul olmas›na olanak verecek flekilde azalt›lmas›.

c.

Okullarda s›n›f ö¤retmenlerine bu konuda yard›m edecek yeterli düzeyde
özel e¤itim görmüfl uzman ö¤retmenlerin bulunmas›. Bunlar›n s›n›f ö¤retmenleri ihtiyaç duydu¤unda gerekli yard›mlar› yapmas›.

d.

Okulda bu durumda çocuklar›n özel olarak çal›flmas› için özel surette haz›rlanm›fl çeflitli özel araç ve gereçlerle donat›lm›fl bir kaynak oda bulunmas›.

e.

Bu çocuklar›n e¤itim ö¤retimlerinde bilinmesi gereken önemli bilgileri kap-
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sayan rehber bir el kitab›n›n haz›rlanmas› ve ö¤retmenlerin bu konuda e¤itilmesi.

cuklar›n Devlet Taraf›ndan Yetifltirilmesi Hakk›nda Kanun”la bu uygulaman›n
kapsam› geniflletilmifltir.

f.

Okullarda bu çocuklar›n yararlanacaklar› çeflitli yaz›l› kaynaklar ile deneme ve
di¤er çal›flmalarda kullanacaklar› araçlar›n kullanmaya haz›r olacak bir flekilde sa¤lanmas›.

g.

Bu konuda yap›lm›fl baflar›l› çal›flmalar›n ülke çap›nda hemen ilgililere duyurulmak suretiyle yayg›n bir flekilde uygulamaya dönüfltürülmesi.

¤.

Özellikle ö¤retmenlerle birlikte çal›flan yönetici ve deneticilerin bu konuda
özel bir e¤itime tabi tutulmas›.

Bu kanunlar çok iyi niyetlerle ç›kar›lm›fl kanunlard›r. Ancak alan› ne olursa olsun milyonda bir görülen üstün zekâl› veya üstün özel yetenekli çocuklar›n küçük yafllarda kendi ailesinden, akranlar›ndan, kültüründen al›narak baflka yabanc› bir ülkede e¤itilmesi, kendi ülkesi ve kültürüne yabanc› kalmas›na, e¤itim gördü¤ü kültüre ve ülkeye adepte olmas›na hizmet edecektir. Bu nedenle o kültüre
hizmet edecek kendi öz ülkesinin de¤erlerine bir katk›da bulunamamas› ile sonuçlanacakt›r. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir.

h.

Okul çevresinde bilgi toplanacak kaynaklar›n bulundu¤u kurumlar ve ifl yerleri ilgilileri ile bu çocuklar›n inceleme ve araflt›rma yapmalar› için s›k› bir iflbirli¤i yap›lmas›.

›.

Zenginlefltirme program›ndaki U.Z.Ç.lar›n gereksinim duyduklar› özel e¤itsel
ihtisas hizmetlerini zaman›nda verecek belli alanlarda uzmanlaflm›fl Ö¤retmen ve destek personel okullarda haz›r bulunmal›d›r.

i.

Ü.Z.Ç.lara verilecek konular ve verilifl biçimleri haz›r bilgi verme ya da alma
yerine, araflt›rmaya, yeni birfley bulmaya zihinsel ve kiflisel yönsemelerini harekete geçirici nitelikte olmal›d›r. K›saca araflt›rma , fikirli insan olmalar›n›
sa¤layacak bir yöntem izlenmelidir.

j.

Ö¤rencilerin çal›flmalar› sonunda ortaya ç›kard›klar› ürünler yan›nda çal›flma
süreci tümü ile grupta de¤erlendirilmelidir.

k.

Her ö¤rencinin baflar›l› çal›flmalar› grubun yarar›na sunulmal›, baflar›s›ndan
dolay› sosyal doygunluk duymas› sa¤lanarak paylaflma arzusu ve al›flkanl›k
haline getirilmelidir. Kendi için de¤il ona ihtiyac› olanlarla paylaflmak için çaba harcaman›n gere¤i ö¤retilmelidir.

Bireysel e¤itimin bu durumda olan çocuklar› mutlu etmesi, mensup oldu¤u
topluma yetenekli oldu¤u alanlarda geliflimlerine hizmet edebilmesi için, aileden,
akranlar›ndan ve mensup oldu¤u toplumdan koparmayacak flekilde genel e¤itimden yararland›rmak ve özel yeteneklerini gelifltirmek için özel bireysel e¤itim
olanaklar› sa¤lanmas› en uygun yol olacakt›r.
Sonuç olarak ba¤lamak gerekirse; her alanda kalk›nmak için en önemli hazinemiz ve güç kayna¤›m›z üstün zekâl› ve üstün özel yetenekli çocuklar›m›zd›r.
Bu çocuklar›n genel nüfustaki oran› 7,2’yi geçmez. Bu üstün güçten yararlanmak
için onlar› mümkün oldu¤u kadar erken teflhis etmeli, onlar› toplumdan koparmadan, onlar›n çok yönlü geliflmelerine uygun düflen e¤itim ortam› haz›rlanmal›d›r. Çünkü, e¤itim, bu üstün gücün, ülkenin her alanda kalk›nmas›nda uygun
yer ve flekilde kullan›lmas›na sa¤lanacak tek araç ve süreçtir. Bu nedenle
Ü.Z.Ç.lar›n yetenekleri, ilgileri ve istekleri yönünde, sa¤l›kl› kiflilik özellikleri gelifltirilmelerine, sosyal bütünleflmelerine olanak veren en uygun e¤itim modelinin
seçilmesi gerekir.
Bu bildiri 9 Eylül Üniversitesi Buca
E¤itim fakültesinde düzenlenen
sempozyumda sunulmufltur.

7. Bireysel E¤itim Modeli
Bireysel e¤itim modeli, Z.B.lerin 170-180’in üzerinde olan Ü.Z.Ç.larla, resim,
müzik ve güzel sanatlar›n di¤er branfllar›nda üstün özel yetenekli çocuklara teke
tek verilen e¤itim modelidir. Bu model
Bat›da çok üstün oldu¤u erken yafllarda belirlenen çocuklar için özel ö¤retmenler tutularak bafllat›lm›flt›r. Bizde ise 7.7.1948 tarih ve 5245 say›l› kanunla müzik alan›nda özel üstün yetene¤e sahip olan ‹dil Biret ve Suna Kan’›n Devlet hesab›na yurtd›fl›nda özel ö¤renim görmesi sa¤lanm›flt›r. Daha sonra ç›kar›lan
15.2.1956 tarih ve 6660 say›l› “Güzel Sanatlarda Fevkalâde ‹stidat Gösteren Ço-

YARARLANILAN KAYNAKLAR
1.

Barbe, B. Walter (Associata Editör) (Fifth-Edition) Psychology and Education
of the Gifted: Selected Readings. Appleton-Century-Crofts New York, 1986

2.

Barbe, B. Walter. Homogeneous qrouping for Gifted Children. Nev York, 1986

3.

Ça¤lar, Do¤an. Selection and Education of the Gifted at the Elementary
School Level. (Master tezi çal›flmalar›-Columbia Üniversity-Teachers College.
New York, 1966.

334

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

4.

Ça¤lar, Do¤an. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Özellikleri. A. Ü. E¤itim Fakültesi
Dergisi. Ankara, 1972

5.

Ça¤lar, Do¤an, Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim ve Ö¤retimleri. Ça¤dafl E¤itim Dergisi. Ankara: 1979

6.

Ça¤lar, Do¤an. Okulda Baflar›s›z olan Üstün Zekâl› Çocuklar. Ça¤dafl E¤itim
Dergisi. Ankara 1980

7.

Ça¤lar, Do¤an. Yarat›c› Çocuklar ve Yarat›c›l›¤›n Gelifltirilmesi. Ça¤dafl E¤itim, Ankara, 1981

8.

Ça¤lar, Do¤an. Üstün Zekâl› Çocuklar›n Seçimi. Ça¤dafl E¤itim Dergisi, Ankara, 1982

9.

Ça¤lar, Do¤an. Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim ve Ö¤retimi. Ça¤dafl E¤itim
Dergisi, Ankara, 1983

Üstün Zekâl›lar ‹çin ‹lkö¤retimde
Uygulanabilir Bir Model
Ayflegül ATAMAN*

10. Ça¤lar, Do¤an. Üstün Zekâl› Çocuklar. Ça¤dafl E¤itim Dergisi, Ankara, 1987
11. Üstün Yetenekli Çocuklar ve E¤itimleri Özel E¤itim Konseyi Ön Raporu. Ankara, 1991
12. Üstün Yeteneklilerin E¤itim Semineri ‹nanç Vakf› 28-29 A¤ustos 1991 ‹stanbul Semineri Konferans› Metinleri. ‹stanbul-199l
13. Enç, Mitat. Üstün Beyin Gücü Geliflim ve E¤itimleri. A.Ü.E.F. Yay›nlar› No:55
Kalite Matbaas›, Ankara, 1973
14. Terman, L. M. and Oden Melita. H. Mid-Life Thirty Five Years Follow up of
Süperior Child Vol. V. Genetic Studies of Genius Stanford: University Press,
Stanford, 1959.
15. Enrichment Material I. II. III. IV. National Curriculum Enrichment and Extention Nene College Moulton Park, Northampton, 1991
16. The National, Association for Gifted Children-According to their Needs A
description of and Commentary on good practice in Schools London NACE,
1991

C

G‹R‹fi

umhuriyetin 75. Y›l›nda Türk Milli e¤itim sisteminin de¤erlendirilmesi yap›l›rken özel e¤itim alan›ndaki geliflmelerin de tart›fl›lmas›nda gereklilik bulunmaktad›r. Cumhuriyetin kuruldu¤u y›llarda engelli çocuklar›n ve üstün zekâl›lar›n e¤itimi için ayr› bir önlem ya da uygulaman›n olmay›fl› dönemin koflullar›
dikkate al›nd›¤›nda ola¤an karfl›lanabilir, ancak korunmaya muhtaç çocuklar ve
üstün özel yetenekliler için özel önlemlerin 1940 l› y›llarda al›nd›¤›n› görmekteyiz. 1948 y›l›nda 5245 say›l› ‹dil Biret ve Suna Kan yasas› ile üstün özel yetenekli çocuklar›n yetifltirilmesine iliflkin ilk yasal önlemin al›nd›¤›n› görmekteyiz.
Daha sonra bu yasa 1956 da 6660 say›l› yasaya dönüfltürülerek kapsam› geniflletilmifl ve Müzik resim ve plastik sanatlarda ola¤an üstü yetenek gösteren çocuklar›n devlet hesab›na yurt içinde ve yurt d›fl›nda e¤itilmelerine olanak sa¤layacak kapsama kavuflturulmufltur. Ancak,
Örgün e¤itim içinde özel e¤itimin sistematik olarak ele al›nmas› için 1960 l›
y›llara ulaflmas› gerekmifltir.1957 y›l›nda Sovyetler Birli¤inin uzaya ilk Supitni¤i f›rlatmas› ile, Bat› ülkelerinde yaflanan panik sonucu, önce e¤itim sistemleri gözden
geçirilmifl ve Bat› ile Sovyetler Birli¤i aras›ndaki fen ve teknoloji alanlar›nda, say›
ve nitelik aç›s›ndan ortaya ç›kan farkl›l›¤›n nedenleri üzerinde durularak Bat› ülkelerinde gözlenen bu aç›¤›n kapat›lmas› için h›zl› bir biçimde gerekli önlemlerin
al›nmas› gerekti¤i belirtilerek, (Elbers,Duncan,1962)

____________________________________

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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•

Günümüzün bilimsel ve teknolojik devrimlerine ivedilikle kat›lmak ve bundan gere¤ince yararlanmak gerekmektedir.

•

Kendimizi dünya önderli¤ine haz›rlamak ve bu devrimlere etkili olarak kat›labilmek için en elveriflli alan, e¤itim sistemimizdir.

•

Mevcut e¤itim sistemimiz, genellikle orta yetenek düzeyine yöneliktir. Oysa,
bu geliflmeleri ivedilikle sa¤layacak olanlar üstün zekâl› ve üstün yetenekli
çocuklard›r: e¤itim sistemimiz bu çocuklar için en uygun e¤itimi sa¤layamam›flt›r. (Gallagher, 1960) yarg›s›na vard›ktan sonra da modern fen programlar›n› ve üstün zekâl›lara yönelik e¤itsel önlemleri h›zl› bir biçimde uygulamaya bafllam›fllard›r. Bu oluflumlar›n h›zl› bir biçimde gerçekleflmesini, üstün
zekâl› ve üstün yeteneklilere Sovyetler Birli¤i kadar önem verilmedi¤inin ortaya ç›kmas› sa¤lam›flt›r.

TÜRK‹YE’DEK‹ DURUM
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Bu nedenler, Ankara, ‹stanbul , ‹zmir, Eskiflehir illerinde bafllat›lm›fl olan üst
özel s›n›f uygulamalar›n›n baflar›s›zca sona ermesini etkileyen etmenlerin bafl›nda gelmektedir. Bunlara ek olarak, 222 ve 1739 say›l› yasalarda yer alan, türdefl
yetenek kümeleri uygulamas› da ö¤retmenlerin bu konularda gerekli yeterlikte
yetifltirilmifl olmamalar› nedeniyle istenildi¤i biçimde uygulanamam›flt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ilk ö¤retimde bir türlü üstün zekâl›lara yönelik kurumsal ya da programa yönelik yap›lanmay› sa¤layamam›fl olmas›, baz› özel giriflimcilerin konuya el atmalar›n› do¤urmufltur. ‹stanbul’da aç›lan Yeni Ufuklar okulu 1980 li y›llar›n ikinci yar›s›nda bu konuda uygulamalara bafllam›flt›r. Orta ö¤retimde durum biraz daha elveriflli durumdad›r. 1964 de aç›lan Ankara Fen Lisesi ile
Matematik ve Fen alan›ndaki üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi bafllat›lm›flt›r. Bu
okullar›n say›s› 90 › aflm›fl bulunmaktad›r. Seçerek ö¤renci alan, Anadolu Liseleri,
Anadolu Güzel Sanat Liseleri, Süper Liseler ve Özel Kolejler, orta ö¤retim düzeyinde ayr› e¤itim kurumlar› olarak olanaklar sunan kurumlar olarak kabul edilebilir. Çünkü, belli bir ölçüte göre seçerek ö¤renci almaktad›r.

Üstün zekâl›lara sa¤lanan olanaklar, modern fen programlar›n›n gelifltirilmesi ve teknolojideki ilerlemelerin etkisi kendisini Türkiye’de de göstermifl ve 19641972 y›lar› aras›nda üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar için bir dizi uygulama e¤itim alan›nda yürürlü¤e konulmaya bafllanm›flt›r. Ancak kamu oyu, engelli bireylerin topluma kat›lmas›nda gösterdi¤i hassasiyeti nedense üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimi konusunda bir türlü gösterememektedir. Engelli bireylerin, tüketicilikten üreticili¤e geçmeleri, ba¤›ms›z ve kendilerine yeterli bireyler haline getirilmeleri, ça¤dafl toplumun üstlenmesi gereken temel görevlerdendir. Ancak, bu
titizli¤in uygarl›¤› oluflturmada katk›lar› tart›flmaz biçimde çok olan üstün zekâl›lar için gösterilmemifl olmas› düflündürücüdür. Kald› ki geçmiflinde üstün zekâl›lar›n devlet yönetimi için yetifltirildi¤i ENDERUN MEKTEB‹ örne¤i bulunan bir uygarl›¤›n ça¤dafl geliflmeleri yakalayamamas›n›n nedenleri vard›r.

‹flte bu genel perspektif içerisinde, tüm ça¤ nüfusundaki çocuklar› belli ZB
ay›rmadan, Howard Gardner’in Çoklu yetenek Kuram›n› (Sözel/ Dil, Mant›k/Matematik, Uzamsal, Bedensel, Toplumsal, Ritmik, Benlik) esas alarak
yap›lacak ve yukar›da belirtilen noktalar› dikkate alacak bir uygulama olas› oldu¤u düflünülmektedir. ‹lkö¤retim ça¤›ndaki tüm ö¤rencilerin ola¤an okul e¤itimlerini aksatmayacak biçimde, özel e¤itimdeki ça¤dafl yaklafl›mlar›n benzeri bir uygulama ile:

•

Ana babalarca çocuklar› ola¤an üstü yetenek ve özelliklerle donat›lm›fl olmalar›na karfl›n, EL‹T s›n›f› oluflturmamak için özel e¤itim almalar›na s›cak bak›lmamaktad›r.

•

Bu çocuklar her ortamda kendilerini gelifltirebilir kabul edilmektedirler.

•

fiimdiye kadar yap›lan uygulamalarda, ana babalar bilgilendirilmemifltir.

•

Ö¤retmenler ve yöneticiler bu konuda yetifltirilmemifllerdir.

•

Kamu oyu konu hakk›nda bilinçlendirilmemifllerdir

•

Uygulamalar›n tümünde çocuklar›n akranlar›ndan bütünüyle ayr›lmas› esas
al›nm›flt›r..

UYGULANAB‹L‹R MODEL

•

Bireysellefltirilmifl program temelli,

•

Kaynaflt›rma hedefli

•

Ö¤renciyi merkeze alan

•

Kendi kendine ö¤renmeye dayal› OTONOM Ö⁄RENME modelli yaklafl›m›n
uygulanabilirli¤i bu sempozyumda tart›flmaya aç›lmaktad›r.

Bu modelin amac›, uygulanaca¤› ‹lkö¤retim okulunda, üstün zekâl›, üstün
özel yetenekli ve ola¤an çocuklar›n yukar›da belirtilen yedi yetenek alan›ndaki
performanslar› ve gizil güçlerini en üst düzeyde kullanabilmelerini ve gelifltirmelerini sa¤lamakt›r. Modelin befl boyutu bulunmaktad›r. (1) Yönlendirme (Oryantasyon), (2) Bireysel Geliflme, (3) Zenginlefltirme Etkinlikleri, (4) Seminerler, (5)
Derinlemesine proje çal›flmalar›.
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1. Birinci boyut. Yönlendirme: Bu boyut uygulaman›n ilk aflamas›n› oluflturmaktad›r. Yönetici, Ö¤retmen, Ö¤renci, Ana baban›n, programa iliflkin bilgilendirilmesini kapsamaktad›r. Özellikle, üstün zekâ, üstün yetenek ve yukar›da belirtilen yedi yetenek alan›nda ki kavramlar ile ö¤renciye sunulacak
olan etkinlikler ele al›nacakt›r.

2. ‹kinci boyut. Bireysel Geliflme. Ö¤rencinin, biliflsel, duyuflsal, toplumsal
geliflim alanlar›n› kapsayan, Sözel/Dil, Mant›k/ Matematik, Uzamsal, Bedensel, Ritmik, Toplumsal ve Benlik alanlar›nda ki performanslar›n› belirleme ve
gelifltirme hedeflenmektedir. Ö¤rencinin yaflam boyu ö¤renmesinin devam
etmesini sa¤layacak gerekli tutumlar› gelifltirecek bir ö¤renme ortam›n›, yani Otonom Ö¤renmeye ulaflt›rmak hedeflenmektedir.

3. Üçüncü boyut. Zenginlefltirme: Ö¤rencinin günlük okul program›nda genellikle yer almayan, ancak ö¤rencinin ilgi ve yetenekli oldu¤u alan ve konularda araflt›rma, keflfetme, çal›flmalar› yapmas›n› sa¤layacak düzenlemeleri kapsamaktad›r.

4. Dördüncü boyut. Seminer: Modelin bu boyutunda, ö¤rencinin iki ya da
beflli kümeler halinde ilgili ya da yetenekli olduklar› alanlarda araflt›rma f›rsat›n› bulaca¤› düzenlemeler yer almaktad›r. Çal›flman›n seminer biçiminde kümenin geri kalanlar›na sunulmas›, ö¤renciler taraf›ndan gelifltirilen ölçeklere göre de¤erlendirilmesi söz konusudur. Seminer çal›flmalar› ile ö¤renci, ö¤retilen rolünden ö¤renen rolüne geçerek otonom (özerk) ö¤renen birey olmas› hedeflenmektedir.

5. Beflinci boyut. Derinlemesine çal›flma. Modelin bu son boyutu ile ö¤renci uzun süreli bireysel ya da küme olarak ilgilendi¤i bir konuda derinlemesine proje çal›flmalar› yaparak, yetenekli oldu¤u alanda gidebilece¤i en üst
noktaya kadar araflt›rma yapabilecektir. Bu çal›flma biçiminde, ö¤renci; neyi
araflt›raca¤›n›, nas›l araflt›raca¤›n› ve nas›l sunaca¤›n› kendisi belirlemek olana¤›na sahiptir. Ö¤renci, bütün süreç dikkate al›narak de¤erlendirilecektir.
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2. Hizmet-içi
Programlar, uygulamada görev alacak olan ö¤retmenlerin afla¤›da belirtilen
konularda en az iki haftal›k yo¤unlaflt›r›lm›fl programlar düzenlenecek ve bu yetifltirme biçimi süreklilik gösterilmesi gerekmektedir.
Hizmet-içi e¤itim programlar›nda yer almas› gereken konu bafll›klar›:
a. Bilim felsefesi, bilimsel araflt›rma teknikleri
b. Bireysellefltirilmifl e¤itim programlar›
c. Sistematik gözlem,
d. Drama,
e. Üstün yetenekli çocuklar ve e¤itimleri
f. Zenginlefltirme konular›nda yeterliklere ulaflmas› sa¤lanmal›d›r.

3. Program
Program, anas›n›f› ve ilkö¤retim de uygulanan normal programlar›n›n genel
amaçlar› do¤rultusunda uygulanacakt›r. Ö¤rencilerin ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda, özel alanlarda bireysellefltirilmifl zenginlefltirme programlar› almalar› sa¤lanacakt›r. Otonom ö¤renme konusunda ö¤renciler yönlendirilecek ve derinlemesine proje çal›flmalar› ile özel alan bilgisi alabileceklerdir.
Okul öncesi(ana s›n›f›) ö¤rencilerden 5-6 yafl aras›nda olanlarla, ilkö¤retim
birinci kademe 1,2,3. S›n›f ö¤rencilerinden çocuklara otonom ö¤renme modeli
uygulan›rken, di¤er s›n›flardaki ö¤renciler ise, e¤itsel kol çal›flmalar›na benzer etkinliklerle zenginlefltirme programlar›na al›nmalar› sa¤lanarak tüm okuldaki ö¤rencilerin uygulama kapsam›na girmeleri hedeflenmektedir.

4. Personel
1. Yap›lanma
Uygulaman›n yap›laca¤› okul binas›n›n flehir merkezine kolayl›kla ulafl›m›,
bulunaca¤› semt,yeni ya da restorasyona uygun olup olmad›¤›, spor tesisleri ve
bahçe olanaklar›n›n bulunmas› dikkate al›narak seçim yap›lmas›, amaca uygun
olmayan yap›lardan sak›n›lmas› gerekmektedir. Binan›n donan›m, araç-gereç aç›lar›ndan uygulanacak programlara ve okul binalar›n›n yap›lanmas›ndaki en son
geliflmelerden olan çok amaçl›l›k ve esneklikle ergonomik kurallara uygun olarak
yap›lanmas› gerekir.
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1.

Alan bilgisi ö¤retmenleri.

2. S›n›f ö¤retmenleri
3. Program gelifltirme uzman›
4. Rehber ö¤retmen,
5. Psikolojik dan›flman,
6.

Ölçme de¤erlendirme uzman›.

7. Özel E¤itim ö¤retmenleri
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9.00-9.30

5. Programlardaki Özel Alanlar

9.30-10.00

a. Türkçe,
b. Matematik, fen bilimleri, bilim kurgu,
c. Sanat (Plastik sanatlar, resim, drama, müzik, bale, mim vb),
d. Edebiyat (Dinleme, konuflma, düflünme, h›zl› okuma,
e. Bilgisayar,
f. Yabanc› dil,
g. Sosyal bilgiler,
h. Satranç,
›. Felsefe, mant›k.

Bir çocuk kitab›n›n okunmas› (dinleme, anlama ve anlatma)
Serbest oyun (elifli, yo¤urma, ka¤›t kesme vb)

10.00-10.30

Beslenme (sohbet ve sevilen bir oyunca¤a izin)

10.30-12.00

Keflif ve araflt›rma oyunlar›

12.00-13.00

YEMEK

13.00-14.30

Dinlenme

14.30-16.00

Akademik çal›flma (oyun biçiminde) Fen, sanat, y.dil, satranç, bilgisayar, zaman zaman geziler düzenlenebilir. Proje
çal›flmalar›.

‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMI

6. Ö¤rencilerin Gruplanmas›
Ö¤renciler programa bafllamadan önce en az 15 günlük bir e¤itsel tan›lama
sürecinden geçirilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, rehberlik servisi, aile, s›n›f
ö¤retmeni ve alan ö¤retmenlerinin sistematik gözlemleri ile RAM uygulanacak
ölçüt ba¤›ml› yetenek , performans ölçüm sonuçlar› dikkate al›narak ö¤renciler
kümeleneceklerdir. Ö¤renciler ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda ve ö¤renme h›zlar› dikkate al›narak üç ana gruba ayr›lacaklard›r.(Ö¤renci istek ve ilgileri kay›tta
sorulacak ancak oryantasyondan sonra kesinlik kazanacakt›r.)
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Ola¤an ilkö¤retimin genel amaçlar› do¤rultusunda uygulanacak program
afla¤›daki flekilde yürütülecektir.

1. Grup A⁄IR Ö⁄RENENLER,
2. Grup NORMAL Ö⁄RENENLER,
3. Grup HIZLI Ö⁄RENENLER.

Program desenlenirken ö¤renciler üç ana gruba ayr›lacak. Her grup kendi
h›zlar›na göre e¤itim alacaklard›r. Her üç grup için de normal programa ek olarak SANATA BAKIfi, MANTIK, DRAMA zorunlu dersler olacak bunlar d›fl›nda ö¤rencinin yetenekli oldu¤u bafllang›çta en fazla iki özel alan ö¤rencilerce seçilecektir. Alan dersleri kendi içinde ayr›ca BAfiLANGIÇ, ORTA VE ‹LER‹ düzeyler olmak üzere üçer gruba ayr›lacak, her ö¤renci kendi ö¤renme h›z› ile bu alt kümelerde zenginlefltirilmifl programlarla gidebilecekleri yere kadar gidecektir. Bunu
belirleyecek bireysel programlar, prog.gel.uzmn, s›n›f ve özel e¤itim ö¤rt, iflbirli¤i içinde belirlenecektir. Örnek bir program afla¤›da belirtilmifltir.

7. Haftal›k ve Günlük Program

PZT

SALI

ÇARfi

PERfi

CUMA

Türkçe
özel alan
özel alan

Özel alan
özel alan
özel alan
rehberlik

özel alan
özel alan
Sanata bak›fl

özel alan
özel alan
özel alan
rehberlik

özel alan
özel alan
Mant›k
satranç

Ana s›n›f›na kat›lacak çocuklar için afla¤›daki örnek günlük plan dikkate al›narak düzenlemeler yap›labilir. Program›n ö¤leden sonra uygulanacak bölümünde hafta içinde her gün de¤iflik etkinliklerin yer almas› sa¤lanmal›d›r.
Ana S›n›f›
S›n›f Mevcudu;
8.30
8.30-9.00

15-20

•

iletiflim ve görgü kurallar› da bu saatlerde ifllenecek.

Okula gelifl (günayd›n)

•

Okula gelirken neler oldu. Her çocu¤un eflit bir zaman diliminde konuflmas› sa¤lanacak. Ö¤renciler halka halinde oturarak etkinli¤e kat›lacak,

•

Dersler bloklar fleklinde yap›lacak. Ö¤renci istedi¤i zaman ihtiyac› do¤rultusunda d›flar›ya ç›kabilecektir.
Ö¤retmen ö¤renciden önce s›n›fa girecek ve ö¤renciden sonra s›n›ftan ç›kacakt›r.
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Programlar normal programla kaynaflt›r›larak, zaman cetveline yerlefltirilerek
uygulanacakt›r.

Üstün Zekâl› Çocuklar›n Seçimi
Do¤an ÇA⁄LAR*

Cumhuriyet’in 75. Y›l›nda
‹lkö¤retim Sempozyumu,
Ankara 1998.
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ugün, e¤itimci olarak en önemli güç kayna¤›n›n beyin gücü oldu¤unu biliyor ve anl›yoruz. Toplumun mutlulu¤u ve geliflimi için üretilen herfley beyin
gücünün ürünüdür. Beyin gücünü uygun flekilde ve yönde kullanabilen toplumlar her alanda beyin gücünün ürünlerinden ve nimetlerinden yararlanm›flt›r ve
yararlanmaktad›rlar. Bilimin her dal›nda ak›l almaz olarak nitelenen h›zl› geliflim
beyin gücü sayesinde olmufltur. Her insan bir beyine ve beyin gücüne sahiptir.
Fakat her insan ayn› düzeyde beyin gücüne sahip de¤ildir. Beyin gücü itibariyle
insanlar aras›nda büyük bireysel ayr›l›klar vard›r. Okullar ve ö¤retmenler yararl›
yaflam için büyük bireysel ayr›l›klar gösteren insanlar›n e¤itimi ile ilgilenmelidir.
Bütün insanlar kendi yetenekleri düzeyinde e¤itilmeli ne yeteneklerinin üstünde
bir geliflime zorlama, nede onun alt›nda kalma gibi bir ihmale meydan
verilmemelidir.
Bu yaz›m›zda üstün zekâl› olarak nitelenen çocuklar›n e¤itimlerinde al›nacak
önlemleri aç›klamak isterim.
Biz, üstün zekâl› çocuklar›n toplumun en önemli güç kayna¤› oldu¤unu inkâr edemeyiz ve görmemezlikten gelemeyiz. Üstün zekâl›lar de¤iflik alanlarda
kendilerine tâbi olanlar› yönetecek ve toplumun mutlulu¤u için yeni uygarl›¤› yaratacak üstün beyin gücüne sahiptirler. Okullar, üstün zekâl› çocuklar› kendi yeteneklerini gelifltirecek ve üretici etkinliklerde kullanmaya muktedir k›lacak flekilde e¤itmelidir. Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimi oldukça güç ve kar›fl›k, fakat tüm
toplumun geliflimi için son derece gerekli bir süreçtir.
____________________________________

* Dr., Ankara Üniversitesi.
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Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimini afla¤›da yaz›l› iki ana bafll›k alt›nda incelemek yararl› olacakt›r. Bunlar:
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Üstün zekâl› çocuklar›n seçiminde izlenecek ifllemleri, uygulanacak yöntem,
teknik ve testleri afla¤›da belirlenen s›ra ile aç›klamak uygun olacakt›r.

1. Üstün zekâl› çocuklar›n seçimi ve teflhisi.
2. Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimi (Ayr›ca ele al›nacak).

I- ‹lk Tarama ve Seçim ‹fllemleri,
‹lk seçim ifllemlerini üç devrede aç›klamak isterim.

1. ÜSTÜN ZEKÂTI ÇOCUKLARINI SEÇ‹M‹ VE TEfiH‹S‹
Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itiminde ilk ad›m bunlar›n uygun flekilde teflhis
edilmesidir. Zekân›n ne oldu¤u, di¤er bir deyimle zekâ denilen beynin ö¤renme
gücünü oluflturan ö¤eler (faktörler) nelerdir? sorusunun aç›k ve kesin bir cevab›
bugüne kadar verilememifltir. Bilinen birfley varsa zekâ konusunda gelifltirilen kurumlara göre zekân›n en az 7 en çok 120 ö¤eden olufltu¤u belirlenmektedir. Zekâ konusunda bilimsel düzeyde bir fikir birli¤i de sa¤lanamam›flt›r. Bunun için üstün zekâl› çocuklar›n seçimi gerçekten kompleks ve güç bir süreçtir. Ama e¤itimin uygun seçim ve teflhis ile bafllamas› kaç›n›lmaz flekilde gereklidir.
Bugün, üstün zekâl› çocuklar›n seçimi ve teflhisi için birçok kriterler gelifltirilmifltir ve kullan›lmaktad›r. Üstün zekâl› çocuklar üzerinde birçok araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n bulgular›na göre üstün zekâl› çocuklar›n birçok üstün
bedensel, zihinsel, sosyal ve kiflilik özelliklerine sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Bunlar
üstün zekâl› çocuklar›n belirlenmesi sürecinde güvenilir bilimsel bulgulard›r. Bu
bulgular›n ›fl›¤›nda üstün zekâl› çocuklar›n mümkün oldu¤u kadar erken teflhisi
çok önemlidir. Ancak erken teflhis için bu konuyu iyi bilen uzman kiflilerin çok
hassas kriterler kullanarak üstün zekâl› çocuklar›n özelliklerini saptamas› ve yarg›ya varmas› gereklidir.
Bugün ülkemizde sahip oldu¤umuz az say›da uzman kifliler ve kriterlere göre üstün zekâl› çocuklar›n okul öncesi y›llar›nda saptanmas› bir seri düzeltilmesi
mümkün olmayan e¤itsel hatalar yapmam›za sebep olabilir. Onun için bu çocuklar›n ilkokulun ilk y›llar›nda 8-9 yafllar›nda sistemli çal›flmalarla belirlenmesi uygun
olur kan›s›nday›m. Çocuklar okula al›nd›ktan sonra onlar hakk›nda baz› temel bilgiler toplan›r. Okulun ilk y›llar›nda okuma yazma sürati, baflar›s›, konuflma ve dil
geliflimi, di¤er derslerde ve etkinliklerde ö¤renme sürati, baflar›s›, sosyal iliflkileri
ve tüm yaflam› sistemli olarak izlenir, gözlenir ve de¤erlendirilir. Seçimde ve teflhiste acele etmek dolay›s›yle yanl›fl kararlar vermek tehlikeli sonuçlar do¤urabilir.
Özellikle bu ifle yeni bafllayanlar›n yanl›fl bir sonuca varmas› ola¤and›r. Ancak
uzman ö¤retmenler taraf›ndan yürütülen ana okulu düzeyinde yap›lan ö¤retim
s›ras›nda haz›rl›k çal›flmalar›n›n yap›lmas› ilkokullarda bu konuda yap›lacak çal›flmalar›n erken bafllat›lmas› için yararl› olabilir.

1. Ö¤retmen Kanaatlar›na Dayal› ilk Seçim
‹lk Kaba seçim ifllemi tüm s›n›f ö¤retmenlerinin kanaatlar› al›narak bafllat›lmal›d›r. Bunun için ö¤retmenlere önce araflt›rmalar›n bulgular› ile saptanan üstün zekâl› çocuklar›n belirgin bedensel, zihinsel, sosyal ve kiflilik özellikleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmelidir. Ö¤retmenlerin s›n›flar›nda üstün özellikler gösteren çocuklar› saptamak için izleyecekleri yöntem, dolduracaklar› fifller hakk›nda
aç›k pratik ve uygulamal› bilgi verilmelidir. Bu konuda yap›lacak gözlemlere yard›mc› olmak üzere afla¤›daki özellikleri tafl›yan ö¤rencilerin üstün zekâl› çocuklar
için yap›lacak incelemeye aday olarak seçilmesi uygun olabilir. Bunlar:
ÜSTÜN Z‹H‹N YETENE⁄‹ GÖSTEREN ÇOCUKLARIN BEL‹RG‹N ÖZELL‹KLER‹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kolay ve çabuk ö¤renir.
Sa¤duyu sahibidir, pratik bilgiyi çok kullan›r.
Genelleme yapar, aç›k düflünür.
Olaylar, durumlar, bilgiler aras›nda iliflkileri kolayca bulur.
Bilgilerini transfer eder. Anlamlar› çabuk kavrar.
Fazla al›flt›rmaya gerek kalmadan duydu¤unu, okudu¤unu ve gördü¤ünü
uzun zaman saklar ve hat›rlar.
Di¤er yafl›t› çocuklar›n bilmedikleri birçok alan ve konularda bilgi sahibidir.
Sözcük da¤arc›¤› genifltir.
Sözcükleri yerinde kullan›r. Ana diline hakimdir.
S›n›f›ndan birkaç y›l ileri düzeydeki kitaplar›, gazeteleri ve dergileri okur ve
anlar.
‹lgileri zengindir. Çok fley ö¤renmek için sürekli sorular sorar. Ö¤renmeye belirgin derecede açl›k duyar.
Zihin güçlü¤ü olan problemleri kolayl›kla çözebilir.
Akademik etkinliklerde yafl›tlar›ndan 1 veya iki y›l ilerdedir.
De¤ifliktir. Özel düflünceleri, bulufllar› ve çal›flma yöntemleri vard›r.
Uyan›k, keskin gözlemci ve haz›r cevapt›r.
Konuflmas›nda ak›c›l›k ve tutarl›k vard›r.
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S›n›f ö¤retmenleri ö¤rencilerini gözler ve bu özellikleri sürekli ve belirgin flekilde gösteren ö¤rencileri daha ileri ve derinli¤ine incelenmek üzere aday olarak
seçer. Ö¤retmen kanaatlar›na göre yap›lan bu seçime % 50 güvenilebilir. Ancak
bu seçimde baz› üstün zekâl› çocuklar›n ö¤retmenin dikkatini çekmemifl olmas›
veya baz› kiflisel nedenlerle seçilemeyece¤ini hat›rdan ç›karmamak ve o oranda
güvenmek ve flüphe ile bakmak gerekir.

2. Grup Zekâ Testlerine Göre ‹lk Seçim.
Birçok ülkelerde ilk kaba seçimlerde grup zekâ testleri uygulanmaktad›r, ilk
kaba seçimlerde uygulanacak testlerin o ülkenin flartlar›na uygun olarak haz›rlanm›fl veya kültürel serbest testler olmas› gerekir. Ülkemizde bu konuda fazla bir
haz›rl›k yap›lamam›flt›r. Ancak 1952 y›l›nda Türkçeye adapte edilmifl ve geçici
normlar› al›nm›fl baz› grup zekâ testlerinin uygulanmas› bu hizmeti k›smen yerine getirebilir. Bu grup zekâ testleri;
a. 5-7 Yafl Temel Kabiliyetler Testi
b. 7-11 Yafl Temel Kabiliyetler Testi
c. 11-17 Yafl Temel Kabiliyetler Testi
d. Otis Alfa Testleri
e. Otis Beta Testleri
f. Khulman Anderson Testleri
g. Thurstone Sürat Kavray›fl Testi
h. Mücerret Kavrama Testi.
Bu grup zekâ testleri uygulamas› sonunda akranlar› aras›nda üst yüzde on
grup içinde bulunanlar; bireysel olarak derinli¤ine incelenmek üzere, üstün zekâl› aday olarak seçilebilirler.
Bu grup testlerinin flartlar›na uygun olarak uzman kiflilerce uygulanmas› ve
yorumlanmas› ilk flartt›r. Grup Zekâ testlerini ikifler, üçer ay ara ile uygulamak ve
her uygulamada grup içinde daima üst yüzde on aras›nda bulunanlar›n belirlenmesi uygun olacakt›r. Bir grup testi uygulamas›na dayanarak bir seçim yapmak
son derece hatal› bir tutum olacakt›r. Onun için en az üç veya dört tür grup zekâ testi uygulamas› yapmak gerekir.

3. Baflar› Testlerine Göre ‹lk Seçim
Bir taraftan grup zekâ testlerine göre ilk seçim yap›l›rken di¤er taraftan da
çeflitli derslerin konular›n› kapsayan objektif baflar› testleri haz›rlanmas› ve uygu-
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lanmas› ilk seçim için önemli kriterlerdendir. Baflar› testlerinin çeflitli ders konular›nda haz›rlanmas› ve en geç iki ay aral›klarla sürekli olarak uygulanmas› gerekir.
Baflar› testlerinde sürekli olarak yafl grubunun üst yüzde onu aras›nda bulunanlar üstün zekâl› çocuk aday› olarak seçilebilir.
Özellikle ö¤retmen kanaatlar›na, çeflitli grup zekâ testleri ile baflar› testlerinde akran grubu içinde üst % 10 aras›nda bulunan çocuklar›n özellikle üstün zekâl› çocuk aday› olarak seçilmesi uygun olacakt›r.
Her zaman hat›r›m›zda tutmam›z gereken bir gerçek vard›r. Grup zekâ testleri ve baflar› testleri çocu¤un psikolojik, kiflisel aile durumu, sa¤l›k durumu, yaflad›¤› çevrenin sosyal, ekonomik ve kültürel durumundan büyük ölçüde etkilenir.
Bunun için çocu¤un tüm geliflimi hakk›nda toplanan bilgilerin çok yönlü de¤erlendirilmesi gerekir, ilk seçimde üstün zekâl› adaylar her üç ölçümde üst % 10
içinde bulunanlar aras›ndan seçilmeli ve derinli¤ine bireysel incelemelere tabi tutulmal›d›r.

II. Bireysel ‹ncelemelerle Seçim.
Önceki ifllemler ve yöntemlere göre üstün zekâl›l›¤›ndan flüphe edilen ö¤renciler mutlaka derinli¤ine bireysel incelemelere tabi tutulmal›d›r. Bireysel incelemeleri afla¤›daki hususlarda görmek mümkündür. Bunlar:
1. T›bbî incelemeler,
2. Bireysel Zekâ Testleri,
3. Sosyal Olgunluk Testleri,
4. Psiko-Devimsel Testler,
5. Kiflilik Testleri.
6. ‹lgi Testleri.
7. Sosyometrik Testler,
8. Gözlemler,
9. Vak’a incelemeleri.

1. T›bbî incelemeler
Üstün zekâl› adaylar›n önce genel ve sonra gerekli özel uzmanlar taraf›ndan
göz, kulak, dahilî, sinirsel, psikiatrik, vd. bedensel muayenelerinin yap›lmas› ve
mevcut sa¤l›k durumu ile sa¤l›k geçmiflinin saptanmas› gerekir.
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2. Bireysel Zekâ Testleri
Bireysel incelemelerde en çok a¤›rl›k verilecek alanlardan biri de bireysel zekâ testleriyle ö¤renme gücünün belirlenmesidir. Bunun için uzman kifliler taraf›ndan birçok bireysel zekâ testinin uygulanmas› gerekir. Bu testler ülkenin flartlar›na göre haz›rlanm›fl veya kültürel serbestli¤i olan testlerden oluflmal›d›r. Ülkemizde bu konuda afla¤›daki testlerin uygulanmas› tavsiye edilebilir. Bunlar:
a. Stanfort-Binet Zekâ Testi
L. – M Formlar› ve L M formu
b. Goodenough insan Resmi Çizme Testi
c. Çocuklar ‹çin WechsIer Zekâ ölçe¤i
d. Yetiflkinler ‹çin WechsIer Zekâ Ölçe¤i
e. Beynelmilel Leiter Performance ifl Testi
f. Columbia Zihin Olgunluk Testi
g. Kohs Testi
¤. Porteüs Dolambaçl› Yollar Testi
h. Peabody Resimle Sözcük Hazinesi Testi.
›. Dearbon Testi.

3. Sosyal Olgunluk Testi
Üstün zekâl›l›¤a aday seçilen çocuklar›n sosyal olgunluk seviyelerinin de saptanmas› çok önemlidir. Bunun belirlenmesi için kültürel serbestli¤i olan Vineland
Sosyal Olgunluk Testinin uygulanmas› uygun olacakt›r.

4. Psiko-Devimsel Testler
Psiko-devimsel geliflim düzeyinin saptanmas› için Vinelan OseretskyPsiko Devimsel Geliflim Ölçüsünün uygulanmas› yararl› olacakt›r.

5. Kiflilik Testleri
Üstün zekâl› aday›n kiflilik gelifliminin ölçülmesi büyük önem tafl›r. Kiflilik durumunun belirlenebilmesi için çeflitli test ve tekniklerin uygulanmas› gerekir. Bunlardan bafll›calar› flunlard›r;
a. Kiflilik testleri
b. Kiflilik envanterleri
c. Projektif teknikler
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d. Tutum ölçekleri
e. Karakter ölçekleri
f. Gözlemler.

6. ‹lgi Testleri
Üstün zekâl› çocuklar›n ilgilerinin saptanmas› için
a. ‹lgi envanterleri kullan›lmas›.
b. Gözlemler yap›lmas›.

7. Sosyometrik Testler
Grup içinde üstün zekâl› çocuklar›n sosyal durumlar›n›n saptanmas› gerekir.
Bunun için
a. Bu kimdir?
b. Rol da¤›t›m tekni¤i
c. Sosyometrik metot
d. Sosyal ölçekler uygulanarak durumu belirlenebilir.

8. Gözlemler
Üstün zekâl› aday çocuklar›n özellikle çeflitli durumlar, yerler ve etkinliklerde
sürekli olarak gözlenmesi büyük önem tafl›r. Sistemli yap›lan gözlemlerle edinilen
bilgiler güvenilir yarg›lara dayanak olabilir.

9. Vak’a incelemeleri.
Üstün zekâl›l›¤›n belirlenmesinde her çocu¤un anne rahmine düfltü¤ü andan o ana kadar ki yaflam›n›n incelenmesi gerekir. Bu incelemede çocu¤un zihinsel, psikolojik, sa¤l›k, bedensel, duygusal, cinsel, sosyal, kiflilik geliflimi ana baba
ve aile durumlar› ile geçmiflleri, e¤itim durumu ve geçmifli, ilgileri, baflar›lar› derinli¤ine incelenerek çocu¤un durumu ortaya ç›kar›labilir.
Bütün bu incelemelerin dikkatle, bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip
kimseler taraf›ndan yap›lmas› bilgilerin güvenilir olmas› için ilk flartlardand›r.
Her çocuk hakk›nda toplanan bu bilgiler sonunda çocu¤un zekâ geliflim düzeyi akranlar› aras›nda % 2 aras›na düflüyorsa, bu çocuk üstün zekâl› say›labilir.
Di¤er bir deyimle bütün testlerin sonuçlar›na göre sürekli olarak çocu¤un zekâ
bölümü 130 ve üzerinde ise bu çocu¤un durumu üstün zekâl› olarak görülebilir.
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Bu ölçümlerin güvenilir olmas› için öncelikle ülkemiz flartlar›na göre testler,
envanterler ve teknikler gelifltirmek veya mevcutlar›n ülkemiz flartlar›na göre
ayarlanmas› yap›lmal›d›r.
‹kinci olarak bu araçlar› uygun flekilde kullanabilecek ve yorumlayabilecek
uzman personel yetifltirmek gerekir. Bu araçlar uzman›n elinde yararl›, acemilerin
elinde zararl› olur.

Farkl›laflt›r›lm›fl Fizik Derslerinin 9. S›n›f
Üstün Yetenekli Ö¤renciler Üzerindeki Etkisi
Muhsin Ö⁄RETME

Gerek ilk elemede gerekse bireysel incelemede bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip kimseler uygun araçlar kullanarak o ülkenin gelece¤ini tayin edecek
en üstün güç olan beyin gücüne sahip üstün zekâl› çocuklar›n› seçebilirler. Bu ifli
gere¤i gibi yapacak uzmanlar›n yetifltirilmesi ve kullan›lacak testler ile uygulanacak
di¤er araçlar›n gelifltirilmesini üniversiteler en k›sa zamanda görev olarak almal›d›r.
Ça¤dafl E¤itim Dergisi,
Cilt 3, Say›: 16, Sayfa 9-15
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H

G‹R‹fi

içbiri di¤erinin ayn›s› olmayan bir grup ö¤rencinin bulundu¤u bir s›n›fta
veya herhangi bir ö¤renme ortam›nda, “tek tip herkese uyar” tarz› dersler, herkese de¤il sadece bir kaç kifliye “uyacakt›r” büyük bir olas›l›kla. Ö¤renen
bireylerdeki farkl›l›klar dikkate al›nmadan haz›rlanm›fl bir ders, ortamdaki her bir
birey için etkin bir ö¤renme gerçeklefltiremeyecektir. Üstün yetenekliler için haz›rlanan dersler farkl›laflt›r›l›rsa, fen/fizik’teki düflük ö¤renme ve olumsuz tutumlarla ilgili sorunlar›n çözülebilece¤i, fen/fizik’le ilgili bilimsel olmayan (veya naif)
görüfllerin de¤ifltirilebilece¤i düflünülmektedir. Bu araflt›rmada fizik dersleri flu üç
bileflenden bir veya daha fazlas›nda ve ö¤rencinin derse haz›r olma düzeyi
ve/veya ö¤renme biçimleri temelinde farkl›laflt›r›lm›flt›r: içerik, süreç, ve sonuç
(ürünler) - bu Carol Ann Tomlinson’un (1995a; 1999) farkl›laflt›rma modelidir.

ÜSTÜN YETENEKL‹YE FARKLILAfiTIRILMIfi
F‹Z‹K DERSLER‹ ‹Ç‹N TEMEL (RASYONEL)
Farkl›laflt›r›lm›fl dersin ne oldu¤una dair ortak bir tan›m olmamas›na (Tomlinson, 1995b) ra¤men, bir çok farkl› tan›mda flu iki nokta öne ç›kmaktad›r: 1) bireyin farkl› ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac›yla 2) ö¤retim izlencesinde (müfredat)
ve/veya derslerde de¤ifliklik yapmak. Farkl›laflt›rman›n felsefesi temel olarak, her
bir ö¤renen bireyin gereksinimlerini ö¤renme süreci içinde olas› en üst düzeyde
karfl›lamakt›r. Bu eylemdeki anahtar ad›mlardan biri ö¤rencinin ö¤renme biçiminin belirlenmesidir. Ackerman ve arkadafllar› (1989; 1999) ö¤renen bireylerdeki
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farkl›l›klara odaklanm›fl bir çok araflt›rmadan bahsetmekte ve bireylerin gereksinimlerinin karfl›lanmas› için farkl›laflt›rman›n gereklili¤ini öne ç›karmaktad›rlar.
“Çocuklar nas›l farkl›l›klar gösterirler?” sorusuna verilecek cevap -en az›ndan
e¤itimsel aç›dan- çok genifl bir aç›l›ma sahiptir. Ö¤renme biçimleri üzerine yap›lan araflt›rmalar, çocuklar›n bu özelliklerinin belirlenmesine yard›mc› olacak sistemler oluflturmakta ve akademik baflar›n›n art›r›lmas› ve daha etkin derslerin haz›rlanmas›na yard›mc› olmaktad›r (Burns ve arkadafllar›, 1998). Renzulli’nin araflt›rma temelli Learning Styles Inventory (LSI), adl› ölçe¤i “ö¤retmenlere, s›n›flar›ndaki ö¤rencilerin ders ifllenme biçimleri hakk›ndaki tercihlerini dikkate alan ö¤renme deneyimleri planlamalar›nda rehberlik edecek” (Renzulli & Reis, 1997) bir
araçt›r ve Türkiye e¤itim sisteminde kullan›labilecek en gerçekçi ölçek olarak gözükmektedir. Bu ölçek araflt›rmac› taraf›nda Türkçe’ye uyarlanm›flt›r. Gallagher
(2000) üstün yetenekli ö¤rencilerin varl›¤› ve onlar›n “doyurucu e¤itimsel hizmet
ve deneyimlere” olan ihtiyac›na vurgu yapmaktad›r. Üstün yeteneklilerin özellikleri, araflt›rmalar›n da yard›m›yla daha iyi anlafl›lmaktayken, öncelikle uygulama
alan›nda onlar›n e¤itimsel gereksinimlerinin karfl›lanmas› oda¤a oturmaktad›r.
Örne¤in Renzulli (1975) “gerçek hayat sorunlar›n›n” projeler tabanl› çözüldü¤ü
farkl›laflt›r›lm›fl bir ö¤retim izlencesi gelifltirmifltir. Bir çok yüksek yetenekli ö¤renci derslerin sunuluflundaki zenginlikten zevk almakta ve ço¤unlukla farkl› ders biçimlerinden yarar görmektedir (Perrin, 1984). Benzer biçimde, Tomlinson (1995a)
da ileri düzeydeki ö¤rencilere uygun ö¤renme deneyimleri sa¤layacak flekilde desenlenmifl farkl›laflt›r›lm›fl derslerin onlar› potansiyellerinin en üst noktas›na ç›karabilece¤ini söylemektedir. Bazen, Türkiye’de de oldu¤u gibi, üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimsel gereksinimlerini karfl›lamak amaçl› çal›flmalar bir ülkenin ulusal e¤itim sisteminin s›n›rlar›n› zorlayabilmektedir. Örne¤in, ö¤renenlerin her
alanda gerçek-hayat-sorunlar› bulmalar› ve sorunlara projeler gelifltirerek yaklaflmalar›n› gerektiren deneysel bir ö¤renme modeli (Akarsu, 2000) olan B‹LSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) üstün yetenek gösteren ö¤rencilere uygun ortamlar haz›rlamak için çabalamaktad›r.
Bir çok araflt›rma özellikle 1970’lerden bu yana fizi¤in nas›l daha iyi ö¤renilebilece¤i ve ö¤retilebilece¤i üzerine odaklanm›flt›r. Fizik ö¤reti ile ilgilenenler,
uzun süredir ö¤rencilerin fiziksel dünyay› anlama ve ö¤renmesi üzerine çal›flmaktad›r (Arons, 1997). Klasik yöntemler ile yap›lan fizik derslerinin elbette yararl›
yanlar› vard›r, fakat fizik e¤itimi alan›ndaki araflt›rmalar göstermifltir ki bu tür derslerin kavramsal düzeyde örneklerini bulabilece¤imiz baz› sak›ncalar› vard›r (Hake,
1998; McDermott, 1991; 1993; Laws, 1991; Arons, 1990; 1997). Halloun (1996)
fizik derslerinin üç önemli sorununu flöyle belirtmektedir: 1) düflük düzeyde yarar,
2) k›sa süreli ak›lda kalan ö¤renme, 3) fizik çal›flan/okuyan ö¤renci say›s›ndaki düflüklük. Farkl›laflt›r›lm›fl dersler bireyin ö¤renmesini kendisinin yap›land›rd›¤› ve de-
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neyimlerini gelifltirdi¤i bir ortam yarat›r. Bu ö¤renme ortam›ndaki her bir unsur etkileflimde oldu¤u bireyin tercihleri ve özellikleri ile uyum içindedir. Nerdeyse tüm
fizik e¤itimcileri hem fikirdir ki ö¤rencilerin ezbere olmadan problem çözebilmelerini istiyorsak, onlar›n fizik kavramlar›n› net ve iyi yap›lanm›fl bir flekilde ö¤renmelerini sa¤lamal›y›z. Farkl›laflt›r›lm›fl dersler kavramlar ve prensipler üzerine de
odaklan›r ve bu, fizik e¤itiminin beklenen amaçlar›na çok uygundur.

YÖNTEM
‹nanç Lisesi’nin (flu anda Türk E¤itim Vakf› okulun sahibidir ve ad› TEV ‹nanç
Türkefl Özel Lisesi olarak de¤ifltirilmifltir) 2000-2001 akademik y›l›nda her biri ondört kifli olan iki dokuzuncu s›n›f› çal›flman›n örneklemini oluflturmufltur. Araflt›rmada kullan›lan veri toplama araçlar› afla¤›daki tabloda özetlenmifltir:
Kullan›lma zaman›

Önce

Sonra

Önce
ve
Sonra

Ö¤renme Biçimleri Ölçe¤i (LSI)

√

–

–

Renzulli et al., 1998

Bilimler Hakk›nda Görüfller Ölçe¤i,
VASS P20LB (ilk ad› VASS-P12)

√

–

√

Halloun, kiflisel iletiflim,
21 Temmuz 2000

–

√

–

Mazur, 1997, s. 21; Mazur,
kiflisel iletiflim, 2 fiubat 2001

√

–

–

–

Araç

Sethian Anketi

Ö¤rencilerin fizik hakk›ndaki
genel görüflleri

Referans

Bu standart araçlar›n yan›s›ra, araflt›rmac› onbir haftal›k zaman içinde düzenli ve sürekli olarak ö¤rencilerin yapt›¤› çal›flmalar ve etkinlikler hakk›nda onlar›n
görüfllerini alm›fl ve bunlar› sürecin de¤erlendirmesinde kullanm›flt›r. Fizik baflar›s›n›n ölçülmesinde üç genel s›nav ve iki küçük s›nav›n yan›s›ra, ayn› zamanda ö¤retmen konumundaki araflt›rmac›n›n ö¤rencilerin s›n›f içi etkinliklerini de¤erlendirdi¤i sözlü notlar› kullan›lm›flt›r. Çal›flma tek-grup desenine sahiptir. Farkl›laflt›r›lm›fl derslerin tutum üzerine olan etkisi ölçmek için araflt›rmac› taraf›ndan oluflturulmufl VASS P20LB’nin Türkçe formu öntest-sontest deseni ile kullan›lm›flt›r.
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Baflar› üstündeki etki için ise, çal›flma grubunun notlar› fen ve matematik notlar› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.
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Standart sapma

Ortalama baflar›
(100 üstünden)

Fizik (11-haftal›k süreç)

6.99

81.14

Matematik (11-haftal›k süreç ile ayn› dönem)

13.47

77.93

Fen (Bir önceki sene)

13.13

70.97

Matematik (Bir önceki sene)

16.00

61.36

SONUÇLAR VE TARTIfiMA
Sethian anketine verilen cevaplar ve ö¤rencilerin olumlu geri bildirimleri
araflt›rmac›y› flu genel sonuçlara götürmüfltür. 11-haftal›k farkl›laflt›r›lm›fl derslerde; ö¤renciler a) dersleri sevdi, b) ö¤retilme tarzlar›n› be¤endi, c) rahat bir ö¤renme ortam›n› sevdi, d) deneyleri ve etkinlikleri sevdi. VASS P20LB sonuçlar› ö¤rencileri dört gruba ay›rd›:
•

Uzman profili (EP): Bir uzman gibi görüfle ve bilimsel gerçekli¤e sahip, kritik
düflünme ile ö¤renebilen ö¤renciler

•

Halk profili (FP): Halktan (s›radan) biri gibi görüflü olan, naif bir gerçekli¤e
sahip, pasif ö¤renen bireyler

•

Yüksek geçifle ait profil (HTP): kar›fl›k görüfllere sahip ve EP ile HP aras›nda
olan fakat EP’ye daha yak›n olanlar

•

Düflük geçifle ait profil (LTP): kar›fl›k görüfllere sahip ve EP ile HP aras›nda olan
fakat FP’ye daha yak›n olanlar

VASS P20LB’nin ön-test son-test istatiksel analizleri, farkl›laflt›r›lm›fl derslerin
ö¤rencilerin fizik hakk›ndaki görüfllerinde EP’ye do¤ru yönelen bir de¤ifliklik yaratt›¤›n› göstermifltir. Farkl›laflt›r›lm›fl dersler sonunda ö¤renciler fen/fizik hakk›ndaki görüfllerinin:
•

bilimsel boyutunda, naif gerçeklikten bilimsel gerçekli¤e do¤ru yönelen

•

biliflsel boyutunda ise, pasif ö¤renen bireyden kritik düflünmeyle ögrenen bireye yönelen

bir de¤iflim yaflad›lar (bilimsel boyut için ortalama (M=26.71, SD=3.10) ilk de¤erden (M=24.32, SD=3.50) anlaml› düzeyde yüksektir (t(27)=-3.26, p=.003)). Biliflsel boyutta ise anlaml› düzeyde olmasa da, 1.32 de¤erinde bir art›fl gözlenmifltir. ‹flaret testi göstermifltir ki, onbir haftal›k süreç sonunda ö¤rencilerin %57’si
pasif ö¤renen bireyden kritik düflünme ile ö¤renen bireye, %61’i naif gerçeklikten bilimsel gerçekli¤e yönelen bir de¤iflim yaflam›fllard›r.
Farkl›laflt›r›lm›fl dersler baflar› üzerinde de olumlu bir etki yaratm›flt›r. Afla¤›daki tablo baflar›yla ilgili karfl›laflt›rma yapmaya imkan tan›r:

Notlardaki da¤›l›m›n azalmas› ve ortalaman›n yükselmesi, baflar›n›n farkl›laflt›r›lm›fl dersler ile daha çok kifliye daha üst düzeyde yay›ld›¤›n› göstermifltir.
Bu araflt›rman›n gösterdi¤i gibi, farkl›laflt›r›lm›fl dersler daha iyi bir ö¤renme
ortam› oluflturmaktad›r. Uygulama s›ras›nda ö¤renciler zevk ald›klar›n› ve takdirlerini dile getirmifllerdir. Ö¤retmenler her grupta bireysel farkl›l›klar›n fark›nda olmal› ve her birinin kiflisel gereksinimine sayg› duymal›d›r. E¤er ö¤retmenler ve hatta yöneticiler böylesi bir yaklafl›m› okulun ruhunun bir parças› haline getirebilirlerse, farkl›laflt›r›lm›fl ö¤renmenin verimli ortam›nda çok ciddi geliflmeler sa¤lanabilir. Farkl›laflt›r›lm›fl derslerin prensipleri bu tür çabalar› hem ö¤renciler hem de ö¤retmenler için son derece faydal› ve zevkli hale getirecektir. Farkl›laflt›r›lm›fl dersler
üstün yetenekliler için oldu¤u gibi her tür ö¤renci profili için önemli ilerlemeler
vaat etmektedir. Bu çal›flmada e¤itimsel gereksinimleri klasik ö¤retme yöntemleriyle genelde yeterince karfl›lanamayan üstün yetenekli ö¤renciler kullan›ld›. Süreç
boyunca yap›lanlar, onlar için çok daha iyi ö¤renebilecekleri ve üretebilecekleri esnek bir ortam sa¤lad›. Farkl›laflt›rma ile içerikte, süreçte ve sonuçlarda yarat›lan
derinlik, üstün yetenekliler için çok verimli ö¤renme ortamlar› yaratacakt›r.
(2003) The effect of differentiated physics instruction on 9th grade gifted
learners. In F.J. Mönks & H. Wagner (Eds.), Development of human potential:
Investment into our future. Proceedings of the 8th Conference of the European
Council for High Ability (ECHA). Rhodes, October 9-13, 2002, (pp. 196-199).
Bad Honnef, Germany: K.H. Bock.
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‹stanbul Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem)
‹çin Bir Ö¤renme Modeli
Füsun AKARSU*

‹

leri seviyede becerilere sahip ö¤rencilerin özel e¤itimine yönelik ihtiyaç 1990’l›
y›llar›n bafllar›nda hem halk hem de hükümet taraf›ndan bir kere daha gündeme gelmifltir. Seçilmifl parlak ve yetenekli gençlerin e¤itiminin ilk örneklerinden
biri olan ENDERUN Saray Okulu’nun, 15. ve 18. yüzy›llarda Osmanl› ‹mparatorlu¤unda görülmesine ra¤men, genç Türkiye Cumhuriyeti üstün yeteneklilerin e¤itimine yeterli önemi vermemifltir. Ancak Bat› dünyas›nda üstün yeteneklilerin
e¤itiminin popüler bir konu haline gelmesi ve bunun etkilerinin 1990’l› y›llar›n
bafllar›nda Türkiye’ye ulaflmas› sonucu, iki özel okul ve Ankara’daki bir devlet
okulu bünyesinde yürütülen hükümet destekli bir program aç›lm›flt›r.

TÜRK‹YE’DE ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Türkiye Cumhuriyet’inin 1923 y›l›nda kurulmas› ile Frans›z e¤itim sistemini
model alan oldukça merkezi ve kat› bir e¤itim sistemi kurulmufltur. Befl senelik
mecburi temel ilkö¤retim e¤itimi, bunu takip eden üç senelik ortaö¤retim ve üç
senelik liseden oluflan iste¤e ba¤l› ortaö¤retim kurumlar› herkese aç›kt› ve Milli
E¤itim Bakanl›¤› (MEB) taraf›ndan yönetilmekteydi. Bakanl›k tüm alan ve seviyelerdeki resmi veya gayri resmi e¤itim-ö¤retim faaliyetleri üzerinde kontrole sahiptir. E¤itim, bireyleri Anayasada belirtilen ilkeler do¤rultusunda iyi bir vatandafl olmaya yönelten bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenden dolay› da yeni giriflimlerin denenmesi ve deneysel modellerin test edilmesi Türkiye’de oldukça zor
____________________________________

* Doç. Dr., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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olmaktad›r (Akarsu, 2000: 315-3). E¤itimde f›rsat eflitli¤i kavram› ayn› müfredat›n ve ayn› ö¤retimin, tüm yafl grubundaki ö¤rencilere ayn› zamanda verilmesi
fleklinde alg›lanmaktad›r. Popülist e¤itim politikalar›n›n uygulanmas›n› tercih
eden politikac› ve bürokratlar MEB’in karar ve faaliyetlerini temelinden etkilemektedir. Üstün yetenekli ve beceriye sahip ö¤renciler için al›nan özel önlemler
ortalama ö¤rencilere karfl› ayr›m yap›lmas› ve seçkin gruba hitap etmesi fleklinde
elefltirilere maruz kalm›flt›r.
Üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimine yönelik elveriflsiz koflullara ra¤men,
belirgin baz› giriflimlerde de bulunulmufltur. 1962 y›l›nda oldukça yetenekli olan
bu ö¤renciler için ortaokullarda özel s›n›flar oluflturulmufltur. Ancak bu uygulama
k›sa zamanda amac›ndan sapm›fl ve politik güce sahip gruplara yak›n kiflilerin çocuklar›n› bu s›n›flara yerlefltirmek istemeleri nedeni ile uygulama yar›da b›rak›lm›flt›r. 1992 ve 1993 y›llar›nda üstün yetenekli ö¤renciler için iki özel okul aç›lm›flt›r. Bu okulardan sadece ‹nanç Okulu (Akarsu, 1992) yoksul üstün yetenekli
ö¤renciler için yat›l› okul olarak Bakanl›k taraf›ndan kabul edilmifl, ama Bakanl›k
daha sonra onay ve deste¤ini geri çekmifltir. Üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik onay girifliminde bulunan di¤er okul ise bu onay› hiç alamam›flt›r. Yeni kurulmaya bafllayan bilim ve sanat merkezleri d›fl›nda üstün yeteneklilerin ihtiyac›na
cevap verecek hiçbir kurum, okul ya da organizasyon bulunmamaktad›r. Seçerek
ö¤renci alan ortaö¤retim okullar›, devlet fen liseleri ve konservatuarlar belli bir
dereceye kadar belirli yeteneklere sahip ö¤rencilere e¤itim imkan› sa¤larlar.
Üstün yetenekli gençlerin aileleri 1993 y›l›nda Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar E¤itim Vakf›’n› (TUYCEV) kurmufllard›r. Okul öncesi ve ilkö¤retim okullar›ndaki çocuklara hafta sonlar› küçük grup aktiviteleri sa¤layan Vak›f, destek olan
üyeler ve kat›l›mc› ailelerinden toplanan ücretlerle finanse edilmektedir.

AMAÇ
Üstün yetenekli ö¤rencilere devlet okullar›nda ulaflmak üzere uygulanan çeflitli bat› modellerinde karfl›lafl›lan zorluklar› göz önüne alan Milli E¤itim Bakanl›¤›, bunun yerine, üstün yeteneklilerin ihtiyaçlar›na bilim ve sanata iliflkin zenginlefltirici aktivitelerle hizmet verecek merkezler kurma yoluna gitmifltir. ‹lk merkez 1995 y›l›nda Ankara’da aç›lm›fl ve daha çok oradaki bir devlet okulunun tamamlay›c› ö¤retim birimi olarak ifllev görmüfltür. ‹kinci merkez Bilim ve Sanat
Merkezi ad› ile ‹stanbul’da kurulmufltur. Bu merkez MEB Ankara merkezde görevli baz› kiflilerle, ‹stanbul’daki adanm›fl bir grup e¤itimci, idareci, ö¤retmen ve
ifladamlar›n›n giriflimleri ve aktif kat›l›mlar› sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Bu makalenin amac› B‹LSEM’in faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçeklefltirilmesi ve de-
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¤erlendirilmesinde kullan›lan ö¤renme modeli ve kuramsal altyap›s› hakk›nda
bilgi vermektir.

KISA GEÇM‹fi
Yukar›da anlat›ld›¤› gibi, Türkiye’de oldukça merkezi bir yap› gösteren e¤itim
sisteminin tekeli, her türlü e¤itim-ö¤renim faaliyeti için yerel ve merkez MEB birimlerinden resmi onay almay› gerektirir. Bu faaliyetlerin tümü MEB’in denetimi
alt›ndad›r. Dolay›s› ile B‹LSEM’in kurulmas› için ilk ad›m merkezin kuruluflu, yönetsel yap›s›, ö¤renci seçimi, ö¤renme faaliyetleri ve de¤erlendirme süreçlerine
iliflkin kural ve kanunlar›n haz›rlanmas› ve bunlar›n yasal onay için teslim edilmesiydi. Detayl› döküman Bakan›n kendisi taraf›ndan onayland› ve B‹LSEM resmi
olarak 1997 y›l›nda kuruldu.
B‹LSEM için tahsis edilen bina ‹stanbul’un Anadolu yakas›ndaki Ataflehir’dedir. Ataflehir, orta ile orta-üstü s›n›f› temsil eden ailelerin yaflad›¤› yeni geliflmekte olan bir yerleflim alan›d›r. Ataflehir’in hemen yan›nda bulunan Küçükbakkalköy
ise, nüfusunun büyük k›sm› düflük sosyo-ekonomik seviyeden ailelerin yaflad›¤›
bir gecekondu yerleflim birimidir. B‹LSEM’e kabul edilen ö¤renciler bu iki farkl›
sosyo-ekonomik seviyeyi temsil eden gruplardan gelmektedir. B‹LSEM faaliyetleri için kullan›lacak binan›n öncelikle restorasyona ihtiyac› olmufltur. B‹LSEM’e gönüllü destek veren mimar ve mühendislerin yard›m› ile mimari düzenleme plan›
haz›rlanm›flt›r. Bu kifliler yönetim kurulu üyeleri ve B‹LSEM’in yöneticisi ile iflbirli¤i içinde çal›flm›fllard›r. Mali destek ‹stanbul valisinden gelmifl ve anlaflmal› flirket
binay› 1999 y›l› bafl›nda tamamlam›flt›r.
B‹LSEM, MEB Özel E¤itim Genel Müdürlü¤ü’nün do¤rudan denetimi alt›nda
çal›flan bir devlet kurulufludur. Merkez ba¤›ms›z bir yönetim kurulu taraf›ndan
idare edilmektedir. Yönetim kurulunda Ankara merkez birimden, MEB ‹stanbul
Ofisinden, ‹stanbul’daki ifladamlar›n› temsilen birer kifli, koordinatör ve B‹LSEM
yöneticisi bulunmaktad›r. ‹dari Kurul her üç ayda bir düzenli olarak toplan›r. Yönetici, kurulu da al›nan kararlar›n yürürlü¤e konmas›ndan sorumludur. Projenin
finansman› MEB Özel E¤itim Genel Müdürlü¤ü, MEB ‹stanbul yerel idaresi, aileler ve sponsorlar taraf›ndan paylafl›lmaktad›r.
Bafllang›ç aflamas›nda, önerilen aktivitelerin haz›rl›klar›n›n tamamlanmas›, ifl
çevresi, firmalar, yard›mda bulunan di¤er kifliler, bilim ve sanat kurulufllar› ile iletiflimin sa¤lanmas› ve örnek projelerin haz›rlanmas› amac› ile befl ö¤retmenin yeterli olaca¤› düflünülmüfltür. 1996-1998 y›llar› aras›nda bir grup hizmet içi e¤itim
program› uygulanm›fl ve 35 aday aras›ndan befl ö¤retmen seçilerek, MEB taraf›n-
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dan koordinatör ö¤retmen olarak tayin edilmifltir. Bu ö¤retmenlerin seçimi ve uygulanan e¤itim programlar›, amaçlar ve bunlar›n gerçeklefltirilmesi afla¤›da özetlenmifltir:

I. Genel Kapsaml› ALMUS Semineri
MEB’in Ankara, ‹stanbul ve Bayburt flubelerinin personeli, Ankara’daki Yasemin Kaya Bilim ve Sanat Merkezi’nden ve ‹stanbul’daki okullardan gelen ö¤retmenler, az say›da müfredat gelifltirme, ölçme ve dan›flmanl›k konusunda uzman e¤itimciden oluflan 55 kiflilik bir grup, befl günlük bir dönemde, Türkiye’nin do¤usunda bulunan Tokat’›n Almus beldesinde “yaparak yaflayarak ö¤renme” (experiental learning) üzerine bir seminere kat›lm›fllard›r. Seminerin flekli, ilgili haz›rl›klar ve uygulamalar›n tümü yazar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Temel iki
amaç vard›r:
a

B‹LSEM’e al›nacak olan ö¤retmenleri gözlemleme, de¤erlendirme ve seçme.

b

B‹LSEM için önerilen ö¤renme modelini ilk olarak ö¤retmenlerle deneme.

Seminere kat›lan ö¤retmenlerin bir proje düzenleme, uygulama ve de¤erlendirme konusunda herhangi bir ön bilgileri bulunmamaktayd›. ‹lerde ö¤retim
görecek üstün yetenekli ö¤rencilerin yetiflkin versiyonlar› olarak ö¤retmenlere,
içinde bulunulan çevrede, alanlar› ile ilgili bir ihtiyaca yönelik problem bulmalar› ve bu probleme cevap verecek küçük ölçekli bir proje gelifltirilmeleri görevi
verildi. Ö¤retmenler proje gelifltirmeye yönelik çal›flmalar› k›lavuz, form ve örnek çal›flma ka¤›tlar›ndan yararlanarak kendileri ö¤rendiler. Ö¤retmenler befl
gruba ayr›ld›lar. Her bir grubun proje önerisinin haz›rlanmas›na da yard›mc›
olan bir grup lideri vard›. Gruplar projelerini sergilediler ve di¤er gruplar bu projelerin de¤erlendirilmesini de¤erlendirme formunu doldurarak yapt›lar. Bireysel
performanslar›n ve semineri düzenleyen yazar ile befl asistan›n de¤erlendirilmesi için grup liderlerinden bir gözlem ve de¤erlendirme formu doldurmalar› istendi. Sonuçlar, B‹LSEM’de tam zamanl› olarak koordinasyon faaliyetlerinde görev alacak befl ö¤retmenin seçimi için son karar›n verilmesinde kullan›ld›. Almus
Seminer’i, ö¤retmenlerin günlük çal›flma hayat›nda karfl›lafl›lan problemlerin
çözümü için oluflturulan fizibilite rapor önerilerinin benzerlerini oluflturulmalar›n› sa¤larken, daha sonraki iki seminerde ise sadece küçük bir ö¤retmen ve
idareci grubu önerilen projelerin nas›l uygulanaca¤›n› ö¤renmifltir. Kat›l›mc›lara
birbirlerini tan›malar› ve sosyal, zihinsel ve fiziksel becerilerini ortaya ç›karmalar› amac› ile d›fl mekanlarda faaliyetler de düzenlenmifltir. Seminerin de¤erlendirme sonuçlar› B‹LSEM için önerilen ö¤renme modelinin geçerlili¤i için bir belirteç olarak al›nm›flt›r.
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II. BURGAZADA Proje Gelifltirme Semineri
MEB temsilcileri, B‹LSEM çal›flanlar›, küçük bir grup Bo¤aziçi Üniversitesi Fen
Bilimleri E¤itimi Bölümü son s›n›f ö¤rencileri ve ifl dünyas›ndan iki temsilciden oluflan bir grup, ‹stanbul Prenses Adalar›’ndan biri olan Burgaz Ada’da, 3 günlük bir seminere kat›ld›. Bu hizmet-içi e¤itim seminerinin amac› bilim, sistematik düflünme,
problem çözme, proje gelifltirme, planlama, etkinlik ve etkililik kavramlar›n›n gelifltirilmesiydi. Ö¤retmenlere bilim, teknoloji, ekonomi ve e¤itimin iliflkilendirilmesi sonucu oluflan fayda ve maliyet durumlar›n› makro seviyede görme flans› verildi.

III. ‹stanbul’da Projenin Uygulanmas›na Yönelik Workshop
MEB temsilcileri d›fl›ndaki ayn› kat›l›mc›lar, befl gruba ayr›larak, B‹LSEM ö¤rencilerinden beklenene benzer, ufak çapl› bir proje gelifltirme çal›flmas›nda bulundular. Gruplar kendi küçük grup projelerinin geliflimine yönelik rapor vermek
üzere alt› haftal›k bir sürede her hafta bir kere olmak üzere topland›lar. Workshop sonunda ortaya ç›kan somut projeler sergilendi.
Almus seminerinin sponsorlu¤unu MEB, Burgazada Semineri ve Istanbul
Workshop’unun sponsorlu¤unu ise ‹stanbul’daki 3G Vakf› yapm›flt›r.

Ö⁄RENC‹ SEÇ‹M‹
B‹LSEM faaliyetlerine seçilecek ö¤renciler 8–18 yafl aras›nda ‹stanbul’da devlet okullar›na devam eden ö¤rencilerdir. Gün içinde ö¤renciler kendi okullar›nda
e¤itimlerini sürdürürler. B‹LSEM’e okul saatleri sonras›nda, hafta sonlar›nda ve
yaz tatillerinde gelirler. Seçim ifllemi afla¤›daki basamaklardan oluflmaktad›r:
a)

Belirlenmifl kriterler do¤rultusunda haz›rlanm›fl formlar›n doldurulmas› yolu
ile ö¤retmenler ve aileler taraf›ndan aday gösterilme

b)

ÖSYM, Ankara taraf›ndan haz›rlanan genel yetenek tarama testinin uygulanmas›

c)

Özel beceriler için kullan›lan çeflitli ölçekler:
•
•
•
•
•
•
•

Dil
Matematik
Sosyal Bilimler
Fen Bilgisi
Yarat›c›l›k
Sanat
Müzik
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d) B‹LSEM çal›flanlar›n›n üniversitelerden ça¤r›lan alan uzmanlar› ile iflbirli¤i
içinde yapt›klar› mülakat ve gözlemler
e) Son seçim üniversiteli uzmanlar ve B‹LSEM çal›flanlar›ndan oluflan bir komite taraf›ndan yap›lmaktad›r. Genel yetenek testi, özel beceri ölçekleri ve gözlemlerden elde edilen bileflik sonuçlara göre yap›lan s›ralama ile son liste oluflturulur. Merkezin hedeflerine ulaflmas›, devlet ve özel kaynaklardan mali destek almas› sonucunda ö¤renci say›s›n›n artmas› umut edilmektedir.

‹fiLEM
Ö¤rencilerin haftada en az 6 saat ve dört ayl›k bir dönemde ise toplam en
az 96 saatlik bir süreyi B‹LSEM faaliyetleri ile aktif olarak ilgilenerek geçirmeleri
beklenmektedir. Gruplar oluflturulduktan, projeler tan›mland›ktan, mentorlar belirlendikten sonra ö¤rencilerin gerekli görülen zaman› B‹LSEM’de geçirmeleri gerekmemektedir. Yukar›da belirtilen saatler çal›flma bafl›nda geçmesi gereken süreyi ifade etmektedir.
Grup çal›flmas›n›n program› tüm üyelerin kabul etmesi flart› ile günün, haftan›n veya ay›n herhangi bir zaman› belirlenerek oluflturulabilir. Çal›flma zaman›
ve yeri proje taraf›ndan belirlenmekte ve grup taraf›ndan karalaflt›r›lmaktad›r.
B‹LSEM personeli tüm koordinasyon ve denetim ifllerinden sorumludur.

B‹LSEM Ö⁄RENME MODEL‹
B‹LSEM’de kullan›lacak olan ö¤renme modeli birçok iyi bilinmifl e¤itim ilkesini bir araya getirmektedir. Ulusal e¤itim sisteminden kaynaklanan mevcut s›k›nt›lar en aza indirilmeye çal›fl›l›rken, küresel toplumun ortaya ç›kard›¤› ihtiyaç ve
talepler dikkate al›nmaktad›r.
Bu bir bir yaparak yaflayarak ö¤renme modelidir. Ö¤rencilerin tüm alanlara iliflkin gerçek hayat problemleri ve konular› bulmalar› ve bunlara yetiflkin bir
grup liderinin liderli¤inde, küçük tak›mlar halinde proje çal›flmas› fleklinde ele
almalar› beklenmektedir. Ö¤renciler düzenlemeleri yapar, gerekli tüm basamaklar›, iflbirli¤ini, ifllemleri ve aktiviteleri tamamlarlar. Gruplar ortak bir ilgi
alan›na sahip dört ile sekiz kifli aras›nda oluflturulmaktad›r. B‹LSEM’deki koordinatör ö¤retmenler ö¤rencileri, gruplar›, grup liderlerini, mentorlar›, daha büyük toplumdaki kurulufl ve kiflileri efllefltirmekle sorumludurlar. Ö¤retmenler
ölçme ve de¤erlendirmenin de içinde yer ald›¤› faaliyet takibinden de sorumludurlar.
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Modelde önceden programlanm›fl bir e¤itim-ö¤retim bulunmamaktad›r.
Projelerin takibi s›ras›nda belirlenen ö¤renim ihtiyaçlar›na yol göstermek üzere
B‹LSEM ö¤retmenlerine veya kurum d›fl› uzmanlara bafl vurulur. Temel hedef ö¤rencilere proje gelifltirme, uygulama ve de¤erlendirme basamaklar›n› kendilerinin
yaparak ö¤renmelerini sa¤lamakt›r. Merkezde kütüphane, labaratuvarlar, uygulamal› sanat salonlar›, seminer odalar›, bilgisayar hizmetleri ve proje çal›flmalar›
için gerekli tüm malzemeler bulunmaktad›r. Projelerin içeri¤ine ba¤l› olarak farkl› çal›flma alanlar› da kullan›labilir.
Proje format›na dönüfltürülecek olan konular veya problemler bilim, teknoloji, ticaret, yönetim, üretim hizmetleri, güzel sanatlar, uygulamal› sanatlar, müzik, edebiyat veya spor alanlar›ndan herhangi biri ile ba¤lant›l› olabilir. Projeye
iliflkin planlamalar›n, uygulamalar›n, raporland›r›lmalar›n tümü, ayn› zamanda ifl
için finansal, teknik ve lojistik destek ve fon bulma konusunda da k›smi sorumlulu¤a sahip olan grup üyeleri taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Ö¤renme faaliyetlerinin düzenlenmesi, B‹LSEM ö¤renme modelinin boyutlar›n› oluflturan befl farkl› amac›n yerine getirilmesine hizmet etmektedir:

1. Bireysel Boyut
Bafllang›ç seviyesinde ö¤renciler çevrelerini gözlemleme, üstesinden gelinecek konular, zorluklar, eksiklikler, hatalar bulma ve bu fikirlerini bir problem olarak ifade etme becerilerini gelifltirirler. Ayn› zamanda bu konulara iliflkin alternatif çözümler arayarak, yarat›c› yeteneklerini kullan›rlar. Bireysel ö¤renmenin ikinci aflamas› ö¤rencileri, fikirlerini gruba sunma, grup projesi hakk›nda ortak bir karara varma ve daha sonra aktif olarak grup üyeleri ve proje ile ba¤lant›l› kiflilerle
iflbirli¤i içinde yap›lan çal›flman›n farkl› aç›lar›na kat›lmaya yöneltir. Gruba düzenli geri gönütün sa¤lanmas›, B‹LSEM çal›flanlar›n›n da içinde yer ald›¤› di¤er gruplar› bilgilendirme ve çal›flman›n gelifliminin sürekli de¤erlendirilmesi ö¤renciler taraf›ndan gelifltirilmesi beklenen becerilerdir.

2. Grup Boyutu
Tak›m halinde çal›flma, di¤er üyelerle ve proje ile ilgili d›flardan kiflilerle iflbirli¤i içinde olma; grup halinde sorumluluk alma, konuya iliflkin araflt›rma bafllatma; projeyi planlama, uygulama ve de¤erlendirme ö¤rencilerin grup içinde geliflen becerileridir. Akranlardan ö¤renme, her bir üyenin güçlü ve zay›f yönlerini
keflfetme, bireysel destek ortam› sa¤lama, kendini gerçeklefltirme ve sinerjiden
yararlanma grup çal›flmas›n›n yan ürünleridir.
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3. Proje Boyutu
B‹LSEM ö¤renme modelinin düzenlenmesinin en temel hedeflerinden biri,
Türk kültürünün en büyük eksikliklerinden biri olarak görülebilen genç ö¤rencilerin düflünmeleri ve planl› bir flekilde çal›flmalar›n›n gelifliminine f›rsat verilmesidir. Bu nedenden dolay› da tüm ö¤renme faaliyetleri “gerçek hayat projeleri”
kavram› ile iliflkilendirilmifltir. Ö¤rencilerin projenin amac›n› ve hedeflerini aç›k ve
ifllevsel bir flekilde ifade etmeleri, yer, zaman, araç-gereç, makine ve insan gücü
ihtiyac›na göre yap›lan gerçekçi maliyet tahminlerinin yer ald›¤› bir faaliyet plan›
haz›rlamalar› beklenmektedir. Çal›flmaya iliflkin düzenli geliflim raporlar›n›n tutulmas›, kalite kontrol mekanizmalar›n›n oluflturulmas›, son de¤erlendirme döküman›n›n oluflturulmas› ve yaz›lmas› için gerekli veri ve kan›tlar›n toplanmas› en
çok geliflmesi istenen becerilerdendir.

4. Bilim, Sanat ve ‹fl Boyutu
Üstün yetenek ve ileri becerilere sahibi genç bireyler her toplumun serveti
durumundad›r. Ülkedeki her kurum, daha da özel ele al›nd›¤›nda bilim adam›,
sanatç›, yönetici ve ifl adamlar›n›n tümü bu yetenek havuzuna destek olarak ülkelerinin geliflimine katk›da bulunabilirler. Kendi alanlar›ndaki potansiyel liderlerle iflbirli¤i içinde bulunmak da hem kendileri hem de muhtemel iflçileri olacak
bu gençlerin gelece¤i için iyi bir yat›r›md›r. Oldukça küçük maliyetlerle, ifl dünyas›n›n ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›ndan, problem çözme becerilerinden yararlanmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu flekilde ö¤renciler yapay okul çevresi yerine, gerçek
hayat flartlar›n›n yer ald›¤› durumlar karfl›s›nda deneyim kazanarak ö¤renme f›rsat› bulabilirler.
D›fl çevredeki kifli ve kurulufllardan gelecek yard›mlar usül ö¤retme, araç ve
gereç, mekan, ulafl›m, yiyecek, bar›nma veya daha genel olarak fon ve sponsorluk sa¤lama fleklinde olabilir.

5. Üstün Yeteneklilerin E¤itimi Boyutu
Bu model MEB ve ö¤retmenlerin, oniki milyon okul ça¤› çocu¤una e¤itim vermeye çal›flan kat› e¤itim sisteminde herhangi bir de¤ifliklik yapmas›na
gerek kalmadan, oldukça genifl bir üstün yetenekli ö¤renci grubuna ulaflmalar›n› sa¤lamaktad›r. Model genifl kapsaml› düzenleme faaliyetleri de içinde olmak üzere birçok çal›flmay› ö¤rencilere b›rakmaktad›r. Konu/proje seçimlerinde ve takip edilecek süreç/ifllem basamaklar›nda farkl›laflmalara gidilebilir. Ö¤-
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retimin zenginlefltirilmesi belli bilgi ve becerilerin ö¤retilmesi, liderlik f›rsatlar›,
yarat›c›l›k için ortam yarat›lmas›, iflbirli¤i içine yöneltme ve de en son ama en
önemsiz olmayan ne yap›ld›¤›na, nas›l yap›ld›¤›na ve sonuçta ortaya ç›kan ç›kt›ya de¤er vermeye yönelik tavr›n gelifltirilmesi yolu ile sa¤lanmaktad›r. Bu yetenekler, beceriler ve deneyimlere bir kere sahip olan üstün yetenekli ö¤rencilerin, kendi çevrelerine yard›m ederek kendi geliflimlerini sürdürmeleri beklenmektedir.
Önerilen model genel olarak Van Tassel-Baska (1994, pp. 10-12) taraf›ndan
aç›klanan süreç/ürün müfredat modeline bir örnek olarak s›n›fland›r›labilir. Bu
modelde ö¤renciler problemin tan›mlanmas› ve çözümlenmesine yönelik çal›flmalar›nda do¤rudan yetiflkin uygulay›c›lar ile diyalog kurarlar. Ö¤renciler aktif
olarak araflt›rma konusu oluflturma, literatür taramas› yapma, deneysel bir yöntem seçme ve çal›flma planlar›n› bir öneri fleklinde sunma faaliyetleri ile ilgilenmektedirler. Bu flekilde ö¤renciler bilimsel sorgulamadaki ifllem becerilerinin geliflimine odaklanarak, yüksek kalitede ürün gelifltirmeye u¤rafl›rlar.
Üstün yetenekli ö¤rencilere okul d›fl› bir çevrede f›rsatlar sa¤lama aç›s›ndan
model Avustralya ve ‹srail’deki uygulamalarla benzerlik gösterir. Avusturya’dan
Braggett (1993) birbirlerine yak›n çevrede bulunan baz› okullardaki ö¤rencilerden kümelendirme yöntemi ile üstün yetenekli ö¤renciler havuzu oluflturuldu¤unu belirtmifltir. Part time bir düzende faaliyet gösteren bu çal›flmada ö¤rencileri zenginlefltiren ve geliflmelerini sa¤layan faaliyetlere yer verilmektedir.
Okullar çal›flma masraflar›n› paylafl›r ve bireysel olarak ulaflmalar› zor olan uzmanl›k faaliyetlerini ö¤rencilere sa¤lama f›rsat›n› bulurlar. Bu küme gruplar› felsefe, bilgisayar, matematik, video-film üretimi, fliir, edebiyat, fizyoloji, jeoloji, biyoloji ve müzelerin korunmas› gibi farkl› alanlarda olabilir. Bat› Avustralya’da ö¤rencilerin kümeler halinde grupland›r›lmas› kavram› daha da gelifltirilmifl ve eyalet giriflimi olarak uygulanm›flt›r. The Primary Extension and Challenge (PEAC)
program› PEAC merkezlerinde üstün yetenekli ö¤renciler için farkl› deneyimler
sunar. Genifl bir konu yelpazesi bulunan programdaki dersler, bölgede yaflayan
ö¤rencilerin isteklerine ba¤l› olarak seneden seneye de¤iflen farkl› temalar üzerinde oluflturulmufltur. Braggett ayn› makalesinde PEAC derslerinin, sa¤lad›klar› ilgi, yaratt›klar› motivasyon, verdikleri ek bilgiler ve gelifltirdikleri olumlu davran›fllarla hem ö¤renciler hem de ö¤retmenler için geçerli olduklar›n› ispatlad›klar›n› belirtmifltir.
Çeflitli kaynaklardan mentorlar›n kullan›lmas› yönünden B‹LSEM modeli ‹srail’deki mentorlük programlar›na benzetilebilir. Zorman (1993) üniversiteler, araflt›rma enstitüleri ve Sanayiciler Toplulu¤u’nun, belirli bir alanda üniversite seçme
s›nav›na girmek yerine ba¤›ms›z bir proje araflt›rmas›nda çal›flmay› tercih eden
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yüksek okul ö¤rencilerine mesleki dan›flmanl›k fleklinde mentorlük hizmetleri
önerirdiklerini dile getirmifltir. Ö¤renciler, ö¤retmenleri ile birlikte, projeleri oluflturur ve kendilerine bireysel destek verebilecek bir uzman›n bulunmas› için çal›flmaya bafllarlar.
Projesinin bafllang›ç sermayesinin sa¤lanmas›nda ise, B‹LSEM Almanya’da
kullan›lan “Hamburg Model”inden (Goldstein, 1993) bir strateji uyarlam›flt›r.
Hamburg Üniversitesi’nde görevli matematikçi ve psikologlardan oluflan bir grup,
matematik konusunda baflar›l› olan ö¤rencilere, alt›nc› s›n›f›n sonunda, y›ll›k bölgesel bir araflt›rma plan› gelifltirmifltir. Programa seçilen ö¤renciler, her hafta konular› de¤iflen zorlay›c› ve düflündürücü matematik problemleri üzerinde, küçük
gruplar halinde çal›fl›rlar. Uzman ortaokul matematik ö¤retmenleri, üniversitedeki matematik ö¤rencileri ve üniversitedeki matematikçiler bu programda ö¤retici olarak görev al›rlar. Bafllang›çta Federal Alman Hükümetinin fonlar› ile bafllayan
program, üç y›ll›k sürenin sonunda ailelerden gelen yard›m ile kendi kendini destekleyen bir yap› alm›flt›r.

SONUÇ
Türkiye’de üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimine iliflkin uygulamalar›n belirsiz bir yol izledi¤i görünmektedir. Son dönemde çeflitli bölgelerde MEB taraf›ndan bafllat›lan ve yazar›n gerçekçi bir model haline getirdi¤i bilim ve sanat merkezleri açma fikri, uzun dönemdir göz ard› edilen üstün yetenekli ö¤renciler için
bir f›rsat olabilir. B‹LSEM ö¤renme modeli ve ba¤lant›l› haz›rl›k çal›flmalar›, özel
olarak ‹stanbul bilim ve sanat merkezi için düzenlenmifltir. 1999 y›l›ndaki deprem
hem binan›n tamamlanmas›nda hem de MEB’in önceliklerinin de¤iflmesinde ertelemelere neden olarak bir kez daha üstün yeteneklilere karfl› çal›flm›flt›r. ‹stanbuldaki fon yetersizli¤i nedeni ile, B‹LSEM henüz ö¤renci kabul etmeye bafllamam›flt›r. En az›ndan Bayburt, Bursa, Trabzon, Isparta, Tekirda¤ ve Sinop olmak üzere alt› farkl› ilden modele ilgi gösterilmifl ve MEB’den merkez açmak üzere yasal
izin al›nm›flt›r. Bu modeli temel alan pilot uygulama, Do¤u Anadolu’daki az geliflmifl bölgelerden biri olan Bayburt’ta 1999 y›l›nda 22, 2000 y›l›nda ise 35 ö¤renci ile çal›flmalar›na bafllam›flt›r. ‹stanbul’daki B‹LSEM çal›flanlar› mimari, malzeme,
ö¤retim materyalleri gelifltirme ve ö¤retmen e¤itimi konular›nda yard›mc› olmufllard›r. Pilot uygulaman›n de¤erlendirme çal›flmalar› henüz tamamlanmam›flt›r.
Çeviren: Teni Karaman
Gifted and Talented International,
15 (2) 2000, 124-129
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Ö

zet- Bu çal›flmada temel olarak üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli çocuklara yönelik de¤er e¤itimi üzerinde durulmufltur. Çal›flma kapsam›nda üstün yeteneklilik, üstün yetenekli çocuklar›n özelliklerinin de¤erler aç›s›ndan önemi, üstün yetenekli çocuklara de¤er e¤itimi niçin, nas›l ve hangi özelliklere sahip ö¤retmenler taraf›ndan verilmeli hususlar› literatür destekli olarak
tart›fl›lm›flt›r. Yap›lan tart›flmalar ›fl›¤›nda üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim programlar›n›n hedefleri belirlenirken de¤er e¤itimi boyutunun dikkate al›nmas›n›n
bu çocuklardan azamî verimin al›nmas›nda etkili olaca¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.
Oluflturmac› yaklafl›m›n ilkelerinin üstün yeteneklilerin e¤itim ilkeleri ile paralellik göstermesi nedeniyle üstün yetenekli çocuklar›n de¤er e¤itiminde bu yaklafl›m›n esas al›nmas› kazan›mlar› art›racakt›r. Oluflturmac› yaklafl›m›n esas al›nmas› durumunda ö¤retmenin görev ve sorumluluklar› artacakt›r. Bu sebeple de
üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin seçiminde uluslar aras› uygulamalar dikkate al›nmal›d›r.

Anahtar Kelimeler- Üstün Yetenekli Çocuklar, De¤er E¤itimi, Ö¤retmen
Özellikleri.
Toplumu oluflturan bireyler çeflitli yetenek seviyelerine sahiptirler. Bunlar›n
yaklafl›k % 95’i normal yetenek seviyesindeki bireylerdir. Bundan dolay› e¤itim
programlar› normal seviyedeki bireylerin ihtiyaçlar›na göre planlanmakta ve
____________________________________

* Uzm., Karadeniz Teknik Üniversitesi.
** Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi.
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uygulanmaktad›r. Geriye kalan % 5’lik grup baz› toplumlarda ayn› programlar
yolu ile e¤itilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu grup yetenek yönünden normalin üstündeki ve normalin alt›ndaki bireylerden oluflmaktad›r. Normalin alt›nda yetene¤e sahip olan bireylerin yard›ma ihtiyaçlar› oldu¤u düflüncesinden hareketle bir
çok e¤itim projesi gerçeklefltirilmifl ve bu bireyler için özel e¤itim programlan
haz›rlanm›flt›r. Normal seviyenin üstünde yer alan bireyler için ise ayn› fleyleri
söylemek mümkün de¤ildir. Fakat üstün yeteneklilerin e¤itimi alan›nda ileri
düzeyde bulunan baz› ülkelerde bu bireylerin normal düzeydeki çocuklardan
farkl› olarak sahip olduklar› özellikler dikkate al›narak haz›rlanm›fl olan farkl›laflt›r›lm›fl müfredat ve sistemler yard›m› ile e¤itim görmeleri sa¤lanmaktad›r
(Feldhusen, 1997; Renzulli, 1999). Bu çal›flmada normal bireylere göre daha
üst yetenek seviyesine sahip olan üstün yetenekli çocuklar›n özellikleri, e¤itim
süreçlerinde de¤er e¤itiminin önemi ve bu süreçte ö¤retmenlerin rolü üzerinde durulacakt›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹L‹K NED‹R?
Genel olarak üstün yeteneklilik ortalaman›n üzerinde bir kabiliyet, yarat›c›
düflünce ve görev sorumlulu¤unun bileflkesi olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca, kiflide var olan bu yeteneklerin o kiflinin yaflam› boyunca kademeli olarak ortaya ç›kabilece¤i bilinmektedir (Csikszentmihalyi &Robinson, 1986). Feldhusen’e göre
ise üstün yeteneklilik; genel kabiliyetler, kiflisel düflünce ve motivasyonun bir bileflkesidir. Kiflilerde var olan bu üstün yetenekler onlar›n hayat›n› kolaylaflt›r›r, daha güvenilir, daha sa¤l›kl› ve daha etkin olmas›n› sa¤lar ve kifliyi yüksek seviyede
beceri gerektiren konumlara götürür (Feldhusen, 1986). Üstün yetenekli çocuklar sahip olduklar› yüksek potansiyelin yan› s›ra çeflitli özellikler yönünden de akranlar›ndan farkl›l›k arz etmektedirler.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN BELL‹ BAfiLI ÖZELL‹KLER‹
Üstün yetenekli çocuklar›n sahip olduklar› özellikleri genel olarak befl alt bafll›k alt›nda toparlayabiliriz. Bunlar s›ras› ile (i) bedensel, (ii) zihinsel, (iii) yetiflkinlikle ilgili, (iv) kiflisel, (v) sosyal özelliklerdir. Bu özelliklerin bir ço¤u de¤er e¤itimi
ile ilgili özelliklerdir. Fakat çal›flma kapsam›nda de¤er e¤itimi ile do¤rudan iliflkili
olan özellikler üzerine odaklan›lacakt›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n benlik kavram› yafl›tlar›ndan daha geliflmifltir
(Enç, 1973). Baz› üstün yetenekli çocuklarda bu özellili¤in fazla geliflmifl olmas›
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bazen afl›r› bencilli¤e yol açmaktad›r. Ö¤rencide meydana gelen bu afl›r› bencillik arkadafllar› ile iliflkilerini negatif yönde etkileyecektir.
Üstün yetenekli çocuklar arkadafllar› aras›nda popülerdir. Bu özelli¤in bir sonucu olarak her zaman takdir edilmeyi ve ön planda olmay› ye¤lemesi gibi bir
problemle karfl› karfl›yad›rlar. ‹fllerini zevk alarak yaparlar, okulu severler, grup içinde liderdirler. Bu özelliklerin bir sonucu olarak, bireysel hareket etme ve oyunlar›nda hayalî arkadafl oluflturma yoluna gitme gibi davran›fl bozukluklar› görülmektedir (Özsoy, Özyürek &r Eripek, 1998).
Üstün yetenekli çocuklar ço¤unlukla kendilerinden çok büyük çocuklarla
oynarlar. Kitaplar, deney araçlar›, resim ve müzik aletleri ile vakit geçirmeyi, di¤er çocuklarla oynamaya tercih ederler. Çal›flkanl›k, ifli üzerinde dikkatini toplayabilme, irade gücü, baflar›s›zl›k durumunda ›srarc›l›k, güvenilirlik, neflelilik, görev sorumlulu¤u alabilme, cesaret, öfkesini tutabilme, duygular›n› denetleyebilme, davran›fllar›n kontrolü, flahsî teflebbüs gibi özellikler aç›s›ndan genellikle
akranlar›ndan daha üst seviyede olduklar› bilinmektedir (Feldhusen, 1997; Renzulli, 1999).
Üstün yetenekli çocuklarda, sahip olduklar› bu özelliklerden dolay› di¤er çocuklara oranla okul disiplinsizli¤i, suç ve sald›rgan davran›fllar çok daha az görülmektedir. Az da olsa aralar›nda rastlanan kiflilik ve uyum problemleri öncelikle
geldikleri aile çevrelerinin özellikleri ile ilgilidir. Baz› hallerde ola¤anüstü anl›k
güçlerinin tan›n›p anlafl›lamay›fl› da uyum ve geliflim zorluklar›n›n ortaya ç›kabilmesine sebep olabilmektedir.
Yetiflkinlik ça¤lar›nda ak›l sa¤l›¤› ve sosyal uyum yönünden durumlar›n›n doyurucu oldu¤unu gösteren araflt›rmalar vard›r. Evlenme oranlar›nda normale ayk›r› bir durum yokken boflanma oran›n›n düflüklü¤ü dikkat çekmektedir. Bu bireyler bulunduklar› statü aç›s›ndan yaflant›lar›n›n ilerleyen y›llar›nda genellikle
toplumun üst kademelerinde yer almaktad›rlar (Enç, 1973; Özsoy, Özyürek & Eripek, 1998).
Akranlar›ndan bir çok yönden farkl›l›k gösteren üstün yetenekli çocuklar›n
e¤itimi hususunda bir biri ile uyuflmayan iki farkl› fikir mevcuttur. Bunlardan birincisi bu çocuklar›n hangi flart alt›nda olursa olsunlar bir flekilde kendilerini
gösterecekleri ve yeteneklerini gelifltirmek için f›rsatlar elde edecekleri fikridir,
ikincisi ise üstün yetenekli çocuklar›n sahip olduklar› potansiyelin en üst seviyeye ç›kart›lmas› ve en üst seviyede verimin al›nabilmesi için bu çocuklar›n
mutlaka özel e¤itim programlar› ile e¤itilmesi gerekti¤i fikridir. Dolay›s›yla “Üstün yetenekli çocuklar niçin özel e¤itime gereksinim duyarlar?” sorusuna cevap aranmal›d›r.
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ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR N‹Ç‹N
ÖZEL E⁄‹T‹ME GEREKS‹N‹M DUYARLAR?
Üstün yetenekli çocuklar yukar›da belirtilen özelliklere ve bunlar› gelifltirebilecek potansiyele sahip bireylerdir. Bu çocuklar normal programlar yolu ile sa¤lanamayabilecek genifl kapsaml› e¤itim olanaklar›na ihtiyaç duyarlar (Renzulli & Reis, 1985). Bu sebeple üstün yetene¤e sahip olan bu çocuklara sahip olduklar› bu
potansiyelleri gelifltirebilmeleri için f›rsatlar sunulmal›d›r. Aksi takdirde bu çocuklar normal s›n›flarda yetenekleri fark edilemeden oturacaklard›r. Nitekim bu özelliklere sahip çocuklar›n baz›lar› kendilerine çok basit gelen konular› arkadafllar›n›n ö¤renmelerini beklemekte, baz›lar› da bu duruma dayanamay›p s›n›f ortam›nda huzursuzluk ç›karmaktad›rlar. Ço¤u üstün yetenekli çocuk okuldaki bu ortama katlanamamaktad›r. Baz› üstün yetenekli çocuklar zihinsel veya sanatsal
alandaki yetene¤inden kaynaklanan ihtiyac›n› ailesinin imkânlar›n› kullanarak gidermeye çal›flmaktad›r. Ailesinin imkân› k›s›tl› olanlar ise potansiyellerini kullanamamaktad›rlar. Bu sebepledir ki toplumun her kesimindeki üstün yetenekli çocu¤a özel e¤itim imkan› sa¤lanmal›d›r. Bu imkânlar neler olmal›d›r? Dünyada üstün
yetenekliler için haz›rlanm›fl bir çok e¤itim modeli mevcuttur. Bunlara örnek olarak Özerk Ö¤renme Modeli (Autonomous Learning Model)((Betts, 1986), Üç
Aflamal› Zenginlefltirme Modeli (Three-satage Enrichmet Model) (Feldhusen &
Kolloff, 1986) ve Zenginlefltirici Ö¤renme Hizmetleri (Learning Enrichment Service/LES) (Clifford, Runions & Smyth, 1986) say›labilir
Ülkemizde ise üstün yeteneklilerin e¤itimi ile iligli olarak 1950’li y›llardan bu
yana sürekli olmayan çal›flmalar yap›lm›fl olmas›na ra¤men bu alanda sistemli ve
genifl kapsaml› bir çal›flma ilk olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1993 y›l›nda bafllat›lm›flt›r. Bu proje çerçevesinde 2003 y›l› itibar›yla on yedi Bilim Sanat
Merkezi aç›lm›flt›r. Bu merkezlerin onunda üstün yetenekli çocuklar hâlen e¤itim
görmektedirler (Gökdere & Küçük, Bas›mda). Ülkemizde geç kal›nm›fl olsa bile
dünyada oldukça önemli mesafe kaydedilmifl olan üstün yetenekli çocuklar›n
e¤itiminde de¤er e¤itimi konusunun önemi acaba nedir? Bu çocuklar›n de¤er
e¤itimi almas› veya almamas› durumunda karfl›lafl›lmas› muhtemel durumlar nelerdir? Bu ve benzeri sorular, üzerinde durulmas› gereken önemli hususlardan
baz›lar›d›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹LER ‹Ç‹N DE⁄ER E⁄‹T‹M‹N‹N ÖNEM‹
De¤erler ilgili oldu¤u insan toplulu¤unun özelli¤ine göre ailevî de¤erler, toplumsal de¤erler ve bireysel de¤erler olarak s›n›fland›r›labilir (Winter, Newton &
Kiripatrick, 1998). Aile çocu¤un do¤ufltan üyesi oldu¤u en küçük toplumsal ku-
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rumdur. Çocuk ilk toplumsal davran›fl› aile üyeleri ile etkileflime girerek, onlar›
taklit ederek ö¤renir. Çocu¤un aile içinde kazand›¤› bilgi, tutum ve de¤erler sa¤lam temelli ve di¤er de¤erler ile uyumlu ise çocuk hem okulunda hem de toplumda daha uyumlu ve daha baflar›l› bir birey olacakt›r. Ailevî de¤erlerle bireyin
sahip oldu¤u di¤er de¤erler aras›nda bir çat›flma söz konusu ise birey bundan
olumsuz yönde etkilenecektir (Erden, 1998). Toplumsal de¤erler kategorisi ise
gelenek, görenek, örf-adetler ve toplumsal kurallar›n bir ço¤unu içine almaktad›r. Toplumsal de¤erler yolu ile bireylerin ortak davran›fllar sergilemeleri sa¤lan›r,
böylelikle toplumsal çat›flmalar azalt›l›r ve toplumun süreklili¤ini sürdürebilmesi
sa¤lan›r.
De¤erlerin bir baflka boyutunu bireysel de¤erler oluflturmaktad›r. Bu de¤erler kiflinin karakter özelliklerinin gelifliminde önemli rol oynar. Bireyde bu de¤erlerin yeterince geliflmemifl olmas› durumunda kiflilik problemi ile karfl› karfl›ya kalma riski söz konusudur. Bu durum ö¤rencinin baflar› durumunu do¤rudan etkileyecek, hatta belki örgün e¤itim ortam›ndan ayr›lmas›na neden olabilecektir. Örne¤in ABD’nin New York eyaletinde haz›rlanan bir rapora göre lise düzeyinde çeflitli problemler yaflayarak okuldan ayr›lan bireylerin %20’sini üstün yetenek potansiyeline sahip bireyler oluflturmaktad›r (Davis & Rimm, 1994). Karakter özellikleri yönlerinden geliflmemifl ve ö¤retmenleri taraf›ndan motive edilmeyen ö¤renciden baflar› beklemek bir tarafa örne¤imizde de görüldü¤ü gibi çocuk tamamen “kaybedilebilir”.
De¤erler her ne flekilde s›n›fland›r›l›rsa s›n›fland›r›ls›n sosyal bir varl›k olan
insan›n toplum ile uyumu ve bireylerin günlük yaflamlar›ndaki performanslar›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak etkili olmaktad›r. Üstün niteliklere sahip olan
insanlar belli ölçüde bu de¤erlere sahip olsalar da bireysel farkl›l›klardan dolay›
baz› problemlerle karfl›ya kalmaktad›rlar. Üstün yetenekli çocuklar›n bu de¤erlere mümkün olan en üst seviyede sahip olmalar› toplumun ve bireylerin menfaati aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Toplumun üyeleri olan insanlar bu de¤erlere
kendi çabalar› ile sahip olamazlar. Bundan dolay› ö¤renim ça¤›ndaki her bireyin
uygun ahlakî kararlar ve davran›fllar sergilemesine yard›mc› olacak de¤erler ve
becerilerle donat›lmas› e¤itim programlar›n›n temel hedefleri aras›nda yer almal›d›r (Ekfli, 2003).
‹nsanlar›n ve toplumlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› problemlerin say›s› ve çeflidi
her geçen gün artmaktad›r. Örne¤in geçti¤imiz yüzy›lda yaflayan bireyler çevre
problemleri, teknolojik suçlar, nükleer savafl gibi problemlerle karfl›laflmam›fllard›.
Fakat günümüzde bunlar, acil çözüm bulunmas› gereken problemlerin bafl›nda
gelmektedir. Bu türden problemlerin çözümü ancak sosyal bilimler ve fen bilimlerinin ifl birli¤i ile mümkün olacakt›r (McGregor & Harmon, 2001). Bu ifl birli¤i ve
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disiplinler aras› denge üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim programlar›na yans›t›ld›¤›nda bu problemlere çözüm bulabilecek bireyleri yetifltirmek de daha seri olacakt›r. Bu dengenin oluflmas›nda etkili ve önemli faktörlerden birisi de de¤erlerin, e¤itim program›n›n bir bilefleni olarak kabul edilmesidir (Fichtman & Carol,
1991; Thorkildsen, 1994). De¤erler e¤itimine gereken önemin verilmemifl olmas› nedeni ile bu türden problemlere etkili çözüm önerileri getirilememifltir
(McGregor & Harmon, 2001). Bir örnek olarak zikretti¤imiz bu argümandan da
ç›kar›mlanabilece¤i üzere üstün yetenekli çocuklar›n mevcut potansiyellerinin
gelifliminde ve etkili kullan›m›nda de¤erler e¤itimi önemli bir yere sahiptir.
Bilindi¤i üzere akademik e¤itimde hedeflenen kazan›mlar belirli programlar
dahilinde ve sistemli bir flekilde ö¤rencilere kazand›r›labilir. De¤er e¤itiminde ise
ö¤rencilere ya de¤er e¤itimi programlar›n›n uygulanmas› ile ya da hedeflerin tüm
okul program›na yay›lmas› ile hedeflenen davran›fllar kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r (Ekfli, 2003). Üstün yeteneklilerin yap›s›nda ço¤unlukla var olan kurallara ve
bask›ya karfl› koyma e¤iliminden dolay› normal e¤itim kurumlar›nda bu çocuklar
bazen uyumsuzluk ya da akademik bilgi e¤itimine direnç gösterebilmektedirler
(Enç, 1973; Renzulli,1999). Hedeflenen zamanda kazand›r›lmak istenen akademik bilgiyi, ö¤renci e¤itim yaflant›s›n›n baflka bir aflamas›nda bireysel farkl›l›¤› sayesinde kazanma flans›na sahiptir. Fakat de¤erlerin ö¤renciye zoraki kazand›r›lmaya çal›fl›lmas› durumunda, ö¤renci bu zorlamaya negatif yönde tepki gösterecektir. Belki de kazand›r›lmak istenen özelli¤e tepki olarak z›t bir özellik kazanacakt›r. Dolay›s›yla de¤er e¤itiminde hedeflenen istendik davran›fllar›n ö¤renciye
kazand›r›lmas› zorlaflacakt›r.
Yap›lan çal›flmalar üstün yeteneklilerin zihinsel kapasitelerinin yan› s›ra, baz›
de¤erler, karakter ve kiflilik özellikleri yönlerinden de akranlar›ndan daha üst seviyede olduklar›n› ortaya koymufltur (Witty, 1963; Gross, 1998;
Renzulli; 1999). Fakat bu, üstün yetenekli çocuklar bu özellikler yönünden
yeterlidir ve böyle bir e¤itim almalar›na gerek yoktur, anlam›na gelmez. Yap›lan
çal›flmalar üstün yetenekli çocuklar›n de¤erler ve karakter özellikleri yönlerinden
belli bir seviyede olmalar›na ra¤men baz›lar›n›n az da olsa küstahl›k, dik bafll›l›k
gibi ahlakî hususlarda problemler yaflad›klar›n› vurgulamaktad›rlar (Wity, 1963;
Enç, 1973).
Üstün yetenekli çocuklar var olan özelliklerinden dolay› toplumda ra¤bet
görseler ve ilgi oda¤› olsalar da bazen toplum ve toplumun üyeleri ile uyum
problemi yaflayabilmektedirler. Özellikle ö¤rencilik dönemlerinde yap›lan s›n›f atlatt›rma uygulamas›n›n düzenli ve programl› bir flekilde yap›lmamas› neticesinde
ö¤renci uyumsuzluk problemi ile karfl› karfl›ya kalabilmektedir. Bu problem de do¤al olarak- çocu¤un sosyal geliflimini olumsuz yönde etkilemektedir. Zira böy-
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lesi bir durumda bu çocuklar, hem eski s›n›flar›ndaki akranlar› ile iliflkilerini koparmakta hem de kendilerinden fiziksel olarak daha üst seviyedeki çocuklarla iletiflim kurmakta zorluk çekmekte (Çepni & Gökdere, 2002), yap›s› gere¤i akranlar›n›n oynad›¤› oyunlardan ve ilgilendikleri fleylerden zevk alamamaktad›rlar. Bu
sebeple de daha üst yafl guruplar›ndaki çocuklarla arkadafll›k yapmak için çaba
harcamaktad›rlar. Fakat üst yafl gruplar›ndaki çocuklar çeflitli nedenlerden dolay›
üstün yetenekli çocuklarla di¤er arkadafllar› ile olan seviyede iliflki kuramamaktad›rlar (Özsoy, Özyürek & Eripek, 1998). Buradaki uyum probleminin kayna¤›, üstün yetenekli çocuk de¤il, onun arkadafll›k kurmak istedi¤i daha üst yafl grubundaki çocuklar olmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde karfl›lafl›lmas› muhtemel problemler oldukça fazlad›r. Bu sebeple bu çocuklar›n e¤itim alan› bir may›n
tarlas›na benzetilebilir. Bu süreçte çocuklara iyi bir e¤itim verilirse hem mevcut
potansiyellerini gelifltirme f›rsat› verilecek hem de problemlerle dolu bir e¤itim
sürecinde zarar görmemeleri sa¤lanacakt›r. Üstün yetenekli çocuk, bu süreçten
baflar›l› bir flekilde geçmek için profesyonel yard›ma ihtiyaç duyacakt›r. Bu çocuklara iyi ve etkili yard›m yap›lmas› noktas›nda e¤itim sürecinin vazgeçilmez unsuru olan ö¤retmen faktörü karfl›m›za ç›kmaktad›r. Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde önemli bir faktör olan ö¤retmenler hangi özelliklere sahip olmal›d›rlar?

Ö⁄RETMENLER‹N SAH‹P OLMASI GEREKEN ÖZELL‹KLER
Bilindi¤i üzere e¤itim-ö¤retim sürecinde okulda ö¤retmenden daha önemli
bir faktör olmad›¤› bir çok araflt›rmac› taraf›ndan belirtilmifltir (Çepni & Akdeniz,
1996; Çepni, Gökdere & Küçük, 2002). Üstün yetenekli çocuklar›n akranlar›ndan
farkl› olarak baz› özelliklere sahip olmalar› nedeniyle üstün yetenekli çocuklar›n
ö¤retmenleri de di¤er ö¤retmenlerden farkl› özelliklere sahip olmal›d›rlar (Feldhusen, 1997; Gökdere & Küçük, bas›mda). Üstün yeteneklilerin e¤itiminde kullan›lan modeller her ne kadar ö¤renci merkezli bir yaklafl›ma dayal› olsalar bile,
ö¤retmenin yükü normal e¤itim kurumlar›na oranla daha fazla olmaktad›r (Diffily, 2002). Ö¤retmenler üstün yetenekli çocuklar için amaç belirler, de¤erlerin
oluflumuna yard›m eder, ö¤retim yöntem ya da stratejileri seçer ve belki de en
önemlisi çocuklara örnek teflkil eder (Feldhusen & Wyman-Robinson, 1980).
Ö¤retmen ve yöneticilerin, teorik yaklafl›mlar› ve bunlar›n s›n›f içindeki sonuçlar›n› bilmelerinin önemi büyüktür. Çünkü afl›r› derecede iyimser ve gerçek
d›fl› beklentiler üstün yeteneklilerin e¤itiminde en az olumsuz tutumlar kadar
zararl›d›r. Ö¤retmenlerin belirli bir konuda grup dinami¤i becerilerine sahip olmalar›, ileri düzeyde teknik stratejiler kullanmalar›, araflt›rma e¤iliminde olmala-
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r› ve bilgisayar teknolojisine iliflkin bilgilere sahip olmalar› gerekmektedir (Rogers, 1989).
Fen alan›nda üstün yeteneklilere ders verecek ö¤retmenlerin ö¤renme ortam›ndaki rolleri, yap›lan bir çal›flmada (Kampfer, Horvart, Keleinert & Kearns,
2001) flu flekilde s›ralanmaktad›r: Model, de¤er e¤itimcisi, ilgi uyand›r›c› ve fonksiyonel de¤erlendirici. De¤er e¤itimcisi olarak ö¤retmen, ö¤rencinin toplumsal,
kiflisel ve ailesel de¤erleri keflfetmesine rehberlik yapan birey olmal›d›r, ilgi uyand›r›c› olarak, ilgi p›r›lt›lar›n› uyar›r ve gelifltirir. Fonksiyonel de¤erlendirici rolünde
ö¤retmen üstün yetenekli çocuklar›n kavray›fl h›z›n› ve düzeyini, ö¤renme stilini
ve tercihlerini bir bütün olarak dikkate al›r. Ö¤retmenlerin üstün yetenekli çocuklar›n bilim adamlar› olarak büyümelerini sa¤layacak olan performanslar› ve performans düzeyleri konusunda geri bildirimde bulunmas› gerekmektedir.
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Tablo 1
Üstün Yeteneklilerin Ö¤retmenlerinde Olmas› Gereken Baz› Özellikler ve Ö¤renciler Üzerine Yans›malar›
(Feldhusen, 1997’den)
Ö¤retmen özelli¤i

Ö¤renciye kazand›raca¤› nitelik

Ö¤renci bak›fl aç›s›ndan olaylara bakabilme

Bireye sayg›

Ö¤renciye karfl› olan tutumlar›n› onun özelliklerine göre belirleyebilme

Bireye sayg›

Güvenilir bir yap›ya sahip olma

Güvenilirlik

Ö¤renciye s›cak ve arkadaflça yaklaflabilme

Sevecenlik

Farkl› düflünce ve fikirleri hoflgörü ve sab›r ile dinleyebilme

Hoflgörü, sayg›

Ö¤rencinin yapt›¤› yanl›fllara yap›c› bir tarzda yaklaflabilme

Hoflgörü

Ö¤renciyi herhangi bir kifli olmaya zorlamama

Hoflgörü, fleffafl›k, bireye sayg›

Ö¤renciyi baflkalar› ile k›yaslamama

Bireye sayg›

Kendi fikir ve inançlar›n› s›n›f ortam›na tafl›mama

Tarafs›zl›k

Ö¤rencilerine karfl› içten ve samimi oldu¤unu hissettirme

Sevgi ve flefkat, samimiyet

Tablo 1’de de görüldü¤ü gibi üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinde olmas›
gereken özellikler e¤er istenirse ö¤retmen taraf›ndan hem e¤itim sürecinin veriminin artt›r›lmas›nda hem de çal›flkanl›k, tarafs›zl›k-dürüstlük, sayg›, sevgi, hoflgörü, özveri gibi de¤erlerin ö¤rencilere kazand›r›labilmesinde kullan›labilir.

Oldu¤u gibi görünmeye çal›flma

Dürüstlük, gerçekçilik

Bilmedi¤i bir konuyu aç›k olarak söylemekten kaç›nmama

Dürüstlük

Baflar›ya ulaflmak için yüksek derecede çal›flma iste¤ine sahip olma

Çal›flkanl›k

Üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin de¤er e¤itimcisi rolüyle anlat›lmak istenen, ö¤rencilere s›f›rdan belirli davran›fllar›n kazan›m›n› sa¤lamak anlam›nda de¤ildir. Burada ö¤retmenin rolü üstün yetenekli çocuklarda var olan de¤erlere zarar vermeden, bir uyum problemi ç›karmadan bu de¤erlerin oluflumuna (de¤erleri keflfetmesine) yard›mc› olmakt›r. Burada ö¤retmenin rolü oluflturmac› yaklafl›mdaki ö¤retmen rolüne benzemektedir.

Gerekti¤i kadar yarg›lay›c› ve elefltirici olma

Elefltirel düflünme

Ö¤rencinin bireysel problemleri ile ilgilenme

Bireye sayg›

Olaylara çok boyutlu bakabilme

Esnek düflünebilme

Ayr›nt›lar› inceleme ve bilinmeyeninin üzerine gitme

Merak, cesaret, talepkârl›k

Oluflturmac› ö¤renme (constructivism) kuram›, temelde ö¤rencilerin mevcut
bilgilerini kullanarak yeni bilgi edinmelerini, ö¤renmeyi ve kendine özgü bilgi
oluflturmay› hedefleyen bir ö¤renme kuram› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Di¤er
bir deyiflle de, bireylerin sahip oldu¤u bilgi ve deneyimlerinden elde etti¤i bilgileri zihinlerinde yap›land›rarak fikir ve düflünce üretmeleri oluflturma kavram›yla
aç›klanmaktad›r. Bu kuram›n dayand›¤› temel noktalar ise afla¤›daki gibi özetlenebilir (Brooks & Brooks, 1993).

Olaylara ön yarg›s›z yaklaflabilme

Tarafs›zl›k

Tarafs›zl›k ilkesine uygun hareket etme

Tarafs›zl›k, dürüstlük

Kendi fikrinin yanl›fl oldu¤unu fark etti¤i zaman fikrinde ›srarc› olmama

Esnek düflünebilme

Baflar›s›zl›k durumunda bile y›lmadan yeni çözüm yollar› arama

Israrc›l›k, çal›flkanl›k

Özverili davranabilme

Özveri

Üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenlerinin, ö¤renciler için model teflkil etti¤i göz önüne al›nd›¤› zaman bu ö¤retmenlerin sergiledikleri davran›fllar›n ve sahip olduklar› özelliklerin ö¤rencilere yans›malar› üzerinde durulmas› gerekmektedir. Feldhusen’in (1997) üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinde olmas› gereken
özellikleri irdeledi¤i çal›flmas›ndan hareketle de¤er e¤itimi ile ilgili baz› ö¤retmen
özellikleri seçilmifl ve ö¤rencinin ö¤retmeni bir model olarak benimsemesi durumunda bu özelliklerin ö¤renciler üzerine ne flekilde yans›yaca¤›na iliflkin bilgiler
Tablo l’de verilmifltir.
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Bu yaklafl›mda, bilginin ö¤retmen taraf›ndan özümletilmesinden ziyade ö¤rencinin zihninde yeni bilginin yap›lanmas› önemlidir. Ö¤renciler bir olay› ya da
kavram› kendi kendilerine keflfettiklerinde daha çok heyecan duyduklar› için yeni bilgiyi daha iyi hazmederler ve farkl› yerlerde kullanabilirler. Dolay›s›yla bu süreçte ö¤retmenin rolü de¤erleri ö¤rencinin keflfetmesine yard›mc› olmakt›r.
Bu ö¤renme sürecinde ö¤retmenin temel ifllevi, ö¤rencilerin aktif kat›l›m› için
yard›mc› olmak ve onlar›n önceki bilgileri ile anlaml› ba¤lar kurmalar›n› sa¤lamakt›r. Bu temel ifllevi yerine getirebilmek için ö¤retmen ö¤renciye rehberlik
eder, cesaret verir, ö¤renciyi elefltirel düflünmeye teflvik eder, ö¤renme esnas›nda
analiz, sentez yapmaya yönlendirir.
Bu yaklafl›mda zaman sorunu diye bir problem ö¤retmen taraf›ndan hissedilmemeli, nitelik ön plana ç›kart›lmal›d›r. Plân esnek olmal›d›r. Plânda hedefler
ve içeri¤in ana temas› belirlenmelidir. Ancak içeri¤in ö¤rencilere göre de¤iflebilece¤i öngörülmelidir.
Ö¤rencide mevcut olan potansiyel üzerine yeni de¤erlerin kazan›m›n› sa¤lamak e¤er negatif de¤erler varsa onlar› yap›c› bir yöntem izleyerek düzeltmek ö¤retmenin temel rolleri aras›nda yer almal›d›r. Bu süreçte oluflturmac› yaklafl›m›n
kullan›lmas› kazan›mlar›n daha kal›c› olmas›n› sa¤layacakt›r.
Görüldü¤ü gibi üstün yeteneklilerin e¤itim ilkeleri ile oluflturmac› yaklafl›m›n
temel ilkeleri aras›nda çok büyük oranda bir uyum söz konusudur. Bu sebeple üstün yetenekli çocuklar›n de¤er e¤itiminde oluflturmac› yaklafl›m›n esas al›nmas›
kazan›mlar›n etkilili¤i ve kal›c›l›¤› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Yap›lan tespitler
neticesinde ö¤retmenin üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim sürecinde önemli bir
yere sahip oldu¤u ve bu ö¤retmenlerin normal e¤itim kurumlar›ndaki ö¤retmenlerden farkl› olarak baz› özellik ve yeterliklere sahip olmas› gerekti¤i sonucuna
ulafl›lm›flt›. Bu süreçte oldukça önemli bir yere sahip olan ö¤retmenler dünyada
ve ülkemizde nas›l seçilmektedir?

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN
Ö⁄RETMENLER‹N‹N SEÇ‹M SÜREC‹
Gerek yap›lan literatür taramas›na gerekse Bilim Sanat Merkezlerinde yap›lan araflt›rma gezilerinden elde edilen verilere göre ülkemizde üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin seçim sürecinde ö¤retmen özelliklerinin yeteri kadar ayr›nt›l›
incelenmedi¤i görülmektedir. Ayr›ca ö¤retmen seçim sürecinde aday ö¤retmenin
sahip oldu¤u de¤erleri ve özellikleri yoklay›c› bir basama¤›n bulunmad›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r (Gökdere ve Küçük, Bas›mda).
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Oysa ki üstün yeteneklilerin e¤itiminde mesafe kaydetmifl olan ülkelerde
aday ö¤retmenler seçim sürecinde bir çok aflamadan geçirilmektedir. Bu aflamalar›n en önemlilerinden birisini adaylar ile uzman psikologlar›n gerçeklefltirdi¤i
derinlemesine mülakatlar oluflturmaktad›r. Bu mülakatlarda amaç bireylerin sahip
oldu¤u karakter özelliklerini ortaya ç›karmakt›r. Bu mülakatlar›n süresi bazen iki
saati aflmaktad›r. Renzulli de yeteneklilerin ö¤retmenlerinin e¤itimindeki temel
kriterleri irdeledi¤i makalesinde ö¤retmen seçiminde derinlemesine mülakatlar›n
önemine iflaret etmektedir (Renzulli, 1985; Wood & Feldhusen, 1996).

ÖNER‹LER
E¤er üstün yetenekli çocuklar iyi ve etkili bir flekilde tan›namazlar ve fark edilemezlerse toplum için hem potansiyel kayb› hem de yeteneklerini yanl›fl yönlerde kullanma ihtimallerinden dolay› tehlike arz edeceklerdir. Dolay›s›yla ülkemizde yeni yeni geliflmekte olan bu alan›n temel hedefleri aras›nda bu çocuklar›n
de¤erler e¤itimi yönünden en üst düzeye ç›kar›lmas› yer almal›d›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde de¤erler, e¤itim programlar›n›n bir bilefleni olarak kabul edilmeli ve de¤erler e¤itiminin hedefleri normal müfredattaki konular içerisine yay›lmal›d›r. Aksi durumda üstün yetenekli çocuklar yap›lar›nda bulunan özellikler nedeni ile ö¤renmeye karfl› bir tepki gösterebilecekler, dolay›s›yla hedeflenen davran›fllar›n kazand›r›lma sürecinin normalden daha da
uzun sürmesi söz konusu olabilecektir (Thorkildsen, 1994). Bu sebeple ülkemizde üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim görmüfl olduklar› Bilim Sanat Merkezlerinde de¤er e¤itimi, oluflturmac› yaklafl›ma dayal› olarak, normalde ifllenen konular›n ifllenme sürecinde örtük bir biçimde (hidden) yap›lmal›d›r. Bu süreçte ö¤retmene önemli görevler düflmektedir.
Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde görev yapacak olan ö¤retmenlerin seçiminde aday ö¤retmenlerin sahip olduklar› özellikleri ve de¤erleri test edecek bir
aflama gereklidir.
Üstün yetenekli birey toplum taraf›ndan de¤erlendirilirken bu bireyin tabiat›nda var olan özellikler dikkate al›nmal›d›r. Aksi takdirde bu tür de¤erlendirmeler üstün yetenekli bireylerin kaybedilmesine neden olacakt›r.
Üstün yetenekli bireylerin toplumda çeflitli nedenlerden dolay› karfl›laflt›¤›
uyum problemi rehber ö¤retmenler taraf›ndan bireysel olarak irdelenmeli ve bireysel aç›dan gerekli önlemler al›nmal›d›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim sürecinde görev yapan fen ö¤retmenlerinin problemlerinin ele al›nd›¤› bir makalede örnekleride yer alan ö¤retmenlerin
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de¤er e¤itimi ve ö¤retmenin bu süreçteki rolü ile ilgili önemli problemlerinin oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r (Çepni, Gökdere & Bacanak, Bas›mda). Bu ve benzeri çal›flmalar›n verileri göz önünde tutuldu¤unda üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenlerine de¤er e¤itimi ile ilgili bir e¤itim verilmesi düflünülebilir. Hizmet öncesinde bu türden bir e¤itim verilebilece¤i gibi modüler yap›da haz›rlanm›fl olan
bir hizmet içi e¤itim çal›flmas›n›n bir bölümünü “Üstün yetenekliler için de¤er
e¤itiminin önemi ve bu süreçte ö¤retmene düflen görevler” konusu oluflturabilir.
Böylelikle e¤itime kat›lan ö¤retmenlere de¤er e¤itimi sürecindeki rollerini keflfetme f›rsatlar› sunulacakt›r. Bu da üstün yetenekli çocuklar›n de¤er e¤itimine katk› sa¤layabilecektir.
De¤erler E¤itimi Dergisi,
Nisan 2003, Cilt 1, say›: 2
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Abstract- This study is related to the issues conceming the giftedness and value education of the gifted students. Based on the literatüre review,
the characteristics and the requirements of value education for the gifted child, and teachers’ roles in this process were discussed.
In the light of the related studies, it was argued that in determining the educational targets of the gifted students, the dimension of value education should be taken into consideration. ‹t was also argued that the
principles of constructivist learning approach is consistent with the nature of the gifted child. Thus, the constructivist approach should be
considered during the value education program. However, these new
approaches demand more responsibilities and new roles to the teachers. Therefore, the selection process of the gifted students’ teachers
should be based on the criteria recognized by the intemational experts
of the gifted education.

Key Words- Gifted Children in Turkey, Values Education, Teacher Roles.

Dördüncü Bölüm

ÜSTÜN YETENEKL‹
ÇOCUKLARIN SORUNLARI

Üstün Yetenekli Ö¤rencileri Araflt›rmaya
Yöneltme Ve Psikolojik Dan›flma Sorunlar›*
Süleyman Çetin ÖZO⁄LU**

B

ÜSTÜN YETENEKL‹LER VE TOPLUM

ilgi ve teknik aktarmas›ndan kurtulup teknolojik ve endüstriyel ba¤›ms›zl›¤a ve geliflmeye kavuflmak, geliflmekte olan ülkemizin temel sorunlar›ndan birisidir. Bu sorunun çözümünde, yetiflmifl, yetenekli insan gücünü artt›rman›n, onlar› yerli teknoloji üretimini h›zland›rmada en verimli bir biçimde kullanman›n ve bunun için de araflt›rma gelifltirme çabalar›na yönelmenin gerekti¤i
kabul edilen bir husustur.
Araflt›rma ve gelifltirmenin, insan›n ve toplumun gereksinmelerine doyum
getirme, karfl›lafl›lan sorunlar› çözme gibi temel özellikleri vard›r. Uygarl›¤›n oluflmas›nda ve geliflmesinde bu temel özelliklerin oynad›¤› rol önemlidir. Toplumlar›n uygarl›k düzeyleri farkl›l›klar göstermektedir. Bu fakrl›l›klar› belirlemede, insangücü kayna¤›n› ve ona verilen önemi bir ölçüt olarak kullanmak yayg›nd›r. ‹nsangücü kayna¤›n›n “üstün yetenekliler” kesimi uygarl›k seviyesini belirlemede,
özellikle araflt›rma, gelifltirme ve keflfetme yönlerinden, di¤er kesimlere oranla
daha etkin rol oynamaktad›r. Zira üstün yetenekliler di¤erlerine oranla bilgi, zekâ, yarat›c›l›k, bilgi üretme, sorunlara yaklaflma gibi yönlerden farkl›l›k, üstünlük
göstermektedir.

‹nsan’›n güvenli¤ini, rahat›n› ve mutlulu¤unu amaçlayan çabalar›n, demokratik toplumlar›n temel inanc› oldu¤u düflüncesi benimsenmifltir. Bu inanç uygar____________________________________

* 29 Eylül-1 Ekim 1975 günlerinde Ankara’da düzenlenen T.B.T.A.K.V. Bilim Kongresi, Bilim Adam› Yetifltirme Seksiyonuna sunulan ça¤r›l› tebli¤.
** Doç., Dr., E¤itim Psikolojisi Bölümü Ö¤retim Üyesi
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l›¤› gelifltirmekte, gelecek kuflaklara uygarl›k an›tlar› b›rakmaktad›r. Bu an›tlar› yaratacak olan üstün yeteneklilere toplumlar›n büyük önem vermesi ve onlara
“özel e¤itim” sa¤lamas› kaç›n›lmaz bir gerçektir. Ancak, bir çok araflt›r›c›n›n belirtti¤i gibi, toplumlar›n e¤itim sistem ve uygulamalar›nda üstün yeteneklilere
gösterilen ilgi ve ayr›lan yat›r›m yeterli olmamakta, hatta belirli oranda az ve bazen de çeliflik olmaktad›r.1,2,3 Bu çeliflkiyi Enç, ayr›nt›lar› ile tart›flarak nedenlerini
ortaya koymakta ve bu arada “seçkincilik” ad›n› verdi¤i ve yurdumuzda da temsilcilerinin oldu¤una iflaret etti¤i görüfle flöyle de¤inmektedir:
“Bunlar, ülkemiz gibi geliflme halinde olan, kaynaklar› s›n›rl› ülkelerin
yayg›n e¤itime genifl çapta yat›r›m yapmas›n› yersiz bulmaktad›r. Onlara
göre bir ülkenin kalk›nmas› öncelikle ortalama beyin gücünden çok üstün beyin gücünün çal›flma ve katk›lar›na dayan›r. Her alanda en yüksek
düzeyde araflt›r›c›lar›n›, teknikcilerini, düflünür ve önderlerini yetifltiren
az geliflmifl bir ülkenin k›sa süre içinde aç›¤›n› kapat›p günün uygarl›k
düzeyine eriflebilece¤ini ileri sürmektedirler. Buna, bir bir gerçe¤i yanl›fl
yorumlay›p yaln›fl uygulama denebilir. Çünkü bütün beyin gücü, Geiger
arac› gibi, aletleri yeni kuflaklar›n aras›nda dolaflt›r›p bulunacak do¤al bir
görüntü de¤ildir. Her düzeydeki beyin gücü ancak örgün e¤itime girdikten sonraki sürekli de¤erlendirmeler yoluyla geliflme düzeyi ve gizilgücü
teflhis edilen bir durumdur.”4
Üstün yeteneklileri toplumun bütün bireylerini temel e¤itim sistem ve uygulanmas›ndan geçirmeden ele alma olana¤›ndan söz etmek gerçekçi olmamaktad›r.Temel e¤itimin amac›n›, bireylerin yeteneklerini; etkin düflünmelerini, fikirlerini iletebilmelerini; uygun kararlar verebilmelerini, de¤erleri ay›rt edebilmelerini
sa¤lamak yönünde gelifltirmek olarak ele ald›¤›m›zda e¤itimi, yaln›zca bir ö¤retim, bilgi aktarma olarak de¤il, ça¤dafl bir biçimde ö¤retim, yönetim ve ö¤renci
kiflilik hizmetleri-rehbelik- ö¤elerinden oluflan bir süreç olarak görmekteyiz. Bu
bak›mdan üstün yeteneklileri de temel e¤itimden geçirme uygulamalar›nda, onlar›n da bir çok geliflme sorunlar› ile karfl› karfl›ya geldiklerini, Rehberli¤e ve Psikolojik Dan›flmaya ihtiyaç gösteren durumlar› oldu¤unu gözden uzak tutmamak
gerekir.
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Üstün yeteneklilere ça¤dafl bir “özel e¤itim” ve onun ayr›lmaz bir ö¤esi olan
Rehberlik-Psikolojik Dan›flma hizmetlerini sa¤lamay› gereksiz bulanlar›n ileri sürdükleri görüflü flöyle özetleyebiliriz: Üstün yetenekliler hangi ortamda olursa olsunlar zekâ, yarat›c›l›k ve problemlere yaklaflmadaki üstünlükleri çerçevesinde
geliflme ve ilerleme yollar›n› bulabilmektedirler ve buna tarihte birçok örnek göstermek olana¤› vard›r. Bu görüfle bütünü ile kat›lmak ve bu görüflü genelleme
olarak benimsemek olana¤› yoktur. Çünkü, üstün yeteneklilerle ilgili bir çok araflt›rma bulgular› bu görüflü desteklememektedir.5
Üstün yeteneklilerin “özel e¤itime” ve bunun içinde Rehberlik ve Psikalojik
Dan›flmaya olan gereksinmeleri ça¤›m›zda üstün yetenekliler konusunda üzerinde önemle durulan bir husus haline gelmifltir.6-7-8 Üstün yeteneklilerle ilgili yap›lan çal›flmalar›n üzerinde durdu¤u en önemli hususlar: üstün yeteneklilerin tan›m›, üstün yeteneklilerin seçimi ve özellikleri, üstün yeteneklilere uygulanacak
e¤itim programlar› ve metodlar›, üstün yeteneklilerin motivasyonu ve meslek seçimleri olmaktad›r. Bu bak›mdan, tebli¤imizde bu hususlara genel hatlar› ile de¤indikten sonra üstün yeteneklilik, özellikleri ve araflt›r›c›l›k, üstün yeteneklilerin
motivasyonu, özel sorunlar›, meslek seçimleri, özellikle araflt›rmaya yönelmeleri,
yöneltilmeleri yönlerinden Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma aç›s›ndan belirli noktalara ve sorunlara yer verilecektir.

ÜSTÜN YETENEKL‹L‹⁄‹N ANLAMI
Literatürde “gifted” ve “talented” terimleri genellikle “üstün yetenekli-istidatl›, hünerli” bireyleri belirtmede kullan›lmaktad›r. Bu tebli¤de, yetenek, istidat ve hüner terimleri “üstün yetenekliler” teriminin içinde ele al›nacakt›r. Üstün yeteneklilerle ilgili ilk tan›mlar bir çok yetenek seviyesini ay›rt etmeyi amaçlamaktayd›.
Örne¤in:
Zekâ Bölümü 115 ve üstü, Akademik Yetenekliler, Nüfusun % 16 s›,
Zekâ Bölümü 125 ve üstü, Üstün, Nüfusun % 5 i,

____________________________________

____________________________________

1. Enç, Mitat, Üstün Beyin Gücü, A.Ü. E¤itim Fakültesi Yay›nlar›, No. 35, Ankara, 1973.
2. Gallegher, James J., “Gifted Children”, Encyclopedia of Educational Research, (Ed. R. L. Ebel). The
Macmillan Com., Collier-Macmillan Limited London, 1969, sf., 537-542.
3. Hersey, John, “Wanted: A Larger Frame of Reference”, Education For The Gifted, Natfonal Society
For the Study of Education, University of Chicago Press, Chicago, 1958. sf., 7-11.
4. Enç, Mitat, Ayn› eser. sf., 10.

5. Gallegher, James j., Ayn› makale.
6. Gowan, John, and Burch Catherine, The Academically Talented Student and Guidance, Houghton Mifftlin Com. Boston, 1971.
7. Gallegher, James, J., Ayn› makale.
8. Reichart, Stanford, “Gifted Child”, The Encyclopedia Of Education, (Ed, L.C. Deighton), Vol. 4, The
Macmillan Co. and The Free Press, New York 1971, sf., 138-147.

390

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

Zekâ Bölümü 140 ve üstü, Üstün Yetenekli, Nüfusun % 0,6 s›,
Zekâ Bölümü 160 ve üstü, Çok Üstün Yetenekli, Nüfusun % 0,007 si,
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ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N BEL‹RG‹N
ÖZELL‹KLER‹ VE ARAfiTIRMA ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹

biçiminde bir tan›m gruplamas›n›n, Zekâ Testlerine göre yap›ld›¤›n› görmekteyiz.9
Günümüzde ise üstün yeteneklilerin tan›m›n›n “kültür” ile s›n›rl› oldu¤unu, üstün “yetenekli” ile üstün “hünerli” aras›nda ay›r›m yap›lmad›¤›, yetene¤in çok
yönlü tabiat›na daha fazla ilgi gösterildi¤i, Zekâ Testlerinin belirledi¤i Zekâ Bölümünün temsil etti¤i, tek yönlü yetene¤e daha az ilgi gösterilmekte oldu¤u dikkat çekmektedir.10-11 Bu çok yönlü yetene¤e, genellefltirilmifl yetenek de denilmektedir. Genellefltirilmifl yetenek fikri, ö¤rencilerdeki çeflitli yetenekleri beslemeye, teflvik etmeye olanak sa¤lamaktad›r. Böylelikle, nüfusun daha büyük bir
k›sm›n› çeflitli hüner ve yetenek yönünden bir çok ö¤rencinin e¤itimle zenginlefltirilebilecek belirli gücü oldu¤u kabulünü yaparak, beslemek ve teflvik etmek olana¤› do¤ar. Bu yaklafl›m bir bireysellefltirme olup, ö¤rencinin bulunabilen yetene¤ini gelifltirmeyi kapsamaktad›r. Bireysellefltirme, Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma
süreçlerini gerekli k›lan bir husustur.

Gallegher, üstün yetenekli çocuklar ile ilgili çal›flmalar›, geliflmeleri ve bu
konudaki e¤ilimleri elefltiren makalesinde, toplumu tehdit eden d›fl politik bask›larla, teknolojik yönden karmafl›k hale gelen toplumun gereksinmeleri yani
iç bask›lar›n, toplumdaki de¤iflmenin iki temel uyar›c›s› olarak çeflitli gruplar
içinde en çok üstün yetenekli çocuklar grubunu etkiledi¤i görüflünü ortaya atmaktad›r.14 Ona göre, üstün yetenekliler d›fl etkenlere duyarl› ve gelece¤in karmafl›k toplumu için ana tafl›y›c›lar, yürütücüler olarak kabul edilmektedirler. Bu
çerçevede, üstün yeteneklili¤in tabiat›ndan çok, üstün yeteneklilerin dershanedeki rolü, üstün yeteneklilerle ilgili yönetimsel ayarlamalardan çok üstün yeteneklilere sa¤lanan e¤itim programlar›n›n tabiat›, yap›s›, “dahiler” diye gruplanabilecek küçük bir gruptan çok “baflar›s›z üstün yeteneklilerle” düflük sosyo-ekonomik durumdaki üstün yetenekliler üzerine e¤ilme gittikçe önem kazanmaktad›r.

Çok yönlü veya çoklu yetenek kavram›n›n, üstün yeteneklilere sa¤lanacak
psikolojik yard›mlar aç›s›ndan önemli bir uzant›s›, Guilford’un gelifltirdi¤i Zekân›n
Yap›s› Modelidir. Bu modelde üç boyuttan, ifllemler, ürünler ve içerik ile bu boyutlarda gruplanm›fl zihinsel yeteneklerden söz edilmektedir. Çok yönlü veya
çoklu yetenek kavram›na göre, baz› araflt›r›c›lar en az bir yetenekte üstün olmak
üzere nüfusun üçte birinin üstün yetenekli oldu¤unu belirtmektedirler.12

Üstün yeteneklilerin di¤er ö¤rencilerden farkl›l›klar›n›n zihinsel geliflme ve
genel büyüme yönünden belirgin oldu¤unu görmekteyiz. Uzmanlara göre üstün
yeteneklilere has özellikleri, soyut düflünce, muhakeme-ak›l yürütme, sebat, düzenlilik ve gözlemdeki hassasiyet, bafllatma, giriflkenlik, elefltirici karar ve hizmet
edebilmeye haz›r olma olarak özetlemek olas›d›r. Üstün yeteneklilerin araflt›r›c›
olmalar›nda onlara yard›mc› olma, rehberlik yapma yönünden belirlenebilecek en
önemli ve belirgin özelliklerini bu genel özetleme ile geçifltirmek yeterli de¤ildir.
Araflt›rma kavram›n› ve ifllemini genellikle, sistemli bir biçimde verileri toplama,
analiz etme ile sorunlara güvenilir çözüm yollar› bulma, yeni bilgilerin ve olaylar›n gerçek aç›klanmas›n› sa¤lamada titiz ve yo¤un bir gözlem, deneme ve bilinenleri, kavramlar›, kanunlar› yeni bulgular ›fl›¤›nda gözden geçirme olarak belirlemekteyiz. Bu çerçevede, üstün yeteneklilerin araflt›rma kavram› ve ifllemi için
ortaya koyduklar› en belirgin özellikleri flunlard›r: üstün zihinsel yetene¤e sahip
çocuklar çabuk ve kolay ö¤renir, çok tekrar yapmadan ö¤rendi¤ini saklayabilir,
çeflitlilik, derinlik ve alan yönlerinden engin bir merak sahibidirler. Ayr›ca, düflüncedeki ve ifade etmedeki orijinalli¤in belirgin oldu¤u zengin bir sözcük hazinesine sahip olup, olgunluk düzeyinde okumay› sevmekte, kaynak kullanmay› becerebilmektedirler. Bunlara ek olarak ak›l yürütmeyi, aç›k ve seçik düflünmeyi, çabucak kavramay›, genellemeyi, iliflkileri görmeyi ve anlaml› iliflkiler kurmay›, s›n›flamay›, incelemeyi, di¤er çocuklar›n fark›nda olmad›¤› hususlara ilgi duymay›, erken yafllarda insan ve çevresinin tabiat›na, yap›s›na ilgi göstermeyi, merak duy-

Görüldü¤ü gibi üstün yeteneklilik ile ilgili tan›mlar ve anlam verme ifli, belirli bir çerçevede farkl›l›klar göstermektedir. E¤itimciler üstün yeteneklili¤i genel bir zihinsel yetenek olarak tan›mlad›klar› gibi sanatta, müzikte, mekanikte
veya sosyal liderlikte belirli bir yetenek, beceri, olarak ta tan›mlamakta ve buna
göre ifllemler yapmaktad›rlar. Ancak üstün bir zihinsel yetenek sahibi çocuklar
gereksinmeleri ve özellikleri yönünden sanatta, müzikte ve sosyal liderlikte üstün yetenekli, becerili olanlardan belirgin farkl›l›klar göstermektedirler.13 Bugün
üstün yetenekli çocuk bir devaml›l›k içinde anlaml›, yararl› bir yaflam u¤rafl›s›nda göze çarpan ola¤an üstü performans (edim) gösteren bir kifli olarak tan›mlanmaktad›r.
____________________________________

9. Gowan, J.C., and Demos, G. D., The Education and Guidance Of the Ablest, Spring-field, 111.,
Charles C. Thomas, 1964.
10. Gallegher, James J., Ayn› makale.
11. Gowan, John C., and Burch Catherina, Ayn› eser.
12. Gowan. John C. and Burch Catherina, Ayn› eserde belirtilen araflt›rmalar.
13. Reichart, Stanford, Ayn› makale.

____________________________________

14. Gallegher, James, J., Ayn› makale.
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may›, kendinden büyüklerle arkadafll›k ve iliflki kurmay› ve üstün olmaya yönelik
bir arzuyu ortaya koyduklar› görülmektedir.15
Say›lan bu belirgin özelliklerin araflt›r›c›lar›n, bilgi üretenlerin ve bilgiyi yayanlar›n özellikleri oldu¤u bir gerçektir. Ancak , üstün yetenekli çocuklardaki bu belirgin özelliklere iliflkin belirtilerin ana babalar ve ö¤retmenler taraf›ndan memnuniyetle karfl›land›¤›n› söylemek olana¤› bulunmamaktad›r. Çünkü üstün yetenekliler genel olarak huzursuzdurlar. Rahat durmazlar, dikkatsizdirler ve çevresindekileri ihmal ederler, ezbere dayanan ö¤renme için gerekli ayr›nt›lara sab›r göstermezler, dershanedeki çal›flmalara gereken ilgiyi göstermezler kendilerini ve etraf›ndakileri elefltirirler.
Ça¤›m›z, gösterdi¤i geliflme özelliklerine göre belirlenmekte ve her bilime
göre farkl› s›fatlarla ele al›nmaktad›r. Örne¤in, “atom ça¤›” “feza ça¤›” “çocuk
ça¤›” gibi. S›fatland›rman›n dayand›¤› geliflmeler, bulufllar farkl› ve orijinal düflüncelerin, fikirlerin ortaya at›lmas›na ve bunlar›n problemler halinde ele al›narak çözülmesine ba¤l› olmufltur. Öyleyse, mevcut problemleri çözmek bilgi ve tekni¤e
yap›lan katk›lar›n ancak bir k›sm› olmaktad›r. Çevrede karfl›lafl›lan durumlarla fikir ve düflüncelerle u¤rafl› sonucu problemler oluflturmak, problem yaratmak yeni problem çözme olanaklar› sa¤lamak geliflmenin ve büyük aflamalar›n en belirgin özelli¤ini ortaya koymaktad›r. Ça¤›m›zda toplumlar›n, geliflme ve aflamalar›n
h›z›na ve yönüne ayak uydurabilmelerinde en az problem çözme kadar yeni
problemler oluflturma ve yaratmaya da gerek vard›r. Üstün yeteneklileri problem
çözenler olmaktan çok, yeni proplemler oluflturan, mevcut durum ile gelecek
aras›nda köprü ve geçifl kurabilecek kimseler olarak görenlere kat›lmamak olana¤› yoktur. Bu aç›dan da üstün yetenekliler farkl› ve bir ölçüde “problem” dirler.

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N BEL‹RLENMES‹, SEÇ‹M‹
Genel, çok yönlü veya belirli bir yetenekte, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde ve seçilmesinde tutulacak yolun ve uygulanacak araçlar›n “baflar›s›z üstün
yetenekliler” ile düflük sosyo-ekonomik durumdaki üstün yetenekleri ihmal etmemesi ve ayr›ca spesifik üstün yetenek veya genel üstün yetenek ile iliflkin kararlara olanak sa¤lamas› gerekmektedir. Üstün yeteneklileri belirleme amac›yla
yap›lan ölçme ve de¤erlendirme ifllemlerinin ilk safhas› eleme, genel tarama safhas› olmaktad›r. Bu safhada standart yetenek ve baflar› testlerinin yan› s›ra gözlem metoduna da yer verilmektedir. Saptanm›fl bir amaç için üstün yeteneklileri
belirleme ve seçme iflinden bu ifllemin özelli¤ini ve araçlar›n›, amaç s›n›rlamakla
____________________________________

15. Reichart, Stanford, Ayn› makale.
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beraber, standart testlerin yan› s›ra ö¤retmenlerin kanaatleri, uzmanlar›n yapaca¤› görüflme ve belirli bir programda bir süre deneme ve gözleme gibi hususlara
da yer verilmesinin gerekli oldu¤u hususunda uzmanlar birleflmektedirler. Üstün
yeteneklileri belirleme ve seçme iflleminde tart›flmas› devam eden husus, sosyoekonomik statünün mü yoksa zihinsel üstünlü¤ün mü esas rol oynad›¤›d›r. Gowan ve Bruch16 ile Gallegher17, bu konuda bir çok araflt›rman›n bulgular›na dayanarak, bilinen ölçme ve test ifllemleriyle ölçülen “üstün yeteneklili¤in” sosyoekonomik statüyle büyük ölçüde iliflkili oldu¤unu ileri sürmektedirler.
“Üstün yetenekli¤i” belirleme ve üstün yeteneklileri seçme konusunda üzerinde durulmas› gereken bir di¤er husus da, ölçme ifllemindeki güçlüklerdir. Testlerle “ölçme” genellikle ço¤unluk için haz›rlanm›fl olup kullan›lan araçlar kültüre
ve dolay›siyle e¤itim ve ö¤retime dayal› olmaktad›r. Testlerin yan› s›ra kullan›lacak
ö¤retmen kanaatininde sosyo-ekonomik durumu düflük olanlar› belirlemede
olumsuz etkide bulundu¤u görülmektedir. Bu bak›mdan üstün yeteneklileri,
özellikle düflük sosyo-ekonomik düzeydekileri belirlemede, ölçme araç ve iflleminden gelen güçlükleri gidermede, yukarda sözü edilen, Guilford’un gelifltirdi¤i “Zekân›n Yap›s› Modeli” önemli rol oynamakta ve yarar sa¤lamaktad›r.
Üstün yeteneklilerlerin belirlenmesinde Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma yönünden yukar›da say›lan hususlar›n yan› s›ra, üstün yeteneklileri belirleme ve seçme iflinde, “kritik periyodlar” hipotezi diye aç›klanan bir nokta da önem kazanmaktad›r.18 Yani organizman›n belirli, kritik periyodlarda gerekli etkiden ilgiden,
beslenmeden mahrum k›l›nmas› sonucu s›n›rland›r›lm›fl ve yetersiz geliflme durumu ile karfl›laflmas› olarak aç›klanan bu hipotezin üstün yetenekleri belirleme ve
seçme iflleminde de rolünü gözden ›rak tutmamak gerekir. Belirli bir geliflim devresinde iken ele alamad›¤›m›z üstün yeteneklilerle, düflük sosyo-eko-nomik düzeydeki veya baflar›s›z üstün yeteneklileri daha sonraki geliflim devrelerinde
“problem” kimseler olarak ele alma zorunda kalmam›z ve bir ölçüde kaybetmemiz söz konusudur.

ÜSTÜN YETENEKL‹LERE REHBERL‹K VE PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA
Üstün yetenekli ö¤rencilerin yaln›z problem çözme konusunda üstün olmay›p benimsenen kiflilik özelliklerine sahip olduklar›, yeteneklerinin geliflmesi, zenginleflmesini garanti eden etkili bir çal›flma al›flkanl›klar›n›n, becerilerinin oldu¤u
____________________________________

16. Gowan, John C. and Burch Catherina, Ayn› eser.
17. Gallegher, James J., Ayn› makale.
18. Gowan, John C. and Burch Gatherina, Ayn› eser.
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da kabul edilmektedir. Genellikle, normal bir ö¤renci kendine güven kazanma
konusunda akranlar›n›n ve ö¤retmenlerinin görüfllerine daha çok dayanmaktad›r.
Üstün yetenekli ö¤rencinin ise daha ba¤›ms›z oldu¤u, kendine güven kazanmada kendi yapt›klar›ndan destek ve ödül ald›¤› ortaya konmufltur.19 Bir bak›ma ba¤›ms›z olan üstün yetenekli, yap›tlar›nda ve kararlar›nda akranlar›n›n görüfllerinden az etkilenmektedir. Böyle bir özellik üstün yetenekli ö¤rencinin sosyal problemlerle karfl› karfl›ya kalmas›na kolayl›kla yol açabilmektedir. Özellikle orta dereceli okullar›n ikinci devresindeki ö¤rencilerin “üstün yetenek”e karfl› de¤er hükümlerinde, spor, müzik gibi konulardaki üstün yetenek hariç, olumsuz bir tav›r
tak›nd›klar› gözlenmektedir. Bu bak›mdan, üstün yetenekli ö¤rencilerin okul ortam›nda akranlar›n›n dünyas›n›n d›fl›nda kalmas›, sosyal gereksinmelerini karfl›layamamas› duygusal problemlerin kayna¤› olabilmektedir.
Benli¤ini gerçeklefltirme sürecinde normal ö¤rencilerden, baflkalar›na ba¤›ml› olup olmama yönlerinden, farkl›l›k gösteren üstün yeteneklilerin benlik-durum ba¤daflt›rmas›nda karfl›laflacaklar› güçlükleri ele almalar›nda ve onlar› çözmelerinde yard›ma ihtiyaçlar› vard›r. Bu yard›m› ö¤retimin sa¤lamas› olana¤› s›n›rl›d›r. Bu yard›m› Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma servislerinin sa¤lamas› söz konudur. Bireyi yeterlilik ve yetersizlikleri yönlerinden bulundu¤u sosyo psikolojik dünyas›nda tan›may› ve ona kendisini tan›tmay› amaçlayan Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma hizmetleri, bireyin gerçekçi bir benlik kavram› gelifltirmesine ve onu uygulamaya koymas›na yard›m sa¤layacakt›r. Rehberlik servislerini yaln›zca üstün
yeteneklileri belirleme ve seçme ifllemleri ile meslek seçiminde kullanmak yetersiz kalmaktad›r. Üstün yetenekli ö¤rencinin yetenekleri çerçevesinde benli¤ini
gerçeklefltirmesine yard›m sa¤lamak da büyük önem kazanmaktad›r.
Üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili bir di¤er husus, üstün yetenekli ö¤rencilerin normal ö¤rencilerin gereksinmelerinden farkl› olarak kendilerine özgü (unique) gereksinmelerinin olufludur. Heyl’in belirtti¤ine göre,20 üstün yetenekli çocuk, yaln›zca ö¤renme yetene¤i yönünden de¤il, fakat kendisinin özel ö¤renme
problemleri yönünden de kendine özgü bir durumdad›r. Özellikle, orta dereceli
okullarda veya temel e¤itimde, üstün yetenekli ö¤renci, tekrar› esas alan al›flt›rma tipi çal›flma yapmay› ö¤renme durumundad›r. Bir di¤er deyiflle, üstün yetenekli ö¤renci problemi do¤ru ve çabuk çözmenin yan› s›ra düzgün ve do¤ru yazmak, ifade etmek ve bir ölçüde kal›plara uymak gere¤i ile karfl› karfl›yad›r. Üstün
yetenekli ö¤rencilere yap›lacak rehberlikte dikkat edilmesi gereken husus, üstün
____________________________________

19. Gallegher, James J., Ayn› makale.
20. Heyl, H. Helen, “Learning Characteristics and Problems of the Gifted Child”, (L. D. Crow and A.
Crow, Eds), Educating The Academically Able, McKay, New York, 1963, sf., 53-57.

ÜSTÜN YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹LER‹ ARAfiTIRMAYA YÖNELTME VE PS‹KOLOJ‹K DANIfiMA SORUNLARI

395

yetenekli ö¤rencilerin belirgin olan ö¤renme ve davranma tarzlar›d›r. Bu tarz ve
kal›plar normal ö¤rencilerinden farkl›d›r. Örne¤in, Drews’in21 üstün yetenekli ö¤rencileri s›n›flamas›na göre, (a) çal›flkan ve üstün baflar›l› ö¤renci; ö¤retmenlerin
isteklerine uyar, okul ödevini, çal›flmas›n› zevkten üstün tutar, “niçin” ile fazla ilgilenmez, tart›flmadan çok ders dinlemeyi tercih eder, verilen ödevin belirgin olmas›n› ister, (b) sosyal lider olan ö¤renci; ö¤retmenlerin de¤er hükümlerinden
çok akranlar›n›n de¤er hükümlerine uymaya e¤ilim gösterir, sosyal ilgi önce gelir, genellikle iyi bir akademik baflar› gösterir, ikna edicidir, (c) yarat›c› entellektül
ö¤renci ise, yukarda say›lan iki s›n›flamadaki ö¤rencilere k›yasla daha düflük not
al›r, baflar› testlerindeki puvanlar› notlar›na oranla biraz yüksektir, ö¤retmenlerin
ve ö¤rencilerin belirledi¤i normlara uymada güçlük çeker, genellikle lider de¤ildir
ve olmakta istemez. Ayr›ca bu tip ö¤renciler gelece¤in bilimcileri (mühendisleri
de¤il), artistleri, yazarlar› olacaklar› izlenimini verirler.
Bu yarat›c› entellektüel tipteki ö¤rencilere “asi, isyankar” tipler olarak bak›ld›¤›n› görmekteyiz. Bu “asi” tiplerin, genellikle okuldan ve çevreden uzaklaflmas›, so¤umas›, uzmanlara göre, yaflant›lar›nda çevreleri taraf›ndan reddedilmeye,
anlafl›lamamaya karfl› bir tepki olmaktad›r. Bu tiplerin, okulda “problem ö¤renciler” olmas› beklenilen bir durumdur. Bu ö¤rencilerin davran›fllar›n› anlayacak, onlar›n yetenekleri çerçevesinde farkl› gereksinmelerini görecek ve bu gereksinmelerin doyurulma olanaklar›n› görmelerine yard›mc› olacak Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma servisleri bu soruna bilimsel bir biçimde yaklafl›lmas›n› ve bu ö¤rencilerin verimli çal›flmalar yapmalar›n› sa¤layabilecektir. Genellikle, bu tip ö¤rencilerle
u¤raflmada ve onlar› verimli k›lmada al›nan e¤itsel ve ö¤retimsel tedbirler beklenilen düzeyde baflar› sa¤lamamaktad›r.
Wrenn,22 üstün yetenekli ve özellikle “asi” gruba giren ö¤rencilerle ilgili
araflt›rmalar›nda, üstün yeteneklilerin orta ve yüksek ö¤retimde rehberli¤e ve daha büyük bir uyar›lma¤a, teflvike olan gereksinmeleri üzerinde durmufl ve bu
araflt›rmalar›n sonuçlar› üstün yeteneklilerle ilgili e¤itsel çal›flma ve programlar›
etkilemifltir.23 Üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili e¤itim ve ö¤retim sorunlar›na çözümler bulmada, bu ö¤rencilerin kendilerini tan›malar›na, kendileriyle ilgili olumlu ve yetenekleri ile ba¤daflan kararlar vermelerine, tercihler yapmalar›na profesyonel ve sistematik yard›m› kapsayan Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma hizmetleri
____________________________________

21. Drews, E.M., “The Four Faces of Able Adolescents”, (E.P. Torrance and W.F. White, Eds). Issues and
Advances in Educational Psychology, ‹taca, 111., F.E. Peacock, 1969, sf., 186-192.
22. Wrenn, Gilbert C., “Potential Research Talent in The Science, Based on Intelligence Quotients of
Ph. D. ‘S”, Educational Record, Jan., 1949.
23. Witty, Paul, “The Nature and Needs of Gifted and Superior Adolescents, Programs for the Gifted, (Ed. Samuel Everett) Harper and Brothers Pub., New York, 1961.
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etkin rol oynamaktad›r. Üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili e¤itsel, ö¤retimsel
programlarda yer alacak Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma hizmetlerinin etkin olabilece¤i hususlar›, flöylece özetlemek olana¤› vard›r:
1.

2.

Üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve seçimi hususunda, bireyi yetenekleri, ilgileri, baflar›l› olufllar› düzeyinde bir bütünlük içinde tan›ma süreçlerinde alaca¤› rol ve yapaca¤› çal›flmalarla: Özellikle üstün yetenekli ö¤renci olarak belirlenen ve seçilenlerin bu farkl›l›klar›n› gerçekçi bir biçimde anlama ve kabul etmelerinde, onlar›n kendilerine karfl› gerçekçi bir
güven kazanmalar›n› desteklemede yararl› olacakt›r. Normal ö¤renciler
aras›nda devaml› üstün baflar› gösteren bir üstün yeteneklinin üstün yetenekliler aras›nda göstermesi söz konusu baflar›n›n yeni grubuna göre
her zaman üstün baflar› olamad›¤› durumlarda ortaya ç›kan sorun, hayal
k›r›kl›¤›, baflaramama düflüncesi, durumu kabul edememe ve duygusal
yönden geliflememe gibi hususlar› yaratabilir. Bu durumda, ö¤rencinin
büyümesini ve yetenekleri ölçüsünde baflar›l› ve verimli olmas›n› engellemektedir. Böyle bir sorunu yenmede, çözmede ö¤renciye psikolojik yard›m kaç›n›lmaz hale gelir.
Üstün yeteneklilerin yapmas› söz konusu e¤itsel ve mesleki çal›flma ve haz›rl›klarda gerek duyaca¤› malumat›, yüksek ö¤renim olanaklar›, burs olanaklar› ve kariyer yapabilme durumlar› hakk›nda bilgiler sa¤lama ve bu
konularda gerçekçi kararlar verebilmeleri yönünde yard›mc› olmakla: Bu
konuda araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u bir hususu belirlemekte yarar vard›r. Cody ve Rothney,24 üstün yetenekli ö¤rencilerin “karar verme” davran›fl ve yeteneklerini etkilemede bir yol olarak onlar›n “problem çözme”
beceri ve süreçlerini gelifltirmenin verimli oldu¤unu ortaya koymaktad›rlar. “Karar verme” davran›fl ve yetenekleri meslek seçimi sürecinde temel
bir ö¤e olmaktad›r. Bu bak›mdan, genç üstün yetenekliler dan›flman›n
esas oldu¤u “Direkt Psikolojik Dan›flma” yaklafl›m›n› ve metodunu mesleki rehberlik ifllemlerinde reddetmektedirler. Dan›flma esas oldu¤u Psikolojik Dan›flma yaklafl›m› üstün yeteneklilerle ilgili mesleki rehberlik ifllemlerinde verimli olmaktad›r. Üstün yeteneklilerin e¤itsel ve mesleki rehberli¤e olan gereksinmelerinin önemini Ankara Fen Lisesi’nin ilk mezunlar›n›n
görüfllerini belirleyen bir çal›flmada aç›k bir biçimde görmekteyiz.25

____________________________________

24. Cody, J.J. and Rothney, J.W.M., “Oral Problem Solving Performances of Superior High School Students”, Personnel and Guidance Journal, 1963,41, (5), sf., 425-429.
25. Özo¤lu, S. Cetin,”Ankara Fen Lisesi Uygulamas›na ‹liflkin Bir Araflt›rma”, T.S.T.A.K., V. Bilim Kongresine Sunulan Tebli¤, Ankara 1975.
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3.

Üstün yeteneklilerin kendilerine özgü gereksinmelerine ve sorunlar›na
ve geliflme zorunluluklar›na cevap bulmalar›nda “Psikolojik Dan›flma”
yoluyla yard›mda bulunmakla: Genellikle, aile, ö¤retmenler, akranlar ve
baflkalar› üstün yetenekliler üzerine afl›r› bir bask›da bulunmaktad›rlar.
Bu bask›, üstün yeteneklilerden afl›r› beklentiler biçiminde ortaya konmaktad›r. Üstün yetenekli çocu¤u “minyatür yetiflkin” olarak görme ve
ondan bu model çerçevesinde davran›fllar bekleme ve zorlama, belirli
duygusal problemlerin nedeni olmakta ve çocu¤un büyümesini, geliflmesini engellemektedir. Gowan ve Damos,26 üstün yetenekli çocuklar›n
kendilerine özgü ve psikolojik dan›flmay› gerektiren sorunlar› olarak:

i.

Üstün yeteneklilerin geliflim ödev ve ifllerini, bunlar› çözecek fiziksel yeterlili¤e ulaflmadan farketmelerini,

ii.

Üstün yeteneklilerin belirli profesyonel meslekler için gerekli olan özel ilgiler konusunda normalden fazla gereksinme duyduklar›n›,

iii. Üstün yeteneklilerin yetiflkin modeline ait figürlerin yoklu¤una iliflkin
problemlere sahip olduklar›n›, belirtmektedirler.
Üstün yetenekli, ikili norm grubuna sahip kifli olarak, ilgileri ve fikirleri,
düflünceleri yafl›tlar›n›n normlar›ndan farkl›l›k gösterdi¤i zaman kendini
yabanc› gibi hissetme durumunda kalmaktad›r. Psikolojik Dan›flma uzman› ile birey aras›nda cereyan eden bir psikolojik görüflme süreci olarak özetlenen Psikolojik Dan›flmada, bireyin kendine ait bilgileri, kendine ait sorumlulu¤u ve seçenekleri kullanabilece¤ini temel kabul etmek esast›r. Bu çerçevede Psikolojik Dan›flma, üstün yetenekli ö¤rencinin kendi yeteneklerinin boyutlar›na ve çerçevesine ait içrel görüfl kazanmas›na ve ne kadar yeterli oldu¤unu anlamas›na yard›mc› olmaktad›r. Psikolojik Dan›flma, gerçekçi boyutlar içinde üstün yetenekli ö¤rencinin yaln›zca kendi yeterliliklerini tan›mas›na de¤il ayr›ca bunlar› kullanma biçimlerine iliflkin bilgi ve tecrübeleri kazanmas›na da olanaklar sa¤layarak etkin bir benlik kavram› gelifltirmesine yard›mc› olur.
Ö¤rencinin benlik kavram›, tecrübe, bilgi ve motivasyon eksikli¤inden
veya yoklu¤undan dolay› s›n›rl› bir biçimde geliflmifl olabilir. Kendini yetenekli, hünerli görmeyen üstün yetenekli için, Psikolojik Dan›flma yeni
duygular› denemesini keflfetmesini sa¤layabilir. Kendini oldu¤undan fazla ve üstün görenler için de Psikolojik Dan›flma gerçekle ba¤daflma ve
onu kabul etme olana¤›n› sa¤layabilir. Psikolojik Dan›flma, normal ö¤____________________________________

26. Gowan, J.C. and Demos, G.D., Ayn› eser.
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rencilerde oldu¤u gibi üstün yeteneklilere de duygular›n› ifadelendirme
ve de¤erlendirme, baz›lar›n› kabul, baz›lar›n› da reddetme olana¤›n›
sa¤lar. Psikolojik Dan›flmada rol alan profesyonel dan›flman kuraca¤› dürüst, aç›k güven verici iliflki ile üstün yetenekli için tehdit ve sansür edici, k›nay›c›, yarg›lay›c› olmayan bir ortam sa¤layarak gencin töresel ve
de¤er yarg›lar›na iliflkin gereksinmelerinin doyum yollar›n› aramas›na
yard›mc› olur. Bu yard›m, dan›flman›n “gençli¤e has kültürel de¤erleri”
benimsedi¤i hissini ve görüntüsünü vermekten çok, yetiflkinler grubundan biri olarak gencin karfl›laflt›¤› sorunlar›n› dinleyen ve anlama¤a çal›flan bir kimse modelini ortaya koyma biçiminde anlafl›lmal›d›r.
4.

Üstün yeteneklilerin belirli e¤itsel gruplara ve programlara yerlefltirilmelerine yard›mda bulunmakla: Özellikle üstün yeteneklilerin yeteneklerini
gelifltirme olanaklar›n› en üst düzeyde bulabilecekleri ve onlar›n ö¤renme iflleminde belirlenmifl olan karakteristiklerini dikkate alan programlar gelifltirmesinde Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma hizmetleri yarar sa¤lamaktad›r. Üstün yetenekliler için gelifltirilecek ö¤retim programlar›n›n
temel felsefesinin üç genel amac› oldu¤u öne sürülmektedir.27 Bu
amaçlar: a) disiplinlerin kavramsal temel yap›s›n› ö¤retmek, b) ö¤rencilerin konulara uzmanlar›n yaklaflt›¤› biçimde yaklaflmalar›n› sa¤lamak,
c) disiplinlerdeki temelleri mümkün olan erken yafllarda programa almak, olmaktad›r ki bunlara, Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma hizmetlerinin yard›m› ile ulafl›ld›¤›nda bu, bireye gerçek ile ba¤daflm›fl bir benlik
kavram› gelifltirilmesini sa¤lamaktad›r.
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de Sputnik I’den sonra bafllat›lan çal›flmalar› ve al›nan tedbirleri elefltiren ve üstün yetenekliler ve onlar›n e¤itiminde, mesleklere yönetilmelerinde daha genifl
bir görüfl çerçevesi öneren Hersey,28 “Kanaatime göre, biz okullar›m›zda bilimsel
flevk ve ruhunu, insan iliflkileri için halen temel olan e¤itimde gere¤inden h›zl› ve
gere¤inden fazla yürütme¤e ve gelifltirmeye girifltik. En kötüsüde, toplumumuzun, okullar›m›za mükemmel ve de¤iflken bireyler de¤il fakat kategoriler yani çok
say›da mühendis çok say›da kimyager, fizikçi yetifltirmek, üretmek için bask› getirmesidir. Toplumun iyi yetiflmifl uysal yetenekliler kategorileri için eleman haz›rlama talebinin mant›ksal sonucu olarak belirli bir noktada, bir IBM makinas› kimin hangi kategoriye uydu¤unu, kimin avukat kimin hekim olaca¤›n› kararlaflt›racakt›r” demektedir. Yaln›z toplumun gereksinmesini ve talebini ön plana alan
bir insangücü planlamas›n›n yukar›da çizilen tabloyu ortaya koyaca¤› söylenebilir. Hatta, Befl Y›ll›k Devlet Kalk›nma Planlar›m›zda ve Yüksek Ö¤retime ö¤renci
alma uygulamalar›m›zda, toplumumuzun gereksinmelerinin ve olanaklar›n›n, belirli kategorilerde çok eleman yetifltirmenin, temel politika olarak benimsenmifl
oldu¤u ileri sürülebilir.
Toplumun gereksinme duydu¤u belirli alanlardaki insangücünü yetifltirme
konusunda bireyleri, özellikle üstün yeteneklileri bu alanlara yöneltme görüflü
belirgin olmaktad›r. Ancak bu yöneltmenin bireylerin yetenek, ilgi, baflar› ve motivasyon yönlerinden ne düzeyde isâbetli ve dengeli oldu¤unu ve bireylerin mutluluklar›n›, verimlerini etkiledi¤ini tart›flmak gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Üniversiteleraras› girifl s›nav› ve ö¤renci yerlefltirme uygulamalar›n›n, yani belirli bir sürede cereyan eden yar›flma sonucunda elde edilen say›sal sonuçlara göre IBM makinalar›n›n, ö¤rencileri belirli yüksek ö¤retim kurulufllar›na ve meslek alanlar›na
yöneltmesinin isabeti ve yaratt›¤› sorun ve sorular ortadad›r ve tart›fl›lmaktad›r.

Üstün yeteneklilerin geliflmelerine olanak sa¤layan e¤itim programlar›nda
yetifltirilmeleri yan› s›ra önemli olan bir konu da bu gençlerin en verimli olabilecekleri mesleklere yönelmeleri ve o meslekleri seçerek gerekli haz›rl›klar› yapmalar›d›r. Bu bak›mdan modern e¤itim sistemlerinde normal ö¤rencileri oldu¤u gibi üstün yetenekli ö¤rencileri de yöneltme yönünde bir çok tedbirler al›nmakta
ve toplumun karfl›laflt›¤› insangücü gereksinmelerine cevap bulmaya çal›fl›lmaktad›r. Zaman zaman duyulan gereksinmenin fliddetli ve toplumu etkileme biçimi
üstün yeteneklileri e¤itme ve onlar› belirli alanlara yöneltme konusunda, üstün
yeteneklilerin özelliklerinden çok toplumun gereksinmesinin fliddeti ve acil oluflu
en önemli etken olmaktad›r. Örne¤in, 1958 y›l›nda Amerika Birleflik Devletlerin-

Üstün yetenekli ö¤rencilerin büyüme ve geliflme süreçleri içinde mesleki
davran›fllar, mesleki ilgiler gelifltirmelerine yanl›z ö¤retim programlar› ile yard›mc› olunmas› yeterli de¤ildir. Üstün yeteneklilerin, yeteneklerini, s›n›rl›l›klar›n› tan›malar›, benimsemeleri, kendi benlikleriyle ba¤daflan rolleri oynayabilmeleri süresinde mesleki davran›fllar›n ve farkl›laflm›fl, belirginleflmifl ilgilerin geliflmesi söz
konusudur. Buna benlik’i gerçeklefltirme süreci de demek söz konusudur ve bu
süreçte rehberlik hizmetlerinin sa¤lad›¤› yard›m› salt yöneltme ifllemi biçiminde
ele almak ve gelifltirmek sa¤l›kl› olmayabilmektedir. Bu benlik’i gerçeklefltirme
sürecini, mesleki davran›fllar›n, ilgilerin gelifltirilmesi ve gerek ilgilerle gerek yeteneklerle ba¤daflan meslek seçiminin yap›lmas›n›, bilinçli bir yönlendirme ve
özendirmenin egemen oldu¤u bir yard›m hizmeti sa¤l›kl› bir biçimde destekle-

____________________________________

____________________________________

27. Gallegher, James, J., Ayn› makale.

28. Hersey, John, Ayn› makale.
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yecektir. Özellikle üstün yetenekli ö¤rencilerin meslek seçimleri ile ilgili kararlarda kendi benliklerinin egemen olmad›¤›, d›fl etkenlerin hakim oldu¤u durumlarda, bu ö¤rencilerin yetenekleri çerçevesinde geliflmeleri, verimli olmalar› sa¤lanamamaktad›r.
Meslek seçimi ile ilgili olarak bir di¤er sorun da üstün yeteneklilerin yapabilecekleri, becerebilecekleri ifller normal ö¤rencilere k›yasla daha genifl bir alan›
kapsayaca¤› için acaba hangi iflte en üstün baflar›y› göstereceklerdir ? En üstün
baflar›y› sa¤lama, en verimli olma hususunu, toplumun günlük ve yüzeysel gereksinmeleri ve onlar›n acil oluflu çerçevesinde cesaretle ele almak güçleflebilir. Zira, üstün yetenekli ö¤rencilerin gelecekte yetenekleri düzeyinde en üstün ve en
verimli çal›flmay›, baflar›y› ortaya koyabilecekleri meslek veya ifllere yönelmeleri
belirli oranda bir riski göze almay› gerektirmektedir. Genel hatlar› ile yap›s›, çal›flma düzeni, sosyal prestij ve statüsü ve ayr›ca sa¤lad›¤› ekomik geliri bilinen ve
“üstün” kabul edilen bir meslek dururken, say›lan yönlerde mevcut durumu pek
bilinmeyen gelecekte toplumdaki yeri ve statüsü kestirilemiyen, sa¤lad›¤› ekonomik gelir s›n›rl› olan, ama üstün yetene¤i gerekli k›lan ve bilgi uygulamas›ndan çok bilgi yarat›lmas›n› içeren bir meslek veya ifli bireyin seçmesi hemen kabul edilecek ve normal de¤er hükümlerine göre isabetli say›lacak bir durum ortaya koymamaktad›r. Üstün yetenekli ö¤rencilerin al›nan bütün e¤itim ve ö¤retim tedbirlerine ve yöneltme kararlar›na ra¤men beklenilen alanlara yönelmediklerini Ankara Fen Lisesi örne¤inde görmekteyiz.29
Yöneltme, genellikle, bireyin belirli bir yafl ve e¤itim döneminde, yani yaflam›n›n belirli bir kesiminde, bireyi ve onun yetenek, ilgi ve baflar›s›n› bir devaml›l›k ve bütünlük içinde ele almadan ve bireyin karar verme sürecine gere¤i gibi kat›lmas›n› sa¤lamadan yap›lan bir ifllem veya ifllemler grubu olarak uygulanmaktad›r. Bu tip yöneltmede, derinli¤ine bir tan›ma, anlama, benimseme yerine manipülasyon, kontrol ve ve belirli kotalara, say›lara ulaflma, belirli boyutlar içinde
ortam ve olanaklar› yorumlayarak politikalar tespit etmek esas olmaktad›r. Yöneltmenin, yönlendirme, yönelmeyi sa¤lama ve özendirme ile ba¤-daflt›r›lmas›nda, belirli bir yaflam noktas›nda kesin kararlardan çok, bireyin büyüme süreci içinde gereksinme duydu¤u e¤itsel ve psikolojik yard›mlar› sistematik ve gerçekçi bir
biçimde ve devaml›l›kta sa¤alama ve bireyle ilgili kararlar›n odak noktas›na bireyi ve onun geliflmesini koyma temel olmaktad›r. Bu bak›mdan, üstün yeteneklileri yöneltme iflleminden çok onlar› yönlendirme ve özendirme erken yafllarda
bafllat›labilirse, bireysel ve toplumsal yararlar›n beklenilen düzeyde olmas›n› sa¤lamak olana¤› do¤ar.
____________________________________

29. Özo¤lu, S. Çetin, Ayn› tebli¤.
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Tebli¤imizin giriflinde belirtti¤imiz sorun çerçevesinde, yani üstün yeteneklileri gereksinme duyulan temel bilimlere, araflt›r›c›l›¤a yöneltme gere¤i konusundaki yaklafl›m›m›z›n yönlendirme ve özendirme özelliklerini yans›tmas› kaç›n›lmazd›r. Bu çerçevede gelece¤in potansiyel araflt›r›c›lar›n›n, bilimcilerinin kimler
olabilece¤ine de¤inmek yararl› olacakt›r. Brandwein,30 gelece¤in bilimcilerinin
geliflmelerinde belirgin üç faktörü ortaya koymaktad›r. Bunlar: a) Genetik Faktör,
temelde kal›t›ma dayanan genel zekâ, say›sal ve dile dayanan yetenekler, b) Genotipik Faktör, temelde psikolojik yap›daki fonksiyonlara dayanan ve c) Harekete
Getirici-Uyar›c›-Faktör, temelde okulun sa¤lad›¤› olanaklar, ö¤reticilerin özel becerileri v.b. olarak özetlenmektedir. Bu üç faktörün etkilefliminin hakim oldu¤u
geliflim süreci içinde potansiyel bilimci, araflt›r›c› Genotipik Faktör alt›nda grublanabilen karakteristikler göstermektedir. Bu karakteristikler grubu, “Devaml›l›k”
bafll›¤› alt›nda toplanabilen bir psikolojik özellikler uzant›s› (spektrumu) ortaya
koymaktad›r. Devaml›l›¤›n, devam etme için psikolojik e¤ilimi de içerdi¤i ve üç tav›rla tan›mlanabildi¤ini görmekteyiz.31 Bu tav›rlar genel hatlar› ile flöylece özetlenebilir: i) Verilen bir iflte, belirgin bir mesai d›fl›nda zaman harcama iradesi (istenci). Bu, kendi zaman›n›, mesaisini kendisinin belirlemesi, belirlenmifl mesai süresine ba¤l› kalmamay› içermektedir, ii) Güçlü¤e, rahats›zl›¤a dayanma iradesi. Bu
dinlenme sürelerini k›saltmay›, tatilsiz çal›flmay› içerdi¤i gibi, yorgunlu¤a dayan›kl›l›¤› ve bask›ya karfl› gelifltirilen direnci canl› tutabilme özelli¤ini de ortaya koymaktad›r, iii) Baflar›s›zl›kla karfl›laflmay› kabullenebilme iradesi. Bu, eldeki ifle karfl› farkl› yaklafl›mlara yol açt›¤› gibi baflar›l› sonuca götüren sab›rl› çal›flma gere¤inin bilincini de sa¤layabilmektedir.
Potansiyel bilimciyi, araflt›r›c›y› yukarda belirlenen çerçevede tan›ma, bulma
ifllemlerine orta ö¤retim y›llar›nda bafllamak önemlidir. Bununla beraber bu tan›ma iflinin daha erken yafllarda ve e¤itim devrelerinde bafllat›lmas› da yap›lacak
rehberli¤i ve yönlendirmeyi, özendirmeyi anlaml› k›lacakt›r. Potansiyel bilimci,
araflt›r›c› üstün yeteneklilerin tipik olarak, üstün dile dayanan ve matematiksel
yetenekleri yan› s›ra, bilimde testlerle belirlenen bir baflar› üstünlü¤ü ile yetenekleri kullanma kararl›l›¤›, inceleme, soruflturma tavr› ortaya koydu¤u saptanm›flt›r.32-33 Bu ortaya konan tipik özelliklerin tümünün yaln›zca ö¤retmenler taraf›ndan ö¤retim iflleminde gözlenip de¤erlendirilmesi olana¤› s›n›rl› kalmaktad›r.
____________________________________

30. Brandvvein, Paul, The Gifted Student As Future Scientist, Harcourt, Brace and Co., New York,
1955.
31. Braudvvein, Paul, Ayni eser.
32. Brandvvein, Paul. Ayn› eser.
33. Meister, Morris, “A High School of Science for Gifted” The Gifted Child, (Ed. Pal Witty), D.S-Healthy and Com., Boston, 1951.
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Özellikle orta yetenek düzeyindeki ö¤renciler için haz›rlanan, tekrar›, bilgi aktarmay› ve ezberi amaçlayan bir uygulama ile belirlenebilecek ö¤retim programlar›nda ve sürecinde bu sistematik gözlem ve de¤erlendirmeyi beklemek üstün yeteneklileri tan›ma ve onlar› araflt›r›c›l›¤a yönlendirme iflinde rastlant›lara bel ba¤lamak olabilir. Bu bak›mdan e¤itim sisteminde ve uygulamas›nda üstün yeteneklileri ve bunlar aras›ndan potansiyel bilimci, araflt›r›c› olabilecekleri rastlant›lar›n
d›fl›nda sistematik olarak gözleme ve de¤erlendirmede Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flma hizmetlerine yer vermek kaç›n›lmaz bir durum ortaya koymaktad›r.
Sistematik bir gözlem, de¤erlendirme, tan›ma ve üstün yetenekliye kendisini tan›mas›na, kabul etmesine ve kendisini gelifltirmesine yard›m ifllemi, uygun ve
optimum düzeyde veremlili¤i sa¤layacak bir meslek seçimi ve buna haz›rlan›lmas› ile bütünlefltirilme durumundad›r. Özellikle, Barbe’nin34 belirledi¤i gibi, üstün
yetenekli ö¤renci, hemen hemen çok genifl bir meslekler ve profesyonel alanlar
grubunda baflar› sa¤layabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu durum çok say›da seçenek aras›ndan en baflar›l› en verimli ve en mesut olabilece¤i ve gereksinmelerine doyum bulabilece¤i mesle¤e veya meslek alan›na yönelmesini, yönlendirilmesini güçlefltirmektedir. Dolay›siyle üstün yeteneklinin meslek seçimi ve bununla ilgili olarak yönlendirilmesi ve yönelmesi “kesin” olmaktan çok, de¤ifltirmelere
olanak sa¤layan araflt›r›c› “exploratory” bir özellik göstermelidir. Üstün yeteneklilerin mesleklere veya profesyonel alanlara yönelmelerinde, bireysel faktörler ile
toplumsal faktörleri dengeleyebilecek bir beceriye ulaflmas›na yard›mc› olmak,
olanaklar sa¤lamak en isabetli ve verimli bir yaklafl›m olarak görünmektedir.
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi
Dergisi, Cilt 8, Say› 1-4

____________________________________

34. Barbe, Walter B., “Occupational Adjustments of the Mentally Gifted”, (Eds L. D. Crow and A.
Crow), Ayn› eser.

10. S›n›f Türk Ö¤rencilerin Afl›r› Duyarl›l›klar›
Hakk›nda Bir Karfl›laflt›rma Çal›flmas›
Buket YAKMACI-GÜZEL*

P

KURAMSAL ALTYAPI VE ‹LG‹L‹ L‹TERATÜR

olonya dilinde “nadpobudliwosc” olarak an›lan ve ‹ngilizce’ye “superstimulability” ya da “overexcitability” olarak çevrilmifl olan, “afl›r› duyarl›l›k” kavram›, Polonyal› bilim adam› Kazimierz Dabrowski (1902-1980) taraf›ndan ortaya
at›lm›flt›r (Falk ve arkadafllar›, 1994). Afl›r› duyarl›klar (AD’ler) devinimsel, duyularla ilgili, hayalgücü ile ilgili, zihinsel ve duygusal alanlarda yo¤unlaflm›fl yaflant›lar› (deneyimleri) tarif etmektedirler. Kavramdaki “afl›r›” öneki, bu yan›t verme,
deneyimleme ve davran›fl biçimlerinin, normalden farkl› flekilde yo¤un ve özel
oldu¤unu göstermek için kullan›lmaktad›r (Piechowski ve Colangelo, 1984). Piechowski ve arkadafllar› (1985, s. 541) herbir AD alan›n› karakterize eden anlat›mlar› flu flekilde özetlemektedirler. “Devinimsel (D-AD): afl›r› hareketlilik, durdurak bilmeme, impulsif olma, aktif ve enerjik olma kapasitesi; duyularla ilgili
(Y-AD): duyularla ilgili deneyimlerin farkl›laflm›fl, yo¤unlaflm›fl ve canl› olmas›;
hayalgücü ile ilgili (H-AD): hayalgücünün canl›l›¤›, iliflkilendirmelerin zengin olmas›, rüyalar›n, fantazilerin ve kefliflerin yo¤unlu¤u, farkl› olandan hofllanma; zihinsel (Z-AD): bilgiye, keflfe, sorgulamaya, kuramsal analiz ve senteze fazlas›yla
düflkün olma, gerçe¤i arama; duygusal (G-AD): genifl bir yelpazaye yay›lan hislerin, ba¤l›l›klar›n sonucunda derin ve yo¤un bir duygusal yaflam, yüksek sorumluluk duygusu, iç-gözlem al›flkanl›¤›.
Yukar›da ad› geçen AD’ler; yetenek ve becerilerle, zekâ ve iç dönüflüm kapasitesi ile birleflti¤inde Dabrowski’nin Pozitif Çözülme Teorisinin (PÇT) en önemli
____________________________________

* Bo¤aziçi Üniversitesi.

404

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR SEÇ‹LM‹fi MAKALELER K‹TABI

di¤er bir kavram› olan, bireyin “geliflimsel potansiyel”ini olufltururlar. Bu teoriye
göre “geliflimsel potansiyel”, fiziksel ve çevresel koflullar optimum oldu¤unda kiflinin hangi geliflim seviyesine ulaflaca¤›n› saptayan bir iç-hazinedir (Piechowski,
1975). “AD’ler kiflinin psikolojik geliflimine katk› yaparlar, bu yüzden de bunlar›n
kuvveti geliflimsel potansiyelin ölçülmesinde bir araç olarak kullan›labilir” (Piechowski, 1976, s. 191). PÇT, befl evreli bir geliflimden bahseden geliflimsel bir kiflilik teorisidir (Ackerman, 1997b). “Teorinin temelinde düflük seviyeli-egosentrik
anlay›fllar›n, yüksek seviyeli-özgeci de¤erlerin oluflumuna katk›da bulunmak üzere çözülmesi durumu vard›r” (Miller ve Silverman, 1987, s. 221). Di¤er birçok geliflim teorisinin tersine Dabrowski’nin bu teorisi üstün yeteneklilere daha uygundur, çünkü teori gelifltirilirken üstün yetenekli, yarat›c› ve önder bireylerden toplanan biyografik, klinik ve empirik araflt›rmalar›n verileri dikkate al›nm›flt›r.
Literatürde üstün yetenekli olan ve üstün yetenekli olamayan bireylerin (Ackerman, 1997a; Breard, 1994; Domroese, 1994; Miller ve arkadafllar›, 1994; Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski ve arkadafllar›, 1985; Schiever, 1985),
yarat›c› ve yarat›c› olmayan bireylerin (Ely, 1995; Falk ve arkadafllar›, 1997; Gallagher, 1985; Piechowski ve Cunningham, 1985; Piechowski ve arkadafllar›,
1985; Silverman ve Elsworth, 1981) afl›r› duyarl›l›klar›n› karfl›laflt›rmakta olan çal›flmalar yer almaktad›r. Öte yandan, motivasyonlar›na, say›sal yeteneklerine, sözel yeteneklerine ve insanlarla iliflkilerine göre grupland›r›lm›fl olan bireylerin afl›r› duyarl›l›klar›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› herhangibir araflt›rmaya literatürde rastlanmamaktad›r. Literatür incelendi¤inde, hem üstün yetenekli yetiflkinlerin (Miller ve
arkadafllar›, 1994; Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski ve arkadafllar›,
1985) hem de üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin ( Ackerman, 1997a; Piechowski ve Colangelo, 1984) baz› afl›r› duyarl›l›k alanlar› puanlar›n›n üstün olmayan yetiflkin, çocuk ve ergen gruplara göre yüksek oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca,
daha yarat›c› olduklar› bilinen bireylerin, baz› AD alan› puanlar›n›n, daha az yarat›c› olan bireylerden yüksek oldu¤u da bildirilmektedir (Falk ve arkadafllar›, 1997;
Gallagher, 1985; Piechowski ve Cunningham, 1985; Piechowski ve arkadafllar›,
1985; Silverman ve Elsworth, 1981). Varolan literatüre göre ayn› AD boyutlar›n›n,
üstün yeteneklileri üstün yetenekli olmayanlardan ya da yarat›c› bireyleri yarat›c›
olmayan bireylerden tutarl› bir flekilde ay›rt etti¤i çok aç›k olmasa da, özellikle GAD, Z-AD ve H-AD alanlar›nda, üstün yetenekli olanlar›n ve yarat›c› bireylerin daha yüksek puanlar ald›klar›na iliflkin birikmifl bir bulgular toplulu¤u vard›r (Ackerman, 1997a). Literatürde sözü edilen araflt›rmalar›n ço¤unda, afl›r› duyarl›l›klar›
ölçmek üzere, Lysy ve Piechowski (1983) taraf›ndan gelifltirilmifl olan, Afl›r› Duyarl›l›k Ölçe¤i (ADÖ) kullan›lmaktad›r. Bu anket 21 aç›k-uçlu sorudan oluflmakta ve
ankete verilen yan›tlar›n puanland›r›lmas› için içerik analizi prosedürü kullan›l-
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maktad›r. Falk ve arkadafllar› (1994) taraf›ndan haz›rlanan bir kitapç›k puanlama
prosedürlerini ve afl›r› duyarl›l›klar›n yo¤unlu¤unu de¤erlendirme kriterlerini anlatmaktad›r. Öte yandan, Likert tipinde yeni bir Afl›r› Duyarl›l›k Ölçe¤i (ADÖ II) gelifltirilmifl olup son y›llarda kullan›ma sunulmufltur (Falk ve arkadafllar›, 1999).

AMAÇ
Bu çal›flma, kapsaml› bir çal›flman›n küçük bir k›sm›d›r. Bu k›s›mda, befl
alandaki afl›r› duyarl›l›klarla baz› de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler incelenmektedir.
Bu de¤iflkenler, motivasyon, yarat›c›l›k, liderlik, say›sal yetenek, sözel yetenek
ve insanlarla iliflkilerdir. Tüm bu de¤iflkenler, de¤iflik yaklafl›mlara (tan›mlara) göre, teker teker yada birleflik olarak, üstün yeteneklili¤in baz› göstergeleri olarak
düflünülebilir.

ÖRNEKLEM, ÖLÇME ARAÇLARI,
PROSEDÜR VE VER‹LER‹N ANAL‹Z‹
Çal›flman›n örneklemini ‹stanbul ilindeki 7 farkl› okul tipindeki okullara devam eden 105 (53’ü k›z, 52’si erkek) 10. s›n›f ö¤rencisi oluflturmaktad›r. Bu ö¤renciler 13 okuldaki 25 s›n›ftan seçilmifltir.
Uygulamaya geçilmeden önce ADÖ Türkçe’ye çevrilmifltir. Çeviri öncelikle
araflt›rmac› taraf›ndan, ard›ndan da ikisi afl›r› duyarl›l›klar konusunda bilgili olan
toplam befl kifli taraf›ndan birbirinden ba¤›ms›z flekilde yap›lm›flt›r. Ölçe¤in çevirisi s›ras›nda, kelime-kelime çeviri yöntemi de¤il, cümlenin anlam›n›n tam olarak
karfl›lanmas› yöntemi kullan›lm›flt›r. Çeviriler yap›ld›ktan sonra, üç çevirmen taraf›ndan tekrar ele al›nm›fl ve Türkçe’deki cümle yap›s› ve deyimler de dikkate al›narak yeniden düzenlenmifltir. Çal›flmada kullan›lan di¤er bir ölçme arac› da araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen “Ö¤retmen Gözlem ve De¤erlendirme Formu”dur. Bu
ölçme arac› kullan›larak, ö¤retmenlerin s›n›flar›ndaki ö¤rencileri yukar›da bahsedilen alt› de¤iflken aç›s›ndan de¤erlendirmeleri istenmifltir. Bunu sa¤lamak için, araflt›rmac› taraf›ndan ö¤retmenlere herbir de¤iflkenle neyin kastedildi¤i anlat›lm›flt›r.
Di¤er yandan, herbir afl›r› duyarl›l›k alan›n›n tan›mland›¤›, afl›r› duyarl›l›k derecelerinin örneklendirildi¤i, yan›tlar›n puanland›r›lmas› için kurallar›n ve bir örnek puanlama formunun yer ald›¤› bir kitapç›k haz›rlanm›flt›r. Bu kitapç›¤›n haz›rlanmas› s›ras›nda, Falk ve arkadafllar› taraf›ndan haz›rlanan (1994) kitapç›ktan,
birçok araflt›rma makalesinden ve alanda çal›flan uzmanlar›n yazd›¤› pekçok kitaptan faydalan›lm›flt›r.
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Haz›rlanan bu kitapç›kta anlat›lan puanlama prosedür ve ad›mlar›ndan yararlan›larak, ölçekte yer alan sorulara verilen paragraf yan›tlar› puanland›r›lm›flt›r.
Tüm ADÖ formlar›n›n puanland›r›lmas› araflt›rmac› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan kitapç›k kullan›larak e¤itilen di¤er bir kifli, rastgele seçilen 36 ADÖ formunu araflt›rmac›dan ba¤›ms›z olarak puanlam›flt›r. Çifte puanland›r›lan bu 36 ADÖ formu puanlay›c›lar-aras› tutarl›l›¤› ölçmek üzere kullan›lm›flt›r. Herbir AD alan› için bu katsay›lar yüksek ç›kt›¤›ndan ( 0,84 ile 0,94 aras›nda de¤iflmektedir), verilerin analizi sürecinde sadece araflt›rmac›n›n yapm›fl oldu¤u puanlamalar dikkate al›nm›flt›r. Veriler t-testi veya tek yönlü varyans analizi
testleri yap›larak analiz edilmifltir.

BULGULAR
Verilerin analiz edilmesiyle ortaya ç›kan bulgular flöyle olmufltur. Ö¤retmenlerinin de¤erlendirmelerine göre; motivasyonu yüksek olan ö¤rencilerin H-AD ve
Z-AD puanlar›, motivasyonu düflük olanlara göre; yarat›c›l›¤› yüksek olan ö¤rencilerin D-AD, Y-AD, H-AD, Z-AD ve G-AD puanlar›, yarat›c›l›¤› düflük olanlara göre; liderlik yetene¤i olan ö¤rencilerin H-AD ve Z-AD puanlar›, liderlik yetene¤i olmayanlara göre; say›sal yetene¤i ortalaman›n üzerinde olan ö¤rencilerin D-AD, YAD, H-AD ve Z-AD puanlar›, say›sal yetene¤i ortalaman›n alt›nda olanlara göre;
sözel yetene¤i ortalaman›n üzerinde olan ö¤rencilerin D-AD ve H-AD puanlar›,
sözel yetene¤i ortalaman›n alt›nda olanlara göre; insanlarla iliflkileri iyi olan ö¤rencilerin D-AD puanlar›, insanlarla iliflkilerinde problemleri olanlara göre anlaml› düzeyde yüksektir.

SONUÇ VE TARTIfiMA
Literatürde afl›r› duyarl›l›klar ile üstün yeteneklili¤in kesiflti¤ini vurgulayan birçok çal›flma bulunmaktad›r. Bu çal›flma, bu saptamay› destekleyen kültürler- aras› kan›tlar olup olmad›¤›n› araflt›rmaktad›r. Afl›r› duyarl›l›k alanlar›yla iliflkileri araflt›r›lan alt› de¤iflkenin, üstün yeteneklili¤e katk› yapan baz› kiflilik özellikleri oldu¤u varsay›l›rsa, bulgulara göre üstün yeteneklilik ile AD’ler aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤u sonucuna ulafl›labilir. Araflt›rman›n bulgular›na göre, özellikle yarat›c›l›¤› ve say›sal yetene¤i yüksek olan ö¤rencilerin di¤erlerine göre hemen hemen
tüm AD alanlar›nda afl›r› duyarl› olduklar› görülmektedir. Ayr›ca, yüksek motivasyona, yüksek liderlik özelliklerine, yüksek sözel yetene¤e ve iyi insan iliflkilerine
sahip ö¤rencilerin baz› AD alanlar›nda di¤erlerine göre daha afl›r› duyarl› olduklar› da ortadad›r.
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ADÖ’den elde edilen zengin veriler, ö¤retmenler, rehber-dan›flmanlar ve
yöneticiler için hem ö¤rencileri tan›ma hem de onlar için uygun programlar ve
müfredatlar gelifltirme aç›s›ndan son derece yararl› olabilmektedir. Bu araflt›rman›n bulgular› göstermektedir ki, ADÖ puanlar› di¤er birçok belirleme yöntemlerine ek olarak, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yard›mc› bir araç olarak kullan›labilir.
(2003). A comparison study about overexcitabilities of Turkish 10th graders. In
F.J. Mönks & H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment
into our future. Proceedings of the 8th Conference of the European Council for
High Ability (ECHA). Rhodes, October 9-13, 2002 (pp. 82-85). Bad Honnef,
Germany: K.H. Bock.
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‹

lk bak›flta üstün zekâl› çocuklar›n baflar›s›z ve ciddî flekilde baflar›s›z olmas›
flafl›rt›c› ve inan›lmaz bir durum olarak görülmekte ve kabul edilmemektedir. Hatta mant›ks›z bir varsay›m olarak düflünülmektedir. Çünkü üstün zekân›n her engeli yenece¤i ve muhakkak baflar›ya ulaflabilece¤i kan›s› hâkim bir
kan›d›r.
New York Columbia Üniversitesi’nde üniversite üstü-Yüksek Lisans ö¤renimim s›ras›nda bu konuda ülke çap›nda üst düzeyde görev yapan e¤itimciler için
15 gün süreli bir seminer düzenlenmiflti. Bu seminere o zaman ben de kat›lm›flt›r. Seminerin konusu “Üstün Zekâl› Çocuklar ve Okul Baflar›s›zl›¤›” gibi ilk anda
o zaman bana da çok garip gelen çarp›c› bir sorun idi. Seminere kat›lanlar›n birço¤u benim gibi düflünüyor ve bunun olmayaca¤›n› ön yarg›larla –cehaletin verdi¤i cüretle– reddediyor ve konuya karfl› baflta olumsuz bir tav›r al›yordu. Fakat
bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n ve bulgular›n›n konuflturuldu¤u seminerde üstün zekâl› çocuklar aras›nda baflar›s›zl›¤› oldu¤u ve olaca¤› gerçe¤i baflta direnenler taraf›ndan rahatl›kla kabul edilmiflti. Son zamanlarda okullarda baflar›s›z
olan üstün zekâl› çocuklar›n durumlar› ve baflar›s›z olmalar›nda etkili olan etmenlerin saptanmas› önemli bir araflt›rma konusu oldu. Araflt›rmac›lar üstün zekâl›
çocuklar›n baflar›s›zl›¤›nda en önemli rol oynayan nedenleri bulmak için büyük
çabalar sarfetmeye ve bulmay› denemeye bafllad›lar.
Bu yaz›m› özellikle bu konuda yap›lan araflt›rmalar›n bulgular›n› aç›klamaya
ay›rd›m. Yaz›mda her araflt›rmay› ayr› ayr› tart›flma ve özetleme yerine yap›lan
____________________________________

* Dr., Ankara Üniversitesi.
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tüm araflt›rmalar›n bulgular›n› özetlemeyi ve benzer bulgular› dört ana bafll›k alt›nda aç›klamay› uygun buldum. Bu dört ana konu flunlard›r:
1. Baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n oran›.
2. Baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n aile yap›s› ve örüntüsü.
3. Baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n belirgin özellikleri ve tav›rlar›.
4. Üstün zekâl› çocuklar› baflar›s›zl›ktan kurtaracak baz› etkili yöntemler.

1. BAfiARISIZ ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN ORANI
Bugün çeflitli seviyelerdeki okullara devam eden ve üstün zekâl› oldu¤u bilinen çocuklardan bir k›sm›n›n baflar›s›z, bir k›sm›n›n ise ciddi derecede baflar›s›z
olduklar› hayretle görülmektedir. Bunlar›n oranlar› okuldan okula de¤iflmektedir.
Bu konuda birçok araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Ancak bunlardan ikisinin bulgular› birbirinden çok farkl› oldu¤u için burada Alter ve Wilbar’in araflt›rmalar›n›n
bulgular› ayr›nt›l› olarak verilecek, di¤erlerinin ortak bulgular› birlefltirilerek aç›klanacakt›r.
Alter, sosyo ekonomik seviyesi yüksek ailelerin bulundu¤u bölgenin bir lisesinde zekâ bölümleri 130 ve daha yüksek olan ö¤rencilerin okul baflar›lar› üzerinde bir araflt›rma yapt›. Bu araflt›rmada üstün zekâl› çocuklar›n % 42’sinin baflar›s›z, % 6’s›n›n ise ciddi derecede baflar›s›z oldu¤u görülmüfltür. Alter ayni araflt›rmay› ba¤›ms›z yat›l› bir okula devam eden ve zekâ bölümleri 130 ve daha yukar›da olan üstün zekâl› çocuklar üzerinde tekrarlam›flt›r. Bu okulda üstün zekâl› çocuklar›n % 9’unun baflar›s›z oldu¤unu ve ciddî derecede baflar›s›z olan hiçbir çocuk olmad›¤›n› saptam›flt›r.
Wilbar, California Zihin Olgunluk Testinde 130 ve daha yukar›da zekâ bölümüne sahip üstün zekâl› çocuklar›n okul baflar›lar› üzerinde yapt›¤› araflt›rmada
bunlar›n % 16’s›n›n baflar›s›z, %3’ünün ise ciddî derecede baflar›s›z olduklar›n›
saptam›flt›r.
Bu konuda daha birçok araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n bulgular›
ülke içinde bölgeden bölgeye, bir flehirde semtten semte, okuldan okula önemli derecede farkl›l›klar göstermektedir. Ancak bunlar›n hiçbirinde üstün zekâl› çocuklar›n baflar›s›zl›k oran› Alter’in bir yat›l› okulda araflt›rma yaparak buldu¤u %
9’un alt›na düflmemifltir.
Bu araflt›rmalarda baflar›s›z olan üstün zekâl›lar›n üçte ikisinin erkek, üçte birinin ise k›z oldu¤u görülmüfltür. Fakat k›z ve erkekler aras›ndaki bu belirgin fark›n nedenleri ile ilgili bir aç›klama yap›lmam›flt›r.
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Çeflitli semtlerde yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›ndan tahmin edilece¤i gibi
üstün zekâl› çocuklar›n baflar›s›zl›¤›nda aile, okul ve çocu¤un yak›n çevresinin
önemli rol oynad›¤› görülmektedir.

2. BAfiARISIZ OLAN ÜSTÜN ZEKÂLI
ÇOCUKLARIN A‹LE YAPISI VE ÖRÜNTÜSÜ
Bu konuda araflt›rma yapan araflt›rmac›lar›n birço¤u bütün çabalar›n› üstün
zekâl› çocuklar›n aile yap›s› ve aile bireyleri aras›nda iliflkileri incelemek için toplam›flt›r. Üstün zekâl› çocuklardan çok baflar›l› olanlar›n aileleri ile baflar›s›z olanlar›n aileleri aras›nda yap›sal benzerlik ve ayr›l›klar› incelemeye a¤›rl›k verilmifltir,
özellikle sa¤l›kl› kiflilik geliflimi ve baflar›y› etkileyen ailenin yap›sal farklar›n› bulmaya özel çaba gösterilmifltir. Araflt›rmada bilgi toplamak için anketler, çeflitli ölçekler, mülakat, vaka incelemesi, çeflitli kay›tlar›n incelenmesi, envanterler ve
benzeri teknikler kullan›lm›flt›r.
Bu teknikler ile baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n aileleri ile baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n ailelerinde bulduklar› bulgular birbirleri ile k›yaslanm›fl ve k›yaslamalar sonunda araflt›rmac›lar genellikle baflar›s›z olan üstün zekâl› çocuklar›n ailelerin yap›sal özelliklerinin afla¤›daki hususlarda belirgin derecede farkl› oldu¤unu göstermifltir,
Baflar›s›z ve ciddî derecede baflar›s›z olan üstün zekâl› çocuklar›n ailesinde,
a.

Ya çocu¤u fazla koruyor, ya reddediyor yahutta ondan çok fleyler bekliyor. Bu
çocuklarda afl›r› kayg›lar›n oluflmas›na yol aç›yor.

b.

Ana babalar aras›nda s›k s›k çat›flmalar oluyor ve çocuk e¤itimi konusunda
belirgin fikir ayr›l›klar› görülüyor.

c.

Genellikle ana baba çocu¤a karfl› karars›z, birbirinin z›dd› olan tav›rlar almaktad›r. Bugün ödüllendirdi¤i bir davran›fl› yar›n cezaland›rmaktad›r.

d.

Ana baba boflanm›flt›r veya ayr› yaflamaktad›r.

e.

Ana baba kendi problemlerinin sebebi olarak çocu¤u görüyor ve onlar› suçluyorlar.

f.

Evde baba yoktur, sadece mutsuz, çocu¤una karfl› kötü niyet ve düflmanl›k
hisleri duyan bir anne vard›r.

g.

Genellikle ailenin yaflam› ya baba ya ana hâkimiyetine dayal› olarak kontrol
ediliyor ve sürdürülüyor.

h.

Ana baban›n çok az demokratik oldu¤u görülüyor.
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›.

Babalar çocuklar›na karfl› sert ve olumsuz tav›rlar almaktad›r.

i.

Evde çocuklar› ö¤renmeye ve okumaya teflvik edecek ve onlalar›n yararlanaca¤› kitap çok azd›r.
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3. BAfiARISIZ ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN
BAZI ÖZELL‹KLER‹ VE TUTUMLARI
Yüksek baflar›l› ve baflar›s›z üstün zekâl›lar›n özellikleri ve tutumlar› üzerinde
yap›lan araflt›rmalar sonunda önemli baz› farkl›l›klar bulunmufltur. Her iki grubun
özellikleri ve tutumlar› birbirleri ile k›yaslanm›flt›r. Genellikle baflar›s›z ve çok baflar›s›z üstün zekâl› çocuklarda afla¤›da s›ralanan özelliklerin ve tutumlar›n belirgin oldu¤u görülmüfltü. Bunlar,

j.

Ana baba ve ve çocuklar aras›nda çok az fikir al›flverifli olmaktad›r. Ana baban›n az aktif, az güvenli, az sevgi ba¤lar›na sahip olduklar› ve çocuklar›n
baflar›l› olmas› için cesaretlendirmede çok az ve s›n›rl› çaba göstermekte olduklar› görülüyor,

k.

Ana baba çok ciddî olup çocuklar›n› çok s›n›rl› hareket etmeye zorlamaktad›r.

a.

Kendilerine karfl› az güvenli, moralleri düflük ve zihnen ö¤renmek için çok az
tecessüse sahiptir.

Yukarda s›ralanan özelliklerin hepsi bir ailede bulunmayabilir. Bunlar incelenen tüm ailelerde birer ikifler görülen özelliklerdir. Esasen baz› araflt›rmac›lar
bu konuda hemfikir de¤ildirler. Hatta onlardan biri baflar›l› üstün zekâl› çocuklar›n aileleri ile baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n ailelerinin yap›s› ve aile fertleri
aras›nda oluflmufl davran›fl görüntüleri aras›nda bir fark olmad›¤›n› iddia etmektedir. Bir araflt›rmac› olarak belki de inceledi¤i ailelerde bu fark› görmemifl olabilir. Esasen aile yap›s›n› incelemek ve yap›sal bozukluklar› ve çocuklar›na karfl›
tutumlar›n› ortaya ç›karmak çok zor bir ifltir. Ancak baflar›l› üstün zekâl›lar ile baflar›s›z ve ciddî düzeyde baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar›n aile, okul ve yak›n çevrelerinde baz› farkl›l›klar olmas› gerekir. Zekân›n fonksiyonel olarak varl›¤›n›
göstermesi ve potansiyeli seviyesinde geliflmesi büyük ölçüde çevreye ba¤l› bir
husus oldu¤u araflt›rmalar›n ortaya ç›kard›¤› somut bir gerçektir. Çevrenin üstün zekâl›lar›n baflar›l› veya baflar›s›z olmas›nda etkili olmayaca¤›n› düflünmek
ve söylemek do¤ru olmaz. Üstün zekâl›lar›n her yaflta karfl›laflt›klar› sorunlar için
uygun çözüm yolu seçebilecek çok yönlü üstün yetene¤e sahip olduklar›n› düflünmek hatal› olur. Onlar›n da baflar›l› olmas›, mutlu bir yaflam içinde bulunmalar›, yeteneklerini gelifltirmek için daha zengin olanaklara sahip, teflvik edici,
ödüllendirildikleri bir çevre içinde bulunmalar›na ba¤l›d›r. Geliflim için gerekli bu
flartlar›n haz›rlanmad›¤› ailelerde bulunan üstün zekâl› çocuklar aile çevresine
karfl› büyük bir ihtimalle birkaç tür olumsuz tepki örüntüsü gelifltirirler. Üstün
zekâl› çocuklardan baz›lar› akademik, okul baflar›s›n› düflürme yolunu seçecektir. Baz›lar› kendini geri çekecek ve baflar›l› olmak için çaba harcamayacakt›r. Di¤er bir k›sm› ise yar›fltan ve mücadeleden vazgeçip kendi kendine baflar›s›zl›¤a
teslim olacakt›r. Bu çocuklar›n ço¤u duruma isyan, muhalefet fleklinde cevap
vereceklerdir.

b.

Çal›flma al›flkanl›klar› azd›r. Çünkü çal›flmay› denedikleri zaman çok iyi ö¤reneceklerini ümit ederler.

c.

Az sistematik ve plans›z çal›fl›rlar.

d.

Sosyal durumlarda sevmek ve sevilmekte önemli derecede düfl puan al›rlar.

e.

Antisosyal olmaya yönelirler, sosyal etkinliklere karfl› az ilgilenirler ve ve akranlar› ile akademik konular› tart›flmaya hiç ilgi duymazlar veya çok az ilgi
duyarlar.

f.

Okul içi ve okul d›fl› etkinliklerde çok az aktiftirler.

g.

Ö¤retmenlerine ve okul çal›flmalar›na karfl› olumsuz tav›r ve davran›fllar gösterirler.

h.

Kendilerini bir grupta kabul ettirecek ve onlara satacaklar› hünerleri vard›r.
Veya çok az›n› kullan›rlar,

›.

Macera ve heyecan dolu mesleklerden hoflland›klar›n› söylerler.

i.

Olumsuz benlik kavram› s›fatlar›n› çok kullan›r ve onlara önem verirler.

J.

Belkide sa¤l›k durumlar›na ba¤l› veya okuldaki tutumlarla ilgili olarak s›k s›k
okul davran›fls›zl›klar› gösterirler.

k.

Mekanik ve resim konular›, sanat konular› ile ilgilenirler. Fen dal›n› en kolay
ve en çok hoflland›klar› konular, yabanc› dil ve matemati¤i ise en zor ve hiç
hofllanmad›klar› konular olarak nitelerler.

l.

Dil ile ilgili zekâ dereceleri, dile dayal› olmayan alanlardaki zekâ derecelerinden önemli derecede düflüktür.

Baflar›s›z üstün zekâl› çocuklar genellikle bütün otoriteyi tehlikeli ve y›k›c› bulurlar. Birçok ö¤renci liderleri bu gruptan ç›kar ve karfl›lar›na ç›kan büyük gruplar
karfl›s›nda isyanlar›n› d›flar› vururlar.

m. Kendi âlemlerine dalmay› ve az at›lgan olmay› tercih ederler. Ancak motor
kontrol gerektiren durumlarda tepkilerini tutmak ve ayarlamak için daha yeterli olmay› isterler.
n.

Hayallerinde ve hayalî süreçlerinde daha çok gelece¤e oryante olmufl görünürler.
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o.

Anî ödüllerle az ilgilenirler. Gelecek amaçlar› planlamak için önceden verilen
ödüllerden haz alma e¤ilimi gösterirler.

c.

Bu durumda bulunan ö¤renciler ve gerekirse ana babalar ile grup ve bireysel terapi (sap›t›m) çal›flmalar› yap›lmal›d›r.

ö.

Olumsuz davran›fllarda birbirlerini desteklerler.

d.

Ana babaya çocuklar›n›n baflar›l› olmas› için neler yapmalar› gerekti¤i ve neler
yapabilece¤i aç›kça anlat›lmal› ve bu gere¤i görmelerine yard›m edilmelidir.

e.

Okul müfredat programlar›ndaki dersler ve derslerin konular› ile ders araç ve
gereçleri üstün zekâl› çocuklar›n ö¤renim ihtiyaçlar›na cevap verecek düzeyde zenginlefltirilmeli, onlar için anlaml› duruma getirilmelidir.

r.

Okul çal›flmalar›nda baflar›l› olmak için olumlu ümitleri çok zay›ft›r. Ümitsizdirler.

s.

Uyum envanterlerinde daha çok sald›rganl›k ve uyumsuzluk puanlar› yüksektir.

fl.

Baz›lar› okul ve ders konular›n› çok kolay bulurlar ve bu konular›n kendileri
için çok anlams›z oldu¤undan ilgilenmediklerini önemle belirtirler. Bu özellik
afla¤› yukar› en yayg›n görülen bir özellik olarak görülmektedir.

t.

Erkek üstün zekâl› çocuklar kendileri hakk›nda çok olumsuz duygulara sahiptirler. K›zlar ise kendilerine karfl› bazan çok olumlu, bazan çok olumsuz uçlarda de¤iflik duygulara sahiptirler.

Bu özelliklerin hepsinin ayn› çocukta olmas› düflünülmemelidir. Ancak çocu¤un durumuna göre bir veya birkaç›n› sürekli olarak görmek mümkündür. Bu çocuklar›n motivasyon noksanl›¤›, ilgi noksanl›¤› ve onlara yap›lan d›fl bask›lar ve
gerçekleflmesi olanak d›fl› istekler yüzünden ö¤renmeye karfl› istenmeyen bir seri tav›r ve davran›fllar gelifltirdikleri görülür, bu tav›r ve davran›fllar›n türü ve say›s› ile olumsuzluk derecesi çocu¤un içinde bulundu¤u ortama ve geçmifl yaflant›lar›na göre de¤iflebilir.

Konuyu özetleyecek olursak uygun geliflim ortam› içinde bulunmayan üstün
zekâl› çocuklar bulundu¤u ortam›n etkileme derecesi ile oranl› olarak yetenekli
olduklar› akademik çal›flmalarda, okul çal›flmalar›nda % 9 ilâ % 48 aras›nda baflar›s›z olduklar› görülmektedir. Onlar› baflar›s›zl›¤a düflüren etmenleri üstün zekâl› çocuklar›n kendi kendilerine zekâlar› ile etkisiz hale getirecekleri ve yüzyüze
geldikleri sorunlar› kendi kendilerine çözümleyeceklerini bekleyemeyiz. Çevresinde onlar› baflar›s›zl›¤a götüren sebepleri bulmak, ortadan kald›rmak için ana baba, okul, ö¤retmen ve baflar›s›zl›¤a düflen ö¤rencilerle çal›flarak iflbirli¤i yaparak
sorunlar› çözümleyecek önlemleri birlikte kararlaflt›r›p almak gerekir. Bu suretle
üstün zekâl› çocuklar›n zekâ düzeylerine yak›n baflar› göstermeleri sa¤lanabilir...
Ça¤dafl E¤itim Dergisi, cilt 2,
say› 10, Ankara 1976, sayfa 9-14.

4. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARI
BAfiARISIZLIKTAN KURTARACAK BAZI YÖNTEMLER
Bu konuda birçok inceleme ve araflt›rma yap›lmaktad›r. Fakat bunlar›n sonucu önemli sorunu ortadan kald›racak nicelik ve nitelikte de¤ildir. Daha çeflitli ve
derin inceleme ve araflt›rmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ancak bu güne kadar yap›lan araflt›rmalar›n ›fl›¤› alt›nda afla¤›daki önlemlerin al›nmas› ve çal›flmalar›n yap›lmas› uygun olacakt›r.

Ça¤lar D., Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim ve Ö¤retimi, Ça¤dafl E¤itim Dergisi, Cilt
3, say› 19, sayfa 9-15.

a.

Ça¤lar D., Okulda Çocuklar ve Yarat›c›l›¤›n Gelifltirilmesi, Ça¤dafl E¤itim Dergisi,
Cilt 2, say› 8, sayfa 9-14.

b.

Bu konuda uzun süreli rehberlik program› haz›rlamak ve uygulamak gerekir.
Haz›rlanan bu rehberlik çal›flmalar›n›n ö¤renciyi, ana-baba, ö¤retmenleri ve
çocu¤un yak›n çevresindekileri içine almas›na özel bir önem verilmelidir.
Uzun süreli dan›flmanl›k yap›lmas› gerekir. Dan›flmanl›k çal›flmalar›n›nda rehberlik program›nda oldu¤u gibi ö¤renci, ana baba ve ö¤retmenleri kapsamas›na almas›na özel bir önem verilmelidir. Dan›flmanl›k çal›flmalar›nda sorunlar›n saptanmas›, saptanan sorunlar›n ana baba ve ö¤retmenler taraf›ndan
görülmesi ve sorunun çözümlenebilmesi için herkesin kendi pay›na düfleni
yapmay› kabullenecek yönde ve düzeyde yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Ça¤lar D., Üstün Zekâl› Çocuklar›n Özellikleri, E¤itim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, say› 3-4, sayfa 95-110.

Ça¤lar D., Üstün Zekâl› Çocuklar›n E¤itim Modelleri, Ça¤dafl E¤itim Dergisi, Y›l
17, say› 173, 1992.
Ça¤lar D., Yarat›c› Çocuklar ve Yarat›c›l›klar› Hakk›nda Bir Karfl›laflt›rma Çal›flmas›, Ça¤dafl E¤itim Dergisi, Cilt 1, say› 9, sayfa 16-24.

Üstün Yetenekli/Zekâl› Çocuk ‹le Yaflamak
Ayflegül ATAMAN*

Ü

stün zekâl› çocuklar, özel e¤itim alan›n›n en çok göz ard› edilen ve e¤itim
olanaklar›ndan yeterince yararlanamayan grubudur. Bilim, sanat alanlar›ndaki katk›lar›na, uygarl›k düzeyini oluflturmadaki çabalar›na karfl›n, kamu oyunda uygar, geliflmifl bir toplum olman›n koflulu, engelli bireylerine uygun e¤itimin sa¤lanmas› ve bu bireylerin ba¤›ms›z, üretici ve topluma tam kat›l›m› yapacak yeterliklere ulaflt›rmak oldu¤u konusunda görüfl birli¤i bulunmaktad›r. Konu
üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar olunca, ayn› kamuoyu bu çocuklar›n
yetifltirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri
aras›nda bu çocuklara iliflkin ön yarg›lar›n yatt›¤› gözlemlenmektedir. Bu ön yarg›lar›n bir k›sm›n› flöylece s›ralayabiliriz;
•
•
•
•
•

Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir e¤itime gerek yok.
Her ortamda kendilerini gelifltirebilirler,
Bunlara art› e¤itim verirsek bir SEÇK‹NLER s›n›f› yarat›r›z bu da topluma üstesinden gelemeyece¤i sorunlar yarat›r,
Zaten seçerek ö¤renci alan orta ö¤retim kurumlar› bu çocuklara yöneliktir,
bunun d›fl›nda art› bir özel e¤itim vermek abestir.
Üstün zekâl›larla, özel e¤itimin ilgilenmemesi gerekir.

Bu görüflleri uzatmak olas›d›r. Ancak toplumlar›n geliflme ve ilerlemelerinde
ki katk›lar› ola¤an kiflilerden kat kat fazla olan üstün zekâl› ve üstün yetenekli bireyleri toplumun elinden çekip al›rsak, tekerle¤in icad› ile u¤raflan ilkel toplumlar haline dönüflebilece¤imiz gerçe¤ini unutmamak gerekir.
Her çocu¤un kendine özgü özellikleri oldu¤u bir gerçektir. Bireyleri benzemez yapan bu özellikleridir. Bununla birlikte üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n ço____________________________________

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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¤unda gözlenen belirli özellikleri vard›r. Baz› durumlarda kendi yafl›tlar›na k›yasla farkl› olabilir, davranabilir yada dönüt verebilirler. Bu çocuklarla birlikte yaflarken ana babas›n› büyüleyen yada utand›ran belli davran›fllar sergileyebilecekleri
de unutulmamas› gereken bir husustur. Bunun yan› s›ra çevresindekileri hayrete
düflüren birtak›m davran›fllar da yapabilirler. Bu nedenle üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklarda ortak olan özellikleri ve ailelerin bu özelliklerle nas›l bafl edebileceklerini belirlemek gerekmektedir.

SONU GELMEYEN SORULAR
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar akranlar›na k›yasla ö¤renme h›zlar› çok yüksek oldu¤u için bilgiye açt›r. Yaflad›klar› çevre ve dünya hakk›nda hiç durmaks›z›n
bilgi edinmeye çal›fl›rlar. Baz›lar› her fley hakk›nda bilgiyi ö¤renmek isterken baz›lar› da bir çekirge gibi bir konudan di¤erine yada bir ilgi alan›ndan di¤erine atlayabilirler. Baz›lar› ise belli bir zaman diliminde sadece özel bir konuya ilgi duyarlar ve bu konu etraf›nda zaman harcayarak bilgi toplarlar.
Neredeyse sonsuz denebilecek kadar çok soru sorabilirler. Aya¤a kalkt›klar›
dakikadan, uyuduklar› ana kadar dünya ile iliflkili pek çok bilgi edinmek isterler.
Üstün yetenekli/zekâl› çocu¤a sahip bir aile bu durumu flöyle betimlemektedir.
“Çocu¤um ayn› bir sünger gibi her fleyi emmek istiyor.”
Bu çocuklar›n sorduklar› sorulardan baz›lar› afla¤›da belirtilenlere benzer.
•
•
•
•
•

Y›ld›zlar nereye giderler? Neden üstümüze düflmezler?
Neden karlar ilk önce a¤açlar›n alt›nda erimeye bafllar?
A¤açlar ›s› yarat›r m›?
fiimdiye kadar neden so¤uk alg›nl›¤› için çare bulunamad›?
Neden hala savafllar var?

Çocuklar›n sorduklar› sorular›n bir k›sm›n›n cevaplar› vard›r di¤er bir k›sm›n
da belirgin ve aç›k herhangi bir yan›t› yoktur. Ailelerin çocuklar›n›n bu sorular›na
yan›t verirken çaba sarf etmeleri onlar›n rahatlamas›na sebep olur. Ailenin verdi¤i cevaplar›n ise çocu¤un anlayabilece¤i biliflsel seviyeyi aflmamas› gerekmektedir. Unutulmamal›d›r ki üstün zekâl› çocuk ailenin cevaplayabilece¤inden çok
daha fazlas›n› sorabilir.
Çocu¤un sordu¤u sorular gerçekten aileyi zorlam›flsa bu durumda aile kendine ve çocu¤a karfl› dürüst olmal›d›r. Çocu¤un biliflsel düzeyine uygun olarak
cevap öncesi bir ön haz›rl›k yap›lmal›d›r. Örne¤in, “Bu gerçekten iyi bir soruydu.
Pek çok eriflkin bu soruyu sormakta, bununla birlikte cevap olarak verebilece¤imiz çok net bir yan›t yok. Bu konuda sen ne düflünüyorsun? Benim ne düflündü-
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¤ümü bilmek ister misin?” gibi cümleler kullanarak çocu¤a yard›mc› olmaya bafllanabilir.
Bir ailenin neden, ne zaman, ne için, kim gibi sorulara haz›rl›kl› olmas› için
belli bir ön haz›rl›k yapmas› yada bu haz›rl›¤›n yap›labilmesi için çeflitli düzenlemelerde bulunmas› gereklidir. Örne¤in aile, bafl vurabilece¤i kaynak kitaplar› her
zaman elinin alt›nda bulundurmal›d›r. Kaynak yada yararl› kitaplar aras›nda ansiklopediler, atlaslar say›labilir. Ek olarak internetten yararlanmak üzere belli adresleri yada arama motorlar›n› önceden bilmeli k›saca bilgiye giden yollar hakk›nda
bilgi sahibi olmal›d›r. Tüm bu kaynaklar›n el alt›nda ve her an ulaflabilir olmas›
aileyi k›s›tl› zaman dilimlerinde faydalanabilece¤i kütüphanelere daha az ba¤›ml› hale getirmektedir.

ETK‹NL‹KLER ARACILI⁄I ‹LE Ö⁄RENME
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar ve aileleri ö¤renme ve keflfetme süreçlerinin
sonunda bir etkinli¤in üretildi¤ini fark ederler. Baz› çocuklar öylesine etkin ve hareketlidir ki yanl›fll›kla dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u tan›s› alma olas›l›klar› ile karfl› karfl›yad›r. Bu tan› konulan çocuklarla olan farklar›, üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n güdülenmelerini yada hareketlerini sa¤layan gücün onlar›n
araflt›rd›klar› sorular›na bir yan›t bulma aray›fl›d›r. Çevrelerindeki dünyay› merak
ettiklerinden, zorluktan ve karmafl›kl›ktan hoflland›klar› için bu hareketli davran›fl
örüntüsünü sergileyebilirler. Bazen durumu yada olay› oldu¤undan çok daha kar›fl›k bir hale getirirler. Sonsuz gibi gözüken enerjilerini bir amaca ulaflmak için
kullan›rlar. Hem zihinsel hem de fiziksel aç›dan etkindirler. Di¤er yandan dikkat
eksikli¤i heperaktivite tan›s› alm›fl çocuklar ise bir amaç do¤rultusunda ço¤u zaman hareket etmezler.
Bedenlerini oldu¤u gibi beyinlerini de çok çal›flt›r›rlar, bu durum onlar›n uykuya dalma süreçlerinde de belli aksakl›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir.
Böylelikle zihinlerini dinlendirmede ve rahatlamada zorluk yaflayabilirler. Aile, bu
etkin hareketlerini, hayal güçlerini ve enerjilerini boflaltmada plan yap›p onlar›
yönlendirerek yard›mc› olabilir.
Destekleyici heyecanl› bir konuflmadan, yada heyecan duyulan bir film izledikten sonra veya müthifl bir plan yapt›ktan sonra üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n hemen uykuya dalmas›n› beklemek çok büyük haks›zl›k olur. Onlar›n rahatlayabilmeleri için belli bir zaman dilimi gereklidir. Bafl ucu hikaye kitaplar› yada
yatakta uyuma önce dinlenen rahatlat›c› müzikler çocu¤un uyumas›na yard›mc›
olacakt›r.
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NE ZAMAN NE OLDU⁄UNU HATIRLAMA
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n büyük bir ço¤unlu¤u kusursuz bir belle¤e
sahiptir. Ailelerinin unuttuklar› birtak›m noktalar da onlara yard›mc› olurlar. Örne¤in; bir anne çocu¤u 3 yafl›ndayken ald›¤› bir biletin çocu¤u 9 yafl›na geldi¤inde
hala zaman›n›, yerini ve bir tak›m bilgileri hat›rlad›¤›n› söylemektedir.
Bu çocuklar özel günlerde, y›l bafl› yada bayramlarda ald›klar› hediyeleri yada kendilerine verilen sözleri çok iyi hat›rlarlar. Örne¤in; “3 hafta önce sal› günü
bana çocuk park›na gidece¤imizi söylemifltin. San›r›m hala gitmedik de¤il mi?”,
“ Geçen sene Eylül ay›nda ö¤retmenim bir alan gezisine ç›kaca¤›m›z› söylemiflti
ama henüz gitmedik. Neden?”. Güven afl›lamak için ailelerin yada ö¤retmenlerin
tutamayacaklar› sözleri vermemeleri gerekmektedir.

ERKEN Ö⁄RENMELER
Farkl›l›klar›n olmas›na ra¤men üstün yetenekli/zekâl› çocuk erken yafllar›nda
yafl›tlar›na nazaran daha önce konuflmas›n› ve yürümesini ö¤renir. Fakat baz› durumlarda çocuklar tam do¤ru ve düzgün cümlelerle konuflmaya bafllay›ncaya kadar sözel iletiflim kurmada isteksiz davrand›klar› gözlemlenebilmektedir. Benzer
bir flekilde tam olarak dengelerini sa¤lamadan yürümek istemeyebilirler. Genellikle bu çocuklar pek çok fleyi bir yada iki tekrardan sonra ö¤renirler. Tek bir tekrardan sonra kolayl›kla ö¤renebilirler, hatta onlar›n ö¤renmesini istemedi¤iniz bir
tak›m bilgiler oldu¤unda da durum bundan farkl› olmaz.
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar konuflmas›n› çok severler ve yafl›tlar›na göre zengin bir dil kullan›rlar. Konuflma dilinde yafl›tlar›na göre daha fazla sözcükten yararlan›rlar. Bu durum zaman zaman yafl›tlar›yla aralar›na belli bir so¤uklu¤un girmesine de neden olabilir. Zira yafl›tlar› onlar›n kulland›klar› dili anlamada zorluk yaflayabilmektedir. Örne¤in; üstün yetenekli/zekâl› çocuk dinazorlar hakk›nda konuflurken genel bir tak›m sözcükler yerine özelleflmifl terimlerini kullanmay› seçebilir. Dinazor yerine brontosaurus, stegosaurus, tyrannosaurus trex gibi özelleflmifl kelimeleri kullanabilir. Bu çocuklar bu gibi sözcükleri duymak ve anlamakla kalmaz do¤ru içerik içerisinde de kulland›klar› dilde
yer verirler.

EfiZAMANLI OLMAYAN GEL‹fi‹M
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n yafl›tlar›yla k›yasland›¤›nda duygusal, fiziksel yada zihinsel yafllar›n›n farkl› zamanlarda geliflebildi¤i görülmektedir. Bu ne-
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denle üstün zekâl› pek çok çocuk bu alanlarda belli performans gösteren fakl›
gruptaki çocuklarla arkadafll›k yapmay› tercih ederler.
Bu parlak çocuklar oyun oynamak yada fikirlerini paylaflmak için di¤er bireylere ihtiyaç gösterirler. Büyük bir grup içinde birkaç yafl›t› çocuk olsa da onlar› bulma ve kuvvetli iliflki kurma e¤ilimi gösterirler. Çocuk yafl›t› olan di¤er çocuklarla problemler yaflad›¤›nda kendisinden yaflça ileri olan çocuklarla arkadafll›k etmenin daha uygun oldu¤una iliflkin bir yarg› gelifltirebilir. 5 yafl›ndaki bir
çocuk sokakta oyun oynamak için 9 yafl›nda bir çocu¤u seçebilir ve bunu “
Onun çok güzel fikirleri var.” fleklinde de ifade edebilir. Bu durum flüphesiz belli zorluklar› da do¤urur. Örne¤in; yaflça kendinden daha ileri olan arkadafl› parkta oynamak isterken 5 yafl›ndaki çocu¤un karfl›dan karfl›ya geçmek için ailesinden izin almas› gereklidir. Di¤er bir oyunda, örne¤in iki tekerlekli bisiklete binen
9 yafl›ndaki çocuk onu arkas›nda yaln›z b›rakabilir. Bununla birlikte bilgisayar›
her ikisi de sevebilirler yada 3 yafl›ndaki üstün zekâl› bir çocuk bu konuya daha
az ilgi gösterebilir.
Bu çocuklar 10 yafl›na bast›klar›nda yeni durum ve problemlerle karfl› karfl›ya gelirler. Zihin yafl› olarak onlarla denk olan çocuklar karfl› cinsle arkadafll›k kurmaya çal›flabilir, araba kullanmak isteyebilir yada alkollü içkiler denemek isteyebilir. Oysaki bu duruma o, ne duygusal ne de etik olarak tüm bunlara haz›r de¤ildir. Fiziksel olarak da arkadafl gruplar› içinde spor faaliyetlerinde yeterince baflar›l› görülemeyebilirler. Zihinsel olarak üstün olduklar› halde sosyal ve duygusal
yönden bak›ld›¤›nda di¤erleriyle aralar›nda bir uçurum olabilir. Özetlemek gerekirse üstün yetenekli/zekâl› çocuklar kendilerini di¤er çocuklardan daha farkl› hissederler. Bu noktada da ailelerinin onlar› sevmesine ve anlamas›na çok fazla ihtiyaç gösterirler.

ÜSTÜN YETENEKL‹/ZEKÂLI B‹REYLER‹N ÇOCUKLUK
ÇA⁄INDA EN ÇOK PROBLEM YAfiADIKLARI DÖNEM HANG‹S‹D‹R?
1.

Okul öncesi dönem; çocu¤un tam olarak neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤unu bilmedi¤i bir ça¤d›r ve çocuk kendisini tam bir “aptal” olarak da de¤erlendirebilir.

2. Çocuk 10 yafl civar›nda; belli bir zorluk dönemi yaflar. Bunun sebebi de arkadafl bask›s›n›n çok fazla olmas›d›r. Arkadafl grubunun onlar› kendileri gibi olmaya yönlendirme bask›s› sonucu, üstün yetenekli/zekâl› çocuklar kendilerini gruba kabul ettirebilmek için yeterince baflar›l› göstermemeye bafllayabilirler.
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Baz› durumlarda aile yaflam›na iliflkin problemler bafl gösterebilir. Bunun nedeni ise çocu¤un duygusal yafl›n›n zekâ yafl›n› tutmamas›d›r. Bu tür çocuklar zaman zaman aptalca yada çocukça davranabilirler. Oysaki di¤er çocuklar›n benzer
davran›fllar› anne babalar› taraf›ndan daha iyi tolere edildi¤i halde onlara çocuk
olmaya haklar› yokmufl gibi davran›labilmektedir.
Baz› yetiflkinler, do¤ru olmayan bir biçimde, bu çocuklar›n her fleyi “daha iyi
bildikleri” kan›s›na sahiptir. 5 yafl›nda bir çocuk 4 s›n›ftaki okuma ve problem
çözme seviyesine ulaflabilir. Ancak, o hala 5 yafl›nda bir çocuktur. Ayr›ca bu tür
problemlere parmak emmek gibi yada ayakkab›s›n› ba¤l›yamamak gibi motor
beceri isteyen etkinliklerdeki zay›fl›klar da eklenebilir.
Aileler çocuklar›n›n göstermifl oldu¤u bu tür davran›fllar›na, onlar›n her zaman her fleyi daha iyi bildiklerine ve onlar›n üstün olduklar›na inand›klar› için,
duygusal yafl›na uygun olmayan flekilde cezaland›rmaya çal›flabilirler. Bu, kesinlikle çok yanl›fl bir tutumdur. Bu durumda aile rahatlamal› ve çocuklar›na onun yafl›nda ola¤an bir çocu¤a nas›l davran›yor ise öyle davranmal›d›r.

MOTOR BECER‹LERDEK‹ FARKLILIKLAR
Bu tür çocuklar motor becerilerde belli bir davran›fl keskinli¤ine ulaflamayabilirler ve bu alanlarda bir gecikme yaflayabilirler. Bu durum bir ikilemin ortaya
ç›kmas›na sebep olur. Bunun nedeni, elleriyle çal›flma becerisiyle, anlama ve bilgi edinme seviyesinin tüm geliflim alanlar›n›n üstünde gelifliyor olufludur. Örne¤in; el yaz›s› annesinin yada ö¤retmenin ondan bekledi¤inden çok daha kötü
olabilir. Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar genellikle el yaz›s›n› yavafl, yorucu ve
olumsuz bir flekilde de¤erlendirirler. Çünkü zihinleri bir kalemden çok daha h›zl›
çal›flmaktad›r. Bu durumda klavyenin ö¤retilmesi pek çok aç›dan özellikle de yarat›c› ifllerin ortaya konmas›nda büyük önem tafl›maktad›r.
Bu durumda çocuklara küçük kas gruplar›n› gelifltirmesi için çeflitli egzersizler
verilmelidir. Bunlar›n aras›ndan oyun hamuru çamurla oynama , parmak boyas› yapma, ipe boncuk dizme gibi bir tak›m etkinlikler gösterilebilir. Bu tür etkinliklerin bir
k›sm› bir süre sonra oldukça s›k›c› olabilir. Çocu¤un kendini ifade edebilecek bir sanat materyaliyle bafl bafla özgür b›rak›lmas› at›lacak en iyi ad›md›r. El yaz›s›n›n düzelmesi yada el yaz›s›na farkl› bir anlam kat›lmas› için bunu bir sanat formuna dönüfltürmek gerekebilir. Örne¤in; kaligrafi sanat›n›n ö¤retilmesiyle çocu¤un yarat›c›l›¤›na farkl› bir boyut kat›lm›fl olur. Çocuk hem yapt›¤› iflten zevk al›rken bir taraftan da e¤lenerek kendini gelifltirme olana¤› bulur. Ayr›ca pek çok fiziksel etkinlik
çocu¤un küçük ve büyük motor becerilerini gelifltirmesi için önemli bir f›rsatt›r.
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GENÇ AVUKATLARLA BAfi ETME
Üstün yetenekli/zekâl› çocuk sahip oldu¤u kusursuz dil becerisini istedi¤i bir
tak›m fleyleri elde etmek için kullanabilir. Bununla birlikte ana baba, onun dikte etti¤i bir tak›m kural ve yönergeleri kabul etmeme durumundad›r. Aile, önemli olan
noktalar›n fark›na vararak kurallar›n› oluflturmal›d›r, böylelikle çocuk kendini daha
güvende hissedecektir. Bu çocuklar›n üstün yetenekli/zekâl› olmalar› kurallara uymamak için hiçbir zaman bir mazeret olamaz. Ancak, çocuklara çok kat› kuralar
konuldu¤unda bu durum kendini di¤er çocuklara karfl› h›rç›n davranma ve öfkelenme fleklinde yans›r. Ayn› durum üstün yetenekli/zekâl› çocuklar için de söz konusudur. Fakat onlar durumu bir ad›m ileriye tafl›yarak yalan söylemeyi ve erken
yafllarda ihtiyaç duyduklar› fleyleri çalmay› ö¤renebilirler. Bu nedenden dolay›, özellikle üstün zekâl› çocuklara her zaman adil ve sayg›l› davranmak çok önemlidir.
Çocuklar›n üstün yetenekli/zekâl› olmas› hiçbir zaman onlar›n ahlaksal aç›dan da üstün olduklar› anlam›na gelmemektedir. Bundan dolay›d›r ki bu çocuklar›n di¤er çocuklar gibi bir tak›m kurallara ihtiyaçlar› vard›r. Fakat di¤er çocuklardan farkl› olmak üzere belli kurallar›n yada belli davran›fllar›n sonuçlar›n›n ne olabilece¤i konusunda çok daha h›zl› bir kan›ya varabilirler. Sonuç olarak ayn› hatay› tekrarlamaktan kaç›n›rlar.
Bu çocuklar›n dünya üzerinde bir ifle yaramalar›, fonksiyon görmeleri için
dünyan›n yap›s›n› anlamaya ihtiyaçlar› vard›r. E¤er bu çocuklar sürekli olarak aile
yada ö¤retmen taraf›ndan kontrol alt›nda bulundurulurlarsa, kaybolma yada kafalar›n›n kar›flmas› gibi kar›fl›k duygular içine girebilirler.
Çocuk olgunlaflt›kça aile, onun gerçek kararlar ald›¤›n› gördü¤ünde daha
fazla güven hisseder. Baz› durumlarda ise s›n›r belirten kuralar koymak hayati
önemlidir ve bunlar kesinlikle tart›flmaya aç›k kuralar de¤ildir. Hem çok kat› hem
de çocu¤un yafl›na ba¤l› olarak de¤iflim göstermeyebilirler. Okuldan kaçmak, keyif veren ve al›flkanl›k yapan maddeler kullanmak gibi konulardaki kurallar bunlara örnektir. Ailelerin deneyim kazanmas› sonucunda, çocu¤un sadece limitlerini zorlamak için mi yoksa farkl› bir nedenden dolay› m› kurallar› tart›flmaya bafllad›¤›n›n ay›r›m›n› do¤ru yapabilir hale gelirler. Fakat belli bir alandaki sorumlulu¤unu kan›tlamak için tart›flmaya girdi¤inde kurallar bir miktar hafifletilip, özgürlük ad›na bir ad›m ileriye at›labilir.

ER‹fiK‹NLER‹N ARKADAfiLI⁄I
Kendi yafl›tlar›yla arkadafl olmaktansa, üstün zekâl› çocuklar ailedeki yetiflkinlerle yada di¤er eriflkinlerle iletiflim içinde olmaktan mutluluk duyabilirler. Bu
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tür bir seçim ve ba¤›ml›l›¤›n çeflitli sebepleri olabilir. Örne¤in; üstün yetenekli/zekâl› çocuk yafl›n›n getirdi¤i limitlerden dolay› bir huzursuzluk içindeyse yafl›tlar›yla bir iliflkiye girmektense eriflkinlerle kurulan bir iliflki onun için daha uygun
sonuçlar do¤urabilir. Eriflkinlerin iletifliminden mutluluk duyar ve onlar›n arkadafll›klar›n› tercih edebilirler. Hatta böyle bir çocuk ailesini en iyi arkadafllar› olarak
kabul edebilir.
Üstün yetenekli/zekâl› çocuk ço¤u zaman baz› fleyleri oldukça iyi bir flekilde
ç›karsayabilir fakat bununla birlikte biliflsel olarak neyi ne kadar anlad›¤› ile iliflkili becerileri kazanmada eksiklikler yaflayabilir. Bundan dolay› da amaçlar›na ulaflmada eriflkinlerin yard›m›na ihtiyaç duyabilir. Örne¤in; 5 yafl›nda bir çocuk bir
eriflkinden gazetenin editörüne yaz› yazmas›n› isteyebilir. Çocu¤un mant›¤›na
göre 5 yafl›nda bir çocu¤un sözünü, editörün bir eriflkine göre hiç umursamayacaklar› ç›karsamas› do¤rudur. Bu mant›kla hareket eden çocuk, mektubu ö¤retmenin kendi a¤z›ndan yazmas›n› isteyerek bir çözüm bulmufltur. Bu durumdaki
ö¤retmen onun fikirlerini yans›tan cümlelerini onun söyledi¤i gibi kaleme alarak
alt›na çocu¤un ad›n› yazm›flt›r. Böylelikle yaz› yazmas›n› bilmeyen çocu¤a yard›m
etmifl hem de çocu¤un editöre bafl vurmas›n› sa¤layarak kendine karfl› olan güveninin geliflmesine katk›da bulunmufltur.
Kuflkusuz yard›mc› olmak iyi bir al›flkanl›k olmas›na ra¤men eriflkinlerin yard›m tuza¤›ndan kendilerini uzak tutmalar› gerekmektedir. Örne¤in; “Anne ö¤retmene...............söylemeni istiyorum.” gibi bir cümleyle eriflkinler karfl› karfl›ya kalabilir. Bunu söyleyen çocuk, ö¤retmenin bir eriflkinin istek ve ricalar›n› gerçeklefltirmeye karfl› daha yak›n oldu¤u kan›s›n› tafl›maktad›r. Çocu¤un ailesi taraf›ndan
desteklendi¤ini hissetmesine her zaman ihtiyaç duymas›yla birlikte bu destek ba¤›ml›l›k durumuna gelmemeli ve çocuk kendi ad›na, arac›s›z konuflabilmelidir.

R‹SK ALMANIN ÖNEM‹
Baz› eriflkinler, çocuklar›n›n kendilerinden daha az risk al›r olufllar›n› flansl›
bir durum olarak görürler. Bu durum en az›ndan fiziksel bir tak›m zorluklarla karfl› karfl›ya gelindi¤inde oldukça olumlu bir flekilde gözükmesine ra¤men yeni bir
aktivite ile karfl›laflan üstün yetenekli/zekâl› çocuk bir ad›m geri çekilebilir yada
denemek bile istemeyebilir. Bunun sebebi bu çocuklar›n kendilerini fazlaca elefltirmesidir ve ço¤unlukla kendilerinde eksik olan yönleri bulup ç›kar›rlar. Kendilerine olan güvende eksiklik yaflayan bu çocuklar bir fley hakk›nda tamamen bilgi
sahibi olmak yada onun nas›l çal›flt›¤›na dair net ve kesin bir bilgiye sahip olmak
ihtiyac› içindedirler. Bir söz vermeden önce onunla ilgili pek çok fleyi bilmek zorunda olduklar›n› düflünürler.
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Baz› üstün zekâl› çocuklar yeni fleyler denemeye çekinirler çünkü yanl›fl yapmaktan, hatal› olmaktan, aptal durumuna düflmekten çok fazla korkarlar. Di¤er
çocuklar› bu yeni fleyleri gerçeklefltirirken gözlemlemeyi tercih ederler. Model alarak ö¤renmeyi benimserler fakat çocu¤un baflar›s›z olmaya karfl› gelifltirdi¤i afl›r›
bir korkusu varsa onun kendini daha rahat ve iyi hissetmesi konusunda aileden
ve ö¤retmenlerinden destek almaya ihtiyac› vard›r. Bir fleyi ilk denemede yapamamak, baflar›l› olamamak utan›lacak bir durum yada baflar›s›zl›k olarak addedilecek bir durum de¤ildir. Baflar›s›z olmak, bunun tekrar› yada hata yapmak hiçbir
zaman insan› güvenilmez bir kifli yapmaz.
Ailenin olumsuz konuflmalardan kaç›nmas› ve bu gibi tuzaklardan uzak durmas› gerekir. “Bu asla ifle yaramayacak.” gibi cümleler çocu¤un kendi hayal gücünü kullanmas›n› engeller ve bu çocuk için istenebilecek en son fleydir. Aile yada ö¤retmenin çocu¤un ortaya ç›kard›¤› ifli takdir etmesi gerekmektedir. “Bunu
baflarmak için gerçekten çok çaba sarf etti¤ini görebiliyorum.” gibi cümlelerle
çocu¤u cesaretlendirmek gerekmektedir. Risk almak kabul edilebilir bir atmosferin varl›¤›n› gerektirmektedir. Çocu¤a her zaman denemesi ve sonuçta ne oldu¤unu görmesi için f›rsatlar verilmelidir.
Çocu¤a belli riskleri alarak yeni fleyler ö¤renmesi için izin verilmesi gerekmektedir. Gerekirse ö¤retmen yada anne bunun için model olur. Pek çok çocuk
eriflkinlerin bir tak›m becerileri çok çabuk edindiklerini düflünürler. Çocukla birlikte eriflkinin yeni bir spora bafllama, yeni bir sanat formunu yaratmak yada yabac› bir dil ö¤renme gibi aktiviteler at›lacak olumlu bir ad›m› oluflturur. Pek çok
yeni fleyi aile çocu¤u ile birlikte deneyebilir. Çocu¤a yard›mc› olman›n bir baflka
yolu da her sorunu tek bir do¤ru yan›t›n›n olmad›¤› gerçe¤ini çocukla paylaflmakt›r. Afla¤›daki sorulardan bafllayabilirsiniz.
•
•
•
•

Evimizi nas›l gelifltirebilir, güzellefltirebiliriz?
Milli piyangoda en yüksek ikramiyeyi kazan›rsan ne yapars›n?
Sence yaflamak için en ideal yer neresidir? Neden?
‹deal bir okul sence nas›l olmal›d›r?

B‹R KOMEDYENE SAH‹P OLMAK
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n genellikle espri yetenekleri oldukça geliflmifltir. Dünyay› anlama becerileri oldukça yüksek seviyededir ve bu nedenle uygun espriyi rahatl›kla yakalayabilirler. fiakalardaki önemli noktalar› rahatl›kla fark
ederler. Bu durum hem duyduklar› hem de kendi yapt›klar› flakalar için geçerlidir.
Bunun yan›nda di¤er çocuklar bu özel noktalar›n bir k›sm›n› kaç›rabilirler. Böyle
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bir durumda çocuk di¤erlerinin flakay› anlamamas›ndan dolay› kendilerini kötü
hissedebilirler. Baz› çocuklar s›rf bu nedenden dolay› eriflkinlerin arkadafll›klar›n›
tercih edebilirler. Bu çocuklar sözcüklerle oynay›p bir tak›m espriler üretirler. Bir
aile çocu¤unun ancak eriflkinlerin anlayabilece¤i esprileri 4 yafl›ndan itibaren anlayabildi¤ini bildirmifltir.
Ender de olsa baz› durumlarda üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n espri anlay›fllar› olumsuz bir ifade alarak, rahats›z edici bir duruma gelebilir. Bunun önüne
geçilmesi için aile yada ö¤retmenin çocu¤u, insanlar›n bu flekilde küçük düflürülmesinden yada utand›r›lmas›ndan kesinlikle hiç hofllanmayacaklar› konusunda
bilgilendirmeleri gerekmektedir.

HIZLI VE DER‹N Ö⁄RENENLER
Genellikle tüm üstün yetenekli/zekâl› çocuklar temel becerileri yafl›tlar›ndan
daha h›zl› ve daha iyi ö¤renebilirler. Ö¤renilen yeni bilgiler için daha az tekrara
ve al›flt›rma yapmaya ihtiyaç duyarlar. ‹lgilendikleri bir etkinli¤in tekrar tekrar üstünden gitmek onlar için oldukça s›k›c› olabilir ve kolayl›kla güdülenmelerini kaybederler. Bunun sonucunda dikkatsizlik nedeniyle hatalar yap›labilir, özenilmemifl
defterler yada bitirilmemifl ödevlerle karfl› karfl›ya kal›nabilir. Baz› ö¤retmenler bu
durumu motivasyon eksikli¤ine ba¤lay›p bunu çocu¤a karfl› kullan›rlar. Örne¤in
“Senin hiç üstün yetenekli oldu¤unu düflünmüyorum, sen normal bir s›n›f ödevini dahi yapamaz durumdas›n.” gibi.
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n pek çok fark› alana karfl› ilgisi vard›r. Belli
bir zaman diliminde belirgin bir konu üzerinde yo¤unlafl›rlar. Çok erken yafllarda
ilgilendikleri konu üzerinde özelleflebilirler.
Çocuklar önemle üstünde durduklar› konudan baflka birine atlayabilir yada
ilgilendikleri konuda bir ad›m daha ileri gitmek isteyebilirler. Bu durum gün geçtikçe daha da zor bir hal alabilir. Örne¤in yetiflkinler dinazorlar›n sevimsiz oldu¤unu düflünürken çocuk bir sonraki gün eve bir kertenkele ile gelebilir. Bir aile
son çare olarak duruma el koymak için kesin kural koymay› planlam›flt›r. Kural
flöyledir: “Anne ve baban›n izni olmadan eve kesinlikle bir canl› yada bir zamanlar yaflam›fl bir canl› getirilmez”. Bu çocuk resimlerle yada filmlerde gördü¤ü canl›larla yetinmemekte ve gerçek canl›larla beraber olmak istemektedir. Bu kural
konmadan önce trafik kazas›nda araba çarpmas› sonucu ölen hayvan lefllerini de
iç organlar› üzerinde incelemeler yapmak amac›yla eve getirmektedir.
Pek çok zeki ö¤renci proje bafllatmaktan hofllan›r. Hobi ve koleksiyona düflkündürler. Bir tak›m bilgilere kendi bafllar›na ulaflmay› ve kendi bafllar›na ö¤ren-
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meyi severler. Zaman zaman üstesinden gelemeyecek kadar yüklü programlarda çal›flmak isteyebilirler. Bir orta okul ö¤rencisi insanlar›n tarihi hakk›nda proje
yapmak istemifl ve zaman dilimini ilk canl›n›n ortaya ç›k›fl› ile günümüz aras›nda
alm›flt›r. Bu çok genifl bir bafll›k oldu¤undan, yap›lmas› gereken sadece özel bir
zaman dilimi içindeki insan geliflimini incelemektir. Böylelikle ö¤renci tüm etkinlikler içinde yok olmadan özel bir konu ile ilgili araflt›rmas›n› rahatl›kla sürdürebilir. ‹çerik olarak genifl bir yelpazeye da¤›lm›fl konular›n araflt›r›lmas›nda ö¤renciler çok güçlük çekerler. Ö¤renciler, konu bafll›¤›n› basamaklara bölmede güçlük yaflarlar. Bir alandaki çal›flma yada araflt›rma bittikten sonra di¤erine atlanmas› gerekti¤i konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ö¤retmenlerin ö¤rencilere yard›mc› olmas› gerekmektedir. Bu nedenle ö¤rencinin,
proje al›rken yada seçerken mant›kl› bir çerçeveye oturmas›na dikkat edilmelidir.
Projenin bir k›sm›n› alan ö¤renci iflini baflar› ile tamamlad›¤›nda pek çok fley ö¤renmifl olacakt›r. Unutulmamas› gereken husus bir projenin en zevkli taraf› onun
araflt›rma ile ilgili olan k›sm›d›r. Proje belirlenirken çocuklar›n özellikle ilgilendikleri konular göz önünde bulundurulmal›d›r. Proje süreci ö¤retmenler taraf›ndan
dikkatle sorgulanmal›d›r.
Konu seçiminde oldu¤u gibi projenin bitirilme tarihi noktas›nda da çocu¤a
yard›mc› olunmal›d›r. Yap›lacak çal›flmalar hiçbir zaman son ana b›rak›lmamal›d›r.
Konu olarak özel bir noktadan girifl yapan ö¤renci konuyu bölümlere ay›rarak her
bir basama¤› ne zaman yapaca¤› konusunda kendine bir zaman tablosu ç›karmal›d›r. Bu zaman tablosunun tüm çal›flmalar esnas›nda oluflturulmas›na, kullan›lmas›na ve buna sad›k kal›nmas›na hem ö¤retmen hem de anneler taraf›ndan
dikkat edilmelidir.

AfiIRI DUYARLIK
Üstün yetenekli çocuklar tüm yafllarda bir tak›m problemlerin net ve kesin
olarak fark›ndad›r. Yüksek fark›ndal›k ve gözlem kabiliyetleri sayesinde savafl,
açl›k, gücü kötüye kullanma, fliddet gibi olumsuz bir tak›m davran›fllar yada
olaylar hakk›nda korku gelifltirebilirler. Özetle, tüm dünya problemleri hakk›nda kayg› duyabilirler. Bu çocuklar çok erken yaflta dahi bu noktalardaki hassas
tutumlar› yüzünden kendilerini olumsuz, üzgün ve çaresiz hissedebilirler. Bu
çocuklar yafl›tlar›yla k›yasland›klar›nda onlar›n fazlas›yla fliddet ve nükleer savafltan çok korktuklar› ve çekindikleri saptanm›flt›r. fiiddetten çekinmelerinin ve
sak›nmalar›n›n bir sebebi de medyada gördükleri çocuk kaç›rma, terörizm, cana kastetme gibi yada cana mal olan kazalar hakk›ndaki haberlere flahit olmalar›d›r.
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Bunlar›n yan›nda bu çocuklar›n farkl› ek korkular› da olabilir. Bunlar›n aras›nda ölüm, hastal›k, hamilelik, düflük yapma, ifl bulamama, arkadafl bulamama,
yaln›z kalma, sevilmeme ve zihinsel yetersizli¤i olma gibi konular say›labilir.
Erken yaflta olmalar›na ra¤men bu çocuklar ölümün farkl› boyutlar›n›n fark›nda olabilirler. Ölümün anlam›n› sorgulayabilirler ve ölme konusunda bir tak›nt›ya sahip olabilirler. Ölümle ilgili bir tak›m dramatik sahneleri drama fleklinde oynayabilir yada kaza ile ölmüfl bir canl›y› gömmek için eve getirebilirler.
Ölümün ola¤an bir do¤al süreç olmas›na karfl›l›k aile bireylerinin bunun üstesinden gelmesi oldukça zordur. Ço¤u yetiflkin ise çocuklarla konuflmaktan kaç›n›rlar. Bunun sonucu olarak çocuklar suçluluk gibi uygun olmayan hislere kap›labilirler. Çocuklar›n sorular›na eriflkinler taraf›ndan büyük bir aç›k yüreklilikle cevap verilmelidir. Çünkü konuflulmad›¤›nda çocuklar do¤ru olmayan ç›karsamalarda bulunabilirler.
Üstün zekâl› çocuklar›n bu yüksek duyarl›l›¤› onlar› sosyal yaflant›dan bir miktar uzaklaflt›rabilir ve hatta kendilerinde yanl›fl bir fley bile oldu¤unu düflünebilirler. Bu yo¤unluktaki duyarl›l›k hem olumlu hem de olumsuz etkilere neden olabilir. Bunu belirleyen kritik nokta, çocu¤un alg›lamas› ve verdi¤i dönütle ilgilidir.
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar ilgilendikleri konular için oldukça uzun bir
süre dikkatlerini toplayabilirler. Bununla birlikte benzer bir durum ödevlerin tamamlanmas›nda gerçekleflmeyebilir. Çocuk ödevlerini tamamlamadan önce zaten kendi sevdi¤i konuyu içeren kitaplar›, bilgisayar› yada projesiyle yo¤un olarak ilgilendi¤inden ailesinin onu yeme¤e ça¤›rd›¤›n› duymayabilir. Bu durum
onun ailesini göz ard› etmesinden yada duymazdan gelmesinden de¤il ça¤r›ld›¤›n›n fark›nda olmay›fl›ndand›r. E¤er çocuk ça¤r›ld›¤›n› duymazsa nazik bir kucaklama yada dokunmayla onu uyarabilirsiniz. Bunun yan›nda göz konta¤› da
mükemmel olarak ifle yaramaktad›r. Ba¤›r›p ça¤›rmak genellikle aileleri amaçlar›na ulaflt›rmad›¤› gibi çocuklar›n›n da duyars›zlaflmas›n› sa¤lar. Ba¤›rma al›flkanl›¤› olan ailelerin çocuklar› genellikle bu durumda görmezden gelme davran›fl›n› kazanabilirler.
Bireylerin kayg› ve huzursuzluklar› programlar› önceden planlayarak ve bunu uygulayarak biraz daha azalt›labilir. Büyük olas›l›kla ailedeki yetiflkinler de “fiu
kitab› yerine koy.”“,Hadi flimdi al›flverifle gidiyoruz” gibi anl›k yönergeler yerine “Saat 3 te al›flverifle ç›kmak zorunday›m” gibi içinde emir bulunmayan ve bilgi bar›nd›ran yönergeler duymaktan hofllan›rlar. Bu durumda aile benzer formdaki
cümleleri kendi çocu¤u için de kullanmal›d›r. Örne¤in; bir yerden ayr›lmak gerekti¤inde anne flöyle bir cümle kurarak çocu¤un kendi davran›fllar›n› ayarlamas›n›
sa¤layabilir. “Ayr›lmadan 10 dakika önce sana haber verece¤im”.
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Baz› zamanlarda çocuk kendini duyusal uyaran bombard›man›na tutulmufl
gibi hissedebilir. Çocu¤u bu duygudan kurtarmak için onun rahatlamas›n› sa¤lamal› yada evde daha sessiz ve sakin bir köfleye gitmesi için yönlendirilmelidir.
Anne babalar mutlaka evlerinde çocu¤un iç huzuru ve mutluluk içinde olabilece¤i özel bir yer haz›rlamal›d›rlar. Üstün zekâl› çocuklar özellikle görme, ses ve
çevreden gelen pek çok uyarana oldukça hassast›r. Do¤adan, müzikten ve
renklerden derin bir flekilde etkilenirler. Ço¤u kiflinin göremedi¤i ufak noktalar› ve ayr›nt›lar› onlar yakalayabilir. Güvenli ve iç huzuru veren bireylere rahatlamalar› gerekti¤inde ihtiyaç gösterirler. Baz› çocuklar uykuya dalmada problemler yaflayabilirler. Bunun sebebi de zihinlerinin afl›r› yüklenmesidir. Onlara sürekli uyaran sa¤layan kitap, televizyon gibi araçlar› b›rakamamalar›d›r. Bazen, hemen uykuya dalarlar fakat gecenin bir yars›nda zihinleri pek çok güzel düflünülerle dolu olarak uyan›rlar. Bu gibi durumlar için aile, çocu¤un bafl ucunda kay›t cihaz› bulundurabilir. Böylelikle ertesi gün bu harika fikirlerini kaybetmeyece¤ini yada unutmayaca¤›n› bilen çocuk rahatlam›fl bir flekilde tekrar uykusuna
dönecektir.
Zihinsel yükün belli aral›klarla boflalt›lmas› gerekti¤inden, birtak›m rahatlama tekniklerine yer verilebilir. Bununla birlikte fiziksel egzersizler zaman zaman
öylesine rahatlat›c› olurlar ki çocuklar bu durumu al›flkanl›k haline getirebilirler.
Bunun nedeni a¤›r egzersizlerden beynin kaslar›n a¤r›s›n› hafifletmek için ç›kard›¤› morfin benzeri maddelerdir. Bu maddeler beyin taraf›ndan do¤al bir flekilde
üretilir. Bu maddelerin verdi¤i rahatl›¤› hisseden çocuk yeniden a¤›r egzersiz yapmak için motive olmufl olur. E¤er bu durum yo¤un bir flekilde yaflan›rsa fizik egzersizlerinin uygulamas›nda afl›r›ya kaç›lm›fl olur. Aile böyle bir durumla karfl›laflt›¤›nda çocu¤un dengeyi sa¤lamas› için ona egzersiz planlar› yaparak yard›mc›
olmas› gerekmektedir ayr›ca onu yeni oyunlar ö¤renmesi, yeni arkadafll›klar edinmesi ve böylelikle rahatlamas› için yönlendirmelidir.

ÇOCUKLAR ‹Ç‹N RAHATLAMA TEKN‹KLER‹
Çocu¤a zihnini bir noktada yo¤unlaflt›rarak yada meditasyon yaparak rahatlamas›n› ö¤retebilirsiniz. Örne¤in; aç›k bir zihnin tamamen kendine dönük bir flekilde bütün d›fl uyaranlardan uzak, kendi içinde bir tutarl›l›k ve rahatl›k sa¤lad›ktan sonra, içindeki düflünceleri yönlendirmeye izin verilebilir.
•

Bir rahatlama pozisyonunda nefes al›fllar› sayma çift etkiye sahiptir. Bu egzersiz hem rahatlamay› hem de pek çok fikrin peflinde koflan zihnin biraz daha kontrol alt›nda tutulmas›na yard›mc› olur. Çocu¤un birden bafllayarak
10’a kadar nefes al›p veriflini saymas›n› sa¤lay›n. Bu egzersize çocuk kendini
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taze hissedinceye kadar devam edebilir. Aile çocu¤a nefes al›fl veriflleri s›ras›na e¤er zihninde bir tak›m düflüncelerin varl›¤›nda yeniden 1den bafllayarak
saymas›n› önerebilir.
•

Çocu¤un rahatlamas› için farkl› bir fiziksel etkinliklerden yararlan›labilir.
Onu yatar yada oturur bir durumda gözleri kapal› ve rahatlamaya haz›r bir
pozisyon almas›n› sa¤layabilirsiniz. Daha sonra tüm kaslar›n› ayaktan bafla
olacak flekilde teker teker kas›p daha sonra da serbest b›rakmas›n› isteyebilirsiniz. Böylelikle çocuk fark›nda olmadan gündelik hayat›nda vücudunun bir noktas›n› istemsiz olarak kast›¤›nda bu duyguyu hat›rlayarak derhal gevfleyecektir.

DÜZENL‹ OLMAK YADA OLMAMAK
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar her zaman düzenli ve tertipli olmayabilir. Da¤›n›kl›k ve kar›fl›kl›k için gelifltirdikleri özel bir toleranslar› vard›r. Bu çocuklar yar›nlardaki enerji krizini çözebilirler ama bu gün arad›klar› bir kalemi bulamayabilirler. Odalar›nda yar› tamamlanm›fl projeler, lego flehirler, pul koleksiyonlar› ve
pek çok farkl› ilgi alan›na dair eflyalar vard›r. Ödev ka¤›tlar›n›n temiz ve düzenli
olarak verilmesi kuflkusuz bu çocuklar için öncelikli öneme sahip fley aras›nda say›lmaz. Benzer bir flekilde odalar da bu kurala kat›l›r. Asl›nda derli toplu olman›n
standard› kifliden kifliye de¤iflmektedir. Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar genellikle
eflyalar›n› atmaktan nefret ederler. Örne¤in güzel bir kayay› nerede, nas›l ve ne
zaman bulduklar›n› çok net hat›rlamakla birlikte ertesi gün okula götürmek zorunda olduklar› kitab› bulmalar› uzun bir süreyi alabilir. Gözlemleri oldukça keskindir ve detaylar konusunda da fark›ndal›k seviyeleri oldukça yüksektir. E¤er etraflar›nda bir fley kay›p yada eksikse bunu hemen fark ederler. Ailelerin bu noktada çocu¤un haklar›na sayg› göstermesi gerekir. Ona ait olan eflyalar odada yer
kapl›yor diye bir torbaya doldurulup at›lamaz.
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saklamal›d›r. Ayr›ca okul yaz tatiline girdi¤inde aile tekrar “Bu sene hakk›nda neler hat›rlamak istiyorum?” oturumu düzenlemelidir. Geçmifl y›la ait ne tür belgelerin saklanaca¤› ve hangilerinden kurtulunaca¤› hakk›nda çocu¤un bir karara
varmas› gerekmektedir. Uygun proje yada çal›flmalar›n›n bir portfolyo içinde saklanmas› sayesinde ileride ö¤retmenlerin onu daha iyi de¤erlendirmesine olanak
tan›yacak bir sistem de kurulmufl olur. Çocu¤un eflyalar›n› saklamak için kutulardan yararlan›lacaksa onun yarat›c›l›¤›n› kullanarak kutuyu bir sanat eseri haline
dönüfltürmesi için desteklenebilir. Bu kutular doldu¤unda yeniden düzenleme
için uygun zaman gelmifl demektir.
Çocu¤un kendisinin örgütledi¤i bir alan›n›n olmas›na ve bu alan›n göreceli
olarak daha az da¤›n›k olmas›na yard›mc› olunmal›d›r. Bu durumda aileler bir tak›m kurallardan yararlanabilirler, örne¤in; “cumartesi sabah› hiçbir fley yerde durmamal›d›r”. Odada içecek kutular›n›n bulundurulmas›na izin verilmez. Çocu¤un
günlük kulland›¤› eflyalar günlük olarak yerlerine kald›r›l›r.

ERKEN OKUYANLAR
Baz› üstün yetenekli/zekâl› çocuklar okumay› kendi bafllar›na ö¤renirler. Genellikle bu çocuklar›n ne zaman ve nas›l okuma kodunu söktükleri konusunda
herhangi bir fikrimiz olmayabilir. Bununla birlikte erken okuma hiçbir zaman üstün zekâl›l›¤›n bir göstergesi de¤ildir.
Baz› çocuklar okumas›n› 3 yafl gibi erken bir dönemde ö¤renirler. Bu çocuklar›n baz›lar›na okuma konusunda aileleri, kreflteki ö¤retmenleri yada bak›c›lar›
yard›mc› olmufltur. Di¤er Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n ise farkl› alanlarda ilgileri olabilir ve okuma onlar için öncelikli konular aras›nda say›lmayabilir. Ana
okullar›nda yada birinci s›n›fta okumas›n› ö¤renemeyen bir ö¤renci üstün zekâl›
olamaz gibi bir etiket kullan›lmamal›d›r. Benzer flekilde de okul öncesi okumay›
ö¤renen çocuklara üstün zekâl› etiketi konmamal›d›r.

Büyük bir ço¤unlukla okullar zaman› kullanma ve tertipli olma becerilerini
ö¤retmez bundan dolay› ailelerin bu noktada verecekleri destek çok önemlidir.
Örne¤in, aileler haftal›k yada ayl›k “Neleri saklamak istiyorum” oturumlar› düzenleyebilirler. Çocu¤un okula ait bir tak›m notlar›n› yada onun için önemli olan
pek çok fleyi atmak istememesi do¤ald›r. Bununla birlikte aile bu notlar› belli bir
konu bafll›¤› alt›nda düzenli tutmas›na ve her birinin belli bir konu bafll›¤› alt›nda
dosyalan›p özel yerlerde saklamas› konusunda onu cesaretlendirmelidir.

Erken okuyan çocuklarda dili ustal›kla kullanma, erken çocukluk döneminde uzun süreli dikkat, sembollerin uygun biçimde kullan›lmas›, erken neden sonuç iliflkisini bulma becerilerinin toplam› çocu¤un üstün oldu¤una dair kanaatimizi etkileyecek ip uçlar›ndan sadece baz›lar›d›r. Çok yüksek seviyede üstün
zekâl› olan çocuklar 4 yafl›n alt›nda okumas›n› ö¤renebilirler. Bu tür çocuklarla çal›flan okul öncesi kurumlar onun geliflimine ve ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak kendi
programlar›n› ayarlamak zorundad›rlar.

Düzeni sa¤lamak için kutulardan, dosyalama sistemlerinden yararlan›labilir.
Üzerindeki etikete konu yada numara veren çocuk bunlar› düzgün bir flekilde

Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n bir k›sm› okul öncesinde okumay› ö¤renirken di¤er bir k›sm› ise birinci s›n›f›n sonunda hala okumay› sökememifl olabilir.
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Çoklu zekâ kuram›ndan da destek alarak çocuklar›n belli zekâ alanlar›nda farkl›
seviyelerde olduklar› söylenebilir. Okumas›n› geç ö¤renen üstün yetenekli/zekâl›
çocu¤un çok daha farkl› alanlarda yafl›t› bireylerden olumlu bir flekilde farkl›laflt›¤› gözlemlenecektir.

•
•
•

‹LET‹fi‹M
Pek çok üstün yetenekli/zekâl› çocuk çevresiyle ifl birli¤i içindedir, sosyaldir
ve sevilir. Ço¤unlukla lider olarak görülür. Ailelerin bu çocuklar› olumlu bir istikamete do¤ru yönlendirmelerinde fayda vard›r. Aksi durumda, çete liderlerinin
asl›nda pek ço¤unun üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu tür çocuklar büyük bir flanss›zl›kla bir flekilde olumsuz olarak yönlendirilmifllerdir.
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n ailelerinin çok daha flansl› oldu¤u ve bu ailelerin ifllerinin çok daha kolay oldu¤u kan›s› yanl›fl bir inançt›r. Asl›nda bu durum
aileler için oldukça zorludur. Bu çocuklar›n örne¤in, çok daha fazla kayna¤a ihtiyaçlar› vard›r. Benzer flekilde de aile içinde çok daha fazla iletiflim içinde olmaya
ihtiyaç gösterirler. Aileleri çocuklar›n›n okul sonras›nda yada hafta sonunda ne
yapt›klar›yla ilgili bilgili olmaya ihtiyaçlar› vard›r. Bu çocuklar›n kimlerle arkadafll›k etti¤i oldukça önemlidir. Aileler çocuklar›n arkadafllar›n› arayarak kedilerini tan›tmal› ve aileler aras›ndaki ilk iletiflimi bafllatmal›d›r.
Zaman içinde pek çok çocu¤un ailelerinin kedi hayatlar›na daha az kar›flmas›n› isterken bu iliflki diplomatik bir flekilde her zaman s›cak tutulmal›d›r. Yafl›tlar›n oluflturdu¤u gruplar›n etkisi her çocuk üzerinde inan›lmaz bir bask›n›n oluflmas›n› sa¤layabilir. Örne¤in; belli bir zamana kadar hem davran›fllar› hem de akademik baflar›s›n›n çok yüksek oldu¤u bir k›z çocu¤unun davran›fllar› okul baflar›s› tam z›t yönde de¤iflmifltir. Aile durumu “sanki k›z›m›z de¤il de evde bir yabanc› ile birlikteymifl gibi hissediyoruz” diyerek duygular›n› paylaflm›flt›r. Bu gözlemden bir süre sonra ise aile, k›zlar›n›n madde ba¤›ml›l›¤› hakk›nda bilgi sahibi olmufltur. Aile, yaflam ortam›n› pozitif bir havaya sokmal›d›r. Örne¤in; eve pizza ›smarlamal›, içecekler haz›rlanmal› belki de hep birlikte bir film seyredilmelidir. Bu
flekilde olumlu bir atmosferin sa¤land›¤› evlerde çocuk zaman›n›n bir k›sm›n› evde geçirme e¤ilimi gösterecektir.
Ana babalar›n üstün zekâl› ya da üstün yetenekli çocu¤un sahip oldu¤u
özelliklerini en üst düzeyde gelifltirebilmesini sa¤lamak için, afla¤›da yukar›da ayr›nt›l› olarak verilmifl olan özelliklere iliflkin belirtilen tüm önerilerin büyük ço¤unlu¤unu yerine getirmesi gerekmektedir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocu¤unuzun sordu¤u sorular› sab›rla ve büyük zevkle yan›tlamaya haz›r
olun.
Çocu¤unuzun sordu¤u sorulardan yola ç›karak onu ilgilendi¤i konular› araflt›rmaya yönlendirin.
Zihinsel büyümesi kadar, fiziksel ve toplumsal becerilerini gelifltirmesini teflvik edin.
Çocu¤unuzun, zihinsel geliflimleri ne olursa olsun tüm di¤er akranlar› ile geçinmeyi ö¤renebilecekleri ortam haz›rlay›n.
Çocu¤unuzu asla, di¤er çocuklar›n›zla veya akranlar› ile k›yaslamay›n.
Çocu¤unuzu, üstün zekâl› oldu¤u için de¤il, çocu¤unuz oldu¤u için sevin.
Çocu¤unuz için evde uymas› gereken kurallar ve ölçütleri onunla birlikte belirleyin, efller aras›nda tutarl›l›k olmas›na özen gösterin.
Asla evin PATRONU olmas›na izin vermeyin, ancak kararlar› almada kat›l›m›n› sa¤lay›n ve mutlaka evde sorumluluklar ve görevler almas›n› sa¤lay›n.
‹lgi, yönelim ve isteklerini belirleyebilmesi için seçenekli ortamlar haz›rlay›n.
Baflar›lar›n› ne abart›n ne de umursamaz ya da oldu¤undan afla¤› biçimde
de¤erlendirmeyin.
Beklentilerinizi çok afla¤› ya da çok yukar›da tutmay›n.
Çocu¤un ilgi ve üstünlük gösterdi¤i dallarda ana babalar yetersiz kald›¤› zaman, olanaklar› el verdi¤ince özel ders, kurs v.b kolayl›klar› sa¤lamal›d›r.

PROBLEMLER‹N ÜSTES‹NDEN GELME

Üstün yetenekli/zekâl› çocuklar›n özelliklerinin güçlü yönleri
ile ba¤lant›l› olabilecek olas› problemler
Güçlü yönler

Olas› problemler

Bilgileri çok çabuk kazanabilir.

Di¤er çocuklar›n ona k›yasla ö¤renme h›zlar›
yavafl oldu¤undan s›k›labilir ve rutin ifllerden
hofllanmayabilir.

‹çsel güdülenmeye ve yüksek biliflsel düzeye
sahiptir. Oldukça merakl›d›r.

Zaman zaman eriflkinlerin utanabilecekleri
sorular sorabilirler. Yönlendirmeye karfl› gelebilirler. ‹lgilendikleri pek çok farkl› konu vard›r.

Soyut fleyleri kavramlaflt›rma ve sentez yapma becerisine sahiptirler. Problem çözmekten
ve biliflsel etkinliklerden hofllan›rlar.

Detaylar› atabilir yada istemeyebilirler. Al›flt›rma yapmaktan hofllanmayabilirler. Ö¤retim
sürecini sorgulayabilirler.
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Güçlü yönler

Olas› problemler

Güçlü yönler

Olas› problemler

Neden sonuç iliflkisini kolayl›kla bulabilirler.

Duygular gibi birebir mant›kl› olmayan konular› kabul etmekte zorluk yaflayabilirler.
Kültürel davran›fllar, kader gibi noktalarda
afl›r› mant›kl› olduklar›ndan uyumsuzluk yaflayabilirler.

Yüksek enerjileri vard›r. Oldukça dikkatlilerdir
ve belli bir noktada yo¤un bir flekilde zihinsel
ve bedensel eforlar›n› gösterebilirler.

Aktif olamad›klar›nda kendilerini oldukça kötü
hissederler. Di¤er bireylerinde programlar›n›
bozabilirler. Sürekli uyaran açl›¤› içindedirler.

Ba¤›ms›zd›rlar, bireysel çal›flmaktan ve kendilerine dayanmaktan hofllan›rlar.

Arkadafl yada ailelerinin onlara direktif vermesinden hofllanmazlar.

Espri yetenekleri kuvvetlidir.

Espri yeteneklerini olumsuz ve incitici kullanabilirler. Organize olmakta güçlük çekebilirler. Sürekli uyum göstermekte zorlanabilirler.
Durumlardaki ola¤an d›fl› taraflar› görebilirler.
Yapt›klar› espriler arkadafllar› taraf›ndan anlafl›lmad›¤›nda k›zabilirler. Dikkat çekmek için
esprilerde afl›r›ya kaçt›klar›nda s›n›f› palyaçosu haline dönüflebilirler.

Gerçe¤i severler ve ona ulaflmak isterler. Adil
olmaktan hofllan›rlar.

Pratik olmakta güçlük çekebilirler. ‹nsanl›kla
ilgili konulara kayg› tafl›rlar.

Baz› fleyleri organize etmekten, insanlar› yönlendirmekten, pek çok fleyi sistemlefltirmekten hofllan›rlar.

Birtak›m kurallar› kat› kullanmalar› onlar›n d›flardan kaba, zorba yada patronumsu gözükmelerini sa¤layabilir.

Kelime sa¤arc›klar› çok genifltir ve pek çok
alanda genifl bilgiye sahiptirler.

Baz› durumlardan kaç›nmak için kelimelerden
yararlan›rlar. Uygun olmayan durumlarda kelimeleri kendi amaçlar›n ulaflmak için kullanabilirler.

Elefltiri yapma becerisine sahiptirler, yüksek
beklentileri vard›r. Fazlaca hem kendilerini
hem de di¤er bireyleri elefltirirler.

Bu elefltirilerde afl›r›ya kaçabilirler. Kendilerini
fazlaca elefltirdiklerinde cesaretleri k›r›labilir
ve kendilerini depresif hissedebilirler.

Güvenilir gözlemcilerdir. Ender durumlar› da
her zaman için olas›l›k dahilinde görürler. Yeni deneyimlere oldukça aç›kt›rlar.

Zaman zaman bir noktaya afl›r› yo¤unlaflt›klar›nda hayatlar›n›n geri kalan k›sm›n› unutabilirler.

Oldukça yarat›c›d›rlar. Pek çok fleyi kendi yöntemleriyle yada yeni bir metotla yapmay› severler.

‹stemeyerek de olsa baz› planlar›n gidiflat›n›
yada kaderini etkileyebilirler ve bunun ard›ndan farkl› yada s›ra d›fl› etiketini al›rlar.

Kendi sevdikleri ve seçtikleri alanda çok uzun
süre dikkatlerini toplayabilirler. Davran›fllar›n›
bir amaç do¤rultusunda gerçeklefltirirler. Çok
kararl›d›rlar.

Böyle bir konsantrasyonun kesilmesine karfl›
olumsuz düflünürler. Gündelik rutinleri yerine
getirmede zorlanabilirler.

Di¤er bireylere karfl› oldukça hassas ve empatik davranabilirler. Baflkalar› taraf›ndan kabul
görür olma iste¤i içindedirler.

Kendilerinin elefltirilmesine yada arkadafllar›
taraf›ndan kabul görmeme konusunda kayg›lar› vard›r. Di¤er insanlar›n da benzer de¤er
yarg›lar›na sahip olduklar›n› umarlar. Baflar›ya
ve fark edilmeye ihtiyaçlar› vard›r.

Üstün zekâl› çocuklar›n aileleri yan›nda e¤itiminde görev alacak ö¤retmenlerinde dikkate almas› gereken bu özelliklerin, s›n›f ortam›nda nas›l uygulanabilece¤i hususu üzerinde de biraz durmak gerekmektedir. Ancak,
Üstün zekâl› çocuklar için özel e¤itim önlemlerinin al›nmam›fl olmas› nedeniyle, ola¤an e¤itim ortamlar› içinde düzenlemelerin yap›lmas› zorunlu hale gelmifltir. Bu düzenlemelerin s›n›f ö¤retmeni taraf›ndan yap›lmas› gerekmektedir.
Ola¤an s›n›flarda uygulanabilecek önlemler flöylece belirlenebilir.
1.

Ö¤retmen s›n›f›nda yukar›da belirtilen özelliklerde çocuklarla her semtte ve
her sosyoekonomik tabakada karfl›laflabilir. Ancak çok üstün olanlarla tüm
ö¤retmenlik süresince ancak bir kez karfl›laflabilir.

2.

Bu özellikler, ö¤retmeni pani¤e düflürmemelidir. Çünkü, üstün zekâl› çocu¤un
ö¤retmeninin de mutlaka üstün zekâl› olmas› gerekmez. Normal bir ö¤retmen, çeflitli aç›lardan üstün zekâl› çocuklara kaynakl›k ve önderlik yapabilir.

3.

S›n›ftaki üstün zekâl›lar›n tümü, s›n›f çal›flmalar›na karfl› istekli ve ilgili olmayabilir. Bunun nedeni s›n›f etkinliklerinin yeterince uyar›c› olmamas›ndan olabilir. Bunu gidermek için, proje çal›flmalar›, ilgi alanlar›n› çeflitlendirme ve daha üst konularla program› derinlemesine ve dikey zenginlefltirme yapmas›
gerekir. Konular›n sunumunda ve ö¤renilmesinde tekrara dayal› anlat›mlardan, ödevlerden rutin ifl ve görevlerden kaç›nmak gerekir.
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ÜSTÜN YETENEKL‹/ZEKÂLI ÇOCUK ‹LE YAfiAMAK

S›n›fta bu ö¤rencilere daha zor sorular›n sorulmas›, yeni fikirler üretmelerine
f›rsat tan›nmas› gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yan›t
vermede di¤er çocuklara öncelik verilmesinin üstün zekâl› çocuklar› dersten
ve okuldan so¤utabilece¤ini unutmamak gerekti¤idir.

•

Di¤er kiflilere ve özellikle ö¤rencilerine de¤er verir, önemser ve sayg› duyar.

•

Ortalama üstü zekâya sahiptirler.

•

Esnek, yeni fikirlere aç›k, entellektüel, edebi, sanat konular›na ilgili, bilgisini
gelifltirmeye hevesli.

5.

Derslerle ilgili olarak araflt›rma a¤›rl›kl› ek ev ödevlerinin verilmesi gerekir.

•

Bask› ve zorlama yerine, yol gösterici, rehber kiflilerdir.

6.

‹lgilendikleri alanlarda proje çal›flmalar› yapmas›na ve s›n›f arkadafllar›na sunarak paylaflmas›na olanak tan›mal›d›r. Uygulamas› hemen pratik olmayan
ya da hemen olas› görülmeyen yarat›c› fikirlerini dinlememek, ertelemek ya
da ret etmek çocu¤un zihinsel kapasitesini gelifltirmesini engeller.

•

Demokratik, iflbirlikçi, yenilikçi, deneyimlerde hofllanan bireylerdir.

•

‹mgelem gücünü ve üretkenli¤i destekleyen, sayg› duyan ve espiri yapmaktan hofllanan bireylerdir.

7.

Çal›flmalar›, gruplar› ve s›n›f oyunlar›n› yönetmelerine f›rsat tan›nmal›d›r.

8.

S›n›f düzeyini temel almaks›z›n konularda kendi h›zlar›na göre ilerlemelerine
f›rsat tan›nmal›d›r. Bu konuda teftifl yapan denetçilerin de uyar›lmas› ve bilgilendirilmesi gerekmektedir.

9.

Üstün zekâl› çocuklar›n ihtiyaçlar› karfl›lan›rken çeflitli sorunlar ortaya ç›kabilir. En önemli sorun, ö¤rencilerin zihinsel yeteneklerinin büyük farkl›l›klar
göstermesidir. S›n›flar yükseldikçe, zihinsel yetenekler aç›s›ndan söz konusu
de¤iflkenlikler artar. T›pk› ayr› h›zla yar›flan otomobillerin yol uzad›kça aralar›ndaki mesafenin aç›lmas› gibi, zihinsel geliflme h›zlar› biri birinden farkl›
olan çocuklar›n aralar›ndaki fark da okulda geçen süre uzad›kça artar.

Üstün zekâl› çocuklar›n ola¤an okul programlar›na yerlefltirilmesinde özellikle ö¤retmenlerin seçimi oldukça önemlidir. Bu nedenle çocuklar okula kay›t ettirilmeden önce afla¤›da belirtilen özellikleri tafl›yan ö¤retmenleri aramak ve bu
ö¤retmenlerle ö¤retime bafllamak önerilebilir.

Ö¤retmen Özellikleri;
•

Kapsaml› bir meslek tecrübesine ve yap›lan hatalar› kabul edebilme yetene¤ine sahip olma.

•

Her fleyi bildi¤ini sanan ve kendisini bütün bilgilerin kayna¤› oldu¤unu iddia
eden bir s›n›f ö¤retmeni bu çocuklarla baflar›s›zl›¤a u¤rar.

•

Ö¤retmenin “ bilmiyorum” diyebilmesi gerekir.

•

Çocu¤u uygun kaynaklara yönlendirebilmelidir.

•

Genifl bir tecrübeye sahip olmas›.

•

Benlik duygular› güçlü, iradeleri yüksek olmal›d›r.

•

Kendilerine de¤er verir ve güvenirler.

Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda
E¤itim, 39-40, 2003.
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Üstün Zihinsel Yeteneklilerin E¤itiminde
Sorunlar
Füsun AKARSU*

Ü

stün yeteneklilerin e¤itim ihtiyac› ya da bir ülkenin kalk›nm›fl, geliflmifl,
güçlü olmas› için e¤itimin üstün yeteneklilere ihtiyac› farkl› zamanlarda
farkl› birimlerde ele al›nm›flt›r. Örne¤in eski Yunan kent devletlerinin seçkin vatandafllar›na zaman›n ünlü filozof ö¤retmenleri kendi seçtikleri yöntemlerle e¤itim verirdi. Japon tarihinde soylular›n çocuklar› aras›ndan seçilen sa¤lam kiflilikli
ve yetenekli gençler somurai olarak yetifltirilirdi. Bize en yak›n örnek dörtyüz y›ldan uzun bir zaman Osmanl› ‹mparatorlu¤unun yönetenlerin yetifltirildi¤i Enderun’dur. ‹mparatorlu¤un Türk ve müslüman olmayan kesimlerden devflirilen güçlü, sa¤l›kl›, yak›fl›kl› ve zeki çocuklar son derece uzmanca düzenlenmifl bir dizi
e¤itim ele¤inden geçirilerek devlet adam›, asker ve yönetici olarak yetifltirilmekteydi. Günümüzde kitlelere ulaflan e¤itim, karmafl›k üretim-da¤›l›m-tüketim iliflkilerinin gerektirdi¤i bilgi ve becerilerle donat›lm›fl bireyler yaratmay› hedeflemektedir. Bir yandan h›zl› ekonomik ve sosyal geliflme gereklerini yerine getirmeye çal›fl›rken öte yandan artan nüfusun e¤itim talebini karfl›lamaya çal›flan
e¤itim sistemlerinin kritik rolünün ülkenin gelece¤ini belirledi¤i büyük ölçüde
kabul görmektedir.

E¤itimimizin kalk›nma hedeflerine ve buna ba¤l› olarak akademik ya da
mesleki-teknik genel kitle e¤itimine göre düzenlenmesi farkl› ihtiyaç ve özellikteki gruplar›n ihmal edilmesiyle sonuçlanm›flt›r. Nitekim okullaflma oranlar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda özel e¤itimdeki %2.5’luk oran›n yüksekö¤retimdeki %9.3
(ya da aç›k ö¤retimle birlikte % 12)’lik orandan da düflük oldu¤u görülmekte____________________________________

* Doç. Dr., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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dir. E¤itim f›rsatlar›ndan yararlanmada en talihsiz kesim özel e¤itime ihtiyaç
duyan temel e¤itim ça¤› çocuklar›d›r. Özel e¤itim gören %2.5’luk ö¤renci grubu kendi içinde gruplara ayr›ld›¤›nda üstün zihinsel yeteneklilerin %0,0 okullaflma oran› ile rekor k›rd›¤› gözlenmektedir. Bu istatistik iki biçimde yorumlanabilir:
a) Ülkemizde üstün zihinsel yetenekli çocuk yoktur, dolay›s›yla onlar›n e¤itimi gibi bir sorunumuz yoktur.
b) Ülkemizdeki üstün zihinsel yetenekli çocuklara (genelde ça¤ nüfusunun
%2’si yani yaklafl›k 500.000 okul ça¤› çocuk) onlar›n özel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik hiç bir sistematik e¤itim faaliyetleri yoktur, dolay›s›yla üstün zihinsel
yeteneklilerin e¤itim gibi çok ciddi bir sorunumuz vard›r.

ÜSTÜN Z‹H‹NSEL YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹NDE SORUNLAR
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SORUNLAR:
1. ‹HT‹YACIN FARKINA VARMA VE ÖZEL
E⁄‹T‹M‹N GEREKÇELER‹N‹N KABUL ED‹LMES‹
Yasalar, e¤itim kuram ve ilkeleri düzeyinde üstün yeteneklilerin özel e¤itim
ihtiyac› gösteren di¤er çocuklarla birlikte ele al›nmas› gereklili¤i ve bunlar›n tümünün normal e¤itimden farkl› bir biçimde e¤itilmesi uzun süredir e¤itim sistemimizin gündemindedir. Bununla birlikte bu konuda somut ve ciddi bir uygulamadan yoksunlu¤umuz flu etkenlerle aç›klanabilir:
“Geri dönüfl oran› çabuk ve yüksek ö¤renim alanlar› ile e¤itim planlamas› yaparak ülke kalk›nmas›nda e¤itimi etkili k›lmadaki beceriksizlik.

Biz, istatistik diline olan güvenimize, gözlemlerimize ve çocuklar›m›za karfl›
duydu¤umuz sorumluluk bilincine dayanarak ikinci seçene¤in do¤rulu¤unu düflünüyoruz. Bu durumda ülkemizde bir özel e¤itim sorunu olarak üstün zihinsel
yeteneklilerin e¤itimi konusunun afla¤›da sunulan bafll›klar alt›nda incelenebilece¤ini belirtiyoruz.

•

Üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda yeterli bilgi birikiminin, uzmanl›¤›n,
kuramsal ve uygulamal› çat›flmalar›n bulunmay›fl›.

•

K›sa bir süre denenen üst yetenek s›n›f› uygulamas›nda gözlendi¤i gibi “kay›rmac›l›k”, “torpil”, “yukar›dan gelen bask›” türünden hakça olmayan gruplamalardan kaç›namama.

Ancak önce üstün zihinsel yeteneklili¤in k›sa bir tan›m› ile bu tan›ma dayal›
ö¤retimin ana özelliklerini özetlemeyi yararl› buluyoruz.. Üstün zihinsel yetenekli çocuklar›n özeliklerini bir kategorik s›n›flama ile de¤il, görelili¤e dayal› bir dereceleme ile ele almak yerinde olur. Kaba bir tan›mla, bu tür çocuklar yafl gruplar›ndaki normal arkadafllar›ndan daha erken, daha çabuk daha iyi ve daha farkl› biçimlerde ö¤renen çocuklard›r. Dolay›s›yla bunlara sa¤lanacak e¤itimin daha
k›sa zamana yay›lmas›, daha zenginlefltirilmifl ve iyi nitelikte olmas› ve ö¤retim/e¤itim programlar›n›n farkl›laflt›r›lmas› gerekmektedir. Ö¤renme yaflant›lar›n›n farkl›laflt›r›lmas› Bat›’da flu boyutlara indirgenmektedir.

•

Üstün yeteneklilere özel e¤itim sunulmas›n›n e¤itimde f›rsat eflitli¤i” anlay›fl›m›z ile ba¤daflmamas›.

•

Genel olarak üstün “zekâ” ve yeteneklere karfl› duyulan çekememezlik.

•

Üstün zihinsel yetenekli ö¤rencilere sahip ç›kmas› gereken veli, ö¤retmen,
e¤itimci ve ifladamlar›n›n bask› grubu oluflturmadaki yetersizli¤i.

a. zaman

2. MAL‹ KAYNAKLARIN YETERS‹ZL‹⁄‹

c. s›ra düzen

Her ne kadar son y›llarda genel bütçeden en çok pay alan sektör e¤itim olmuflsa da bu oran hala ihtiyac› karfl›layamamaktad›r. Parasal s›k›nt›n›n yaratt›¤›
dar bo¤az› etkileyen faktörler kabaca afla¤›daki bafll›klara indirgenebilir:

d. derinlik

•

Nüfusun yar›s›ndan ço¤unun 21 yafl alt›nda yan› ö¤renim ihtiyac› içinde olmas›.

•

Befl y›ll›k ilkö¤retim d›fl›ndan okullaflma oranlar›nda gözlenen düflük yüzdeler (1990 itibariyle ortaokul %5.7, lise %3.5, yüksekö¤renim %9.3)

•

E¤itim bütçesinden özel e¤itime ayr›lan pay›n son derece yetersiz kal›fl›
(1991 itibariyle %14
,)

•

Özel e¤itim ihtiyac› duyan temel e¤itim ça¤ nüfusu içindeki ola¤anüstü düflük oran (% 2,5).

b. kapsam

E¤er tüm e¤itim ortam› ö¤rencinin özelliklerine yeteneklerine, ilgi ve iste¤ine göre bu boyutlarda esneyebilecek nitelikte ise, e¤itimin hem formal ö¤retim
hem de informal ö¤renmeler aç›s›ndan bireysellefltirildi¤i söylenebilir. Üstün yeteneklilerin e¤itiminin en kritik noktalar›ndan birisi genel geliflim alanlar› ve temel e¤itimin gerektirdi¤i evrenselli¤in yans›ra, yaflat›lar›n zaman/mekan/ihtiyaç
oda¤›na bireysellefltirilmesidir.
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Özel e¤itim maliyetinin geleneksel akademik, kitlesel, yeknesak e¤itime k›yasla çok daha yüksek oluflu.

3. ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹NE ÖZGÜ ZORLUKLAR

ÜSTÜN Z‹H‹NSEL YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹NDE SORUNLAR

443

5. BEY‹N GÖÇÜ
Üstün yetenekliler e¤itiminde ülkemizde karfl›lafl›lacak en önemli sorulardan
birisi de bunlar›n cazibe merkezlerine gitmeleridir. Ülkemizde uzun y›llard›r süre
gelen ve üstün yeteneklilere özel e¤itim f›rsatlar›n›n verilmesiyle daha da h›zlanmas› olas› beyin göçünü ortaya ç›karan temel etkenler flöyle s›ralanabilir:

Özel e¤itim yaln›zca ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›n özelli¤i ile de¤il, ayn› zamanda haz›rlanmas› gereken etkileflim ortamlar›n›n da özel olmas› nedeniyle özenle
ele al›nmas› zorunlu bir süreçtir. Bu yüzden ayr› bir uzmanl›k alan›d›r. Geleneksel
e¤itimde karfl›lafl›lmayan ya da daha kolay afl›lan engellerle bafletmeyi gerektirir.
Bu noktalar flöyle s›ralanabilir:

•

Bilime ve teknolojiye verilen önem ve önceli¤e paralel olarak bunlar›n üretildi¤i merkezlerin nicelik ve niteliksel olarak yetersiz kal›fl› ya da baz› alanlarda hiç bulunmay›fl›.

•

Bu tür kiflilerin maddi ve manevi olarak tatmin edilemeyifli, uygun etkileflim
ortamlar›n›n yarat›lamay›fl›, de¤erlerinin bilinmeyifli.

•

Üst yetenek grubunun kendi içinde genel zihinsel yetenek, özel olan yetene¤i, sanat yetene¤i, yarat›c›l›k, liderlik gibi alt kategorilere ayr›lmas› ile ilgili tan›mlar, ölçüler, ölçütler ve teflhis araçlar›n›n belirlenmesi.

•

Yabanc› ülke, özellikle ABD ve bat› Avrupa ülkelerinin koflullar›n›n çekicili¤i.

•

Türk e¤itim sistemine uygun üstün yetenekliler e¤itimi modelinin ya da modellerinin yarat›lmas›, pilot çal›flmalarla denemelerin gerçeklefltirilmesi ve iflleyen modellerin yayg›nlaflt›r›lmas›.

•

Üstün yetenekliler için esnek, dinamik, farkl›laflt›r›lm›fl, zenginlefltirilmifl e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi, uygulanmas›, iyilefltirilmesi.

•

Çeflitli ö¤renme malzemelerinin haz›rlanmas›, üretilip da¤›t›m›n›n sa¤lanmas›.

•

Üstün yetenekli çocuklarla bafledebilecek, onlar› yönlendirebilecek nitelikte üstün yetenekli ö¤retmenlerin yetifltirilmesi, hizmet-içi e¤itimi ile özendirilmesi,

4. ANA BABANIN VE YAKIN ÇEVREN‹N E⁄‹T‹M ‹HT‹YACI
Okullarda sa¤lanan özel e¤itimle aile ve yak›n çevre ortamlar›ndaki yaflam›n
birbiri ile uyumlu, birbirini destekleyen, pekifltirir nitelikte olmas› gerekir. Bu uyumu güçlefltiren durumlar flöyle özetlenebilir.
•

Genel e¤itim düzeyinin düflüklü¤ü.

•

Ev, sokak mahalle çevresinin farkl›l›¤›, hoflgörür, özendirir olmay›fl›.

•

Ana, babalar›n, üstün yeteneklilerin özelliklerini bilmemeleri, yanl›fl tulumlar›, sorunlarla bafla ç›kmada yetersiz kal›fllar›, uzman yard›m› almada güçlükle kartlaflmalar›, t›pk› çocuklar› gibi kendilerini sahipsiz ve çaresiz hissetmeleri.

SONUÇLAR
Yukar›da ana hatlar› ile özetlenen sorunlar›n boyutundan da anlafl›laca¤› gibi ülkemizde üstün zihinsel yeteneklilerin e¤itimi büyük ve çetin bir mücadele
alan› olarak durmaktad›r. Gerek genel e¤itimde karfl›laflt›¤›m›z engeller, gerekse
alan›n kendine özgü zorluklar› önümüzdeki y›llarda bu konuya gereken önemin
ve art›k daha da geç kal›nmadan gereken önceli¤in verilmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bu alanda Do¤uda ve Bat›daki pek çok ülkenin katetti¤i yol, deneyimlerin çeflitlili¤i ve zenginli¤i kendi modelimizi yaratmada yard›mc› olabilir. fiu aflamada önemli olan bu tür e¤itime duyulan ihtiyac›n fark›na vararak gerekli haz›rl›klara ve deneme çol›flmalar›na bafllamakt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n son y›llarda özel e¤itime yaklafl›m›ndaki olumlu
tav›r ve uygulamalarla gelece¤e iyimser bakman›n pek zor olmad›¤› görülmektedir Ülkemizdeki her çocu¤a lay›k oldu¤u e¤itimi vermek yolundaki çaban›n yak›ndan ürünlerini görece¤imiz tahmin edilebilir.
Asri Diyalog, 3. syf. 26-27

Beflinci Bölüm

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR
VE A‹LELER‹

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Ailelerinin
Sorunlar›
Füsun AKARSU*

Z

ihinsel geliflimle ilgili bilimsel çal›flmalar›n tarihi seyri yeteneklerin kal›t›m ve
çevre etkilefliminin sonucunda belirlendi¤ini gösteriyor. Ça¤›m›zda konuya
damgas›n› vuran Piaget ve Vigotsky gibi düflünürler özellikle küçük yafllarda aile
ile etkilefliminin çocu¤un yaflant›lar› yoluyla onun zihinsel yap›lar› üzerine ne
denli kritik etkilerinin oldu¤unu gündeme getirdi. Son y›llarda Bat›l› ülkelerde
büyük bir h›zla artan beyin araflt›rmalar› ve sinirbilim (neuroscience) çal›flmalar›n›n bulgular› büyük ölçüde sözü edilen zihinsel geliflim kuramlar›n› destekler nitelikte. Bu durumda ailenin özellikle erken yafllarda üstün yetene¤in ortaya ç›k›fl›ndaki belirleyicili¤i iki noktada belirginlefliyor: 1) Kal›t›msal özelliklerin aktar›lmas› ve 2) Zihinsel geliflimin en h›zl› oldu¤u 0-3 yafllar›nda uygun ve zengin etkileflim ortam›n›n yarat›lmas›.
Ülkemizde üstün yeteneklileri ve çevrelerini inceleyen bilimsel araflt›rmalar›n
s›n›rl›l›¤› nedeniyle ailelerin bu iki de¤iflken ekseninde ne gibi özellikler sergiledi¤i bilinmemektedir. Ancak, bilim ve uygulama dünyam›za hala tam girememifl
olan üstün yetenekliler konusunda gözlemlere dayal› baz› genellemeler yapmak
mümkündür.

A‹LELER‹N BAfiETMEK DURUMUNDA KALDI⁄I SORUNLAR
Toplumun en temel ve en küçük kurumu olan ailenin ülkemizde bu ba¤lamda karfl›laflt›¤› en önemli sorun farkl›l›kla bafletme sorunudur. Ailelerin büyük bir
____________________________________

* Doç. Dr., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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k›sm› üstün yetene¤in ne demek oldu¤unu, çocuklar›n›n üstün yetenekli olup olmad›¤›n› ve ailecek ne yapmalar› gerekti¤ini bilmemektedir. Farkettileri tek durum
cocu¤un farkl› oldu¤udur. Bu farkl›l›k zaman içerisinde genellikle bir avantaj degil
dezavantaj olarak ortaya ç›kar ve ailenin çözmesi gereken bir dizi sorun halini al›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n ailelerinin bafletmek durumunda kald›¤› sorunlar
dört bafll›k alt›nda incelenebilir: Ailenin üstün yetenekli çocukla bafletmesi; ailenin
kendi içinde farkl›l›kla bafletmesi; ailenin çevreyle bafletmesi; ve okulla bafletme.

I. Ailenin Üstün Yetenekli Çocukla Bafletmesi
Üstün yetenek potansiyeli ile do¤an çocuklar›n akranlar›ndan daha h›zl› büyüme ve geliflme sergiledikleri biliniyor. Daha çabuk boy uzamas›, daha h›zl› konuflma ve yürüme, çevre ile daha etkili iletiflim s›k gözlenen özellikler. Bu ilk y›llar ailenin farkl›l›¤› bir sorun gibi de¤il bir keyif gibi yaflad›¤› y›llar. Çünkü izleyen
y›llarda çocu¤un yafl›tlar›n›n ötesinde uyar›c›, çevre zenginli¤i, sorulara cevap verebilen yetiflkinlerin varl›¤› ve özel ilgi biçimleri talebi karfl›s›nda aile s›k›nt›ya düflüyor. Ço¤u durumda yaflam çevremizin uyar›c› malzeme, do¤a, yetiflkin ve akran grubu ile etkinliklerin çeflitlili¤i aç›s›ndan yoksullu¤u gözönüne al›n›rsa bu s›k›nt›n›n boyutlar› daha iyi anlafl›labilir. Üstelik aile çocu¤un üstün yetenekli oldu¤unu ya da bu tür çocuklarla nas›l yaflanmas› gerekti¤ini bilmemektedir.
Ailenin ne kadar özel bir düzenlemeye ihtiyac› oldu¤unu örneklendirmek
için ABD’de yap›lan ve ailelerin bu tür çocuklarda en s›k gözledikleri özelliklere
bak›labilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zengin sözcük da¤arc›¤›
Bilgiyi h›zla iflleyebilme
Bilgi ve olaylar› kolayca hat›rlayabilme
fieylerin nas›l çal›flt›¤›n› anlama iste¤i
Neyin neden-niçin öyle oldu¤unu anlama çabas›
‹liflkisiz görünen fikirleri yeni ve farkl› biçimlerde iliflkilendirme
Sürekli soru sorma
Yetiflkinlerle birlikte olma iste¤i
Merakl›l›k, gözüpeklik, mizah duygusu
F›rsat›n› buldu¤unda di¤erlerine egemen olma
Güçlü ve sa¤l›kl› fiziksel yap› ve beden kontrolü
Çevrenin fark›nda olma
Küçük yafllardan itibaren herfleyi kendi yapma iste¤i (Sowden and Cristian,
1999)
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Kurumsal destek ve özel e¤itim almayan s›radan bir ailenin günlük yaflam
u¤rafl›n›n yan›s›ra üstün yetenekli çocu¤unun ek taleplerine yan›t verecek bir
çevre düzenini kurmas› son derece zordur.
Aileler bir yandan zeki ve yetenekli bir çocu¤a sahip olman›n övüncünü yaflarken bir yandan da çocu¤a yetememenin s›k›nt›s›n› yaflayabilir. Kimden nas›l
yard›m alaca¤›n› bilememe, daha da kötüsü yard›m alabilece¤i kifli ve kurumlar›n ortalarda olmad›¤›n› görme, konu ile ilgili bilgiye, kitaba, kayna¤a, TV program›na ulaflamama aileleri çaresiz b›rakabilir. Tüm iyi niyet ve çabalara ra¤men
aile k›sa süre içinde h›zla büyüyen çocu¤una yanl›fl yaklaflmaya, onu anlamamaya ve farkl›l›¤›n niteli¤ine uygun davran›fllar gösteremedi¤i için ona ve dolay›s›yla tüm aileye zarar vermeye bafllar. Farkl›l›¤›n Bedeli Döngüsü olarak isimlendirdi¤im ve farkl›l›kla nas›l bafledece¤ini bilemeyen ailenin, çaresizli¤ini, farkl›l›¤› ortadan kald›rmak için çocu¤unu s›radanl›¤a yani normalli¤e, herkes gibi olmaya
zorland›¤›; bunun karfl›l›¤›nda da çocu¤un kendisine ve dolay›s›yla ailesine aç›kca zarar vererek s›radanlaflman›n bedelini ödetti¤i bir olgu ile karfl›laflmaktay›z.
Bu karfl›l›kl› bedel ödetme döngüsü sadece aile ile s›n›rl› kalmay›p çocu¤un yak›n
akraba ve akran çevresi ile okulla iliflkilerinde de gözlenmekte, ivme ve tahribat
düzeyi artan bir örüntü sergilemektedir.
Davis ve Rimm (1998) ailelerin genel tepkisini çocuklar›n›n üstünlü¤ünü
reddetme ya da abartma olarak iki gruba ay›r›yor. Yetene¤i reddeden aile çocu¤un farkl› ve özel ihtiyaçlar›n› gözard› ederek ve ona t›pk› diger çocuklar›na
davrand›klar› gibi yaklaflarak s›radanl›¤› teflvik ediyor. Üstünlü¤ü abartan aile
ise çocu¤un alt›ndan kalkamayaca¤› beklentiler ve farkl›l›k alan› d›fl›na ç›kan
performans iddialar› ile çocu¤unu baflar›s›zl›¤a ve sahte bir benlik alg›s›na sürüklüyor.

II. Ailenin Kendi ‹çinde Farkl›l›kla Bafletmesi
Aileye üstün yetenekli bir üyenin kat›lmas›yla birlikte mevcut dinamikler ve
al›fl›lagelmifl rol kal›plar› de¤ifliyor. E¤er ailede baflka çocuklar varsa yeni gelenle onlar aras›nda yap›lan k›yaslamalar büyük kardefllerde zaten bir ölçüde do¤al olarak bulunan k›skançl›k duygular›n› büyütüyor. Farkl› talep ve ihtiyaçlar ile
ailenin bu yöndeki davran›fllar› hakça ve adil olmayan muamele olarak yorumlanabiliyor. Ana-baban›n zaman›n›, enerjisini ve kaynaklar›n› kullanmaya talip
üstün yetenekli çocuk diger kardefllerinin hakk›n› yemekle suçlanabiliyor. Üstün
performans sergileyen kardefl ötekilerin göreli baflar›s›zl›¤›n› ve s›radanl›¤›n› ortaya ç›kartt›¤› için aile içi dinamikleri de¤ifltiriyor. Her ne kadar çocuklar ayn› evi,
ana-babay› paylafl›yorsa da Freeman (Freeman,1993)’›n sözünü etti¤i paylafl›l-
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mayan çevresel etkiler her çocu¤un ortamdan farkl› uyar›lar ve etkiler almas›na
yol aç›yor. ‹lerleyen y›llar içerisinde üstün yeteneklinin kardeflleri e¤er kendileri
de benzer özellikler göstermiyorsa kardefllerine karfl› kar›fl›k duygular besleyebiliyor: Üstünlü¤ü karfl›s›nda k›skançl›k/imrenme; ihtiyaçlar›n›n karfl›lanamamas›/ yeterince f›rsat verilmemesi karfl›s›nda ac›ma; baflar›s› ile övünme-baflar›s›zl›¤› karfl›s›nda üzülme ya da sevinme; ve her koflulda kendi yaflam› ile onunkini
k›yaslama.
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içeren ‘Mevcut üstünlükleri yetmiyormufl gibi bir de ayr›cal›kl› f›rsat ve imkanlar tan›nmamal›d›r’ yarg›s› izler. Yoksul kesimden gelen üstün yetenekli çocuklar için aç›lan paras›z yat›l› özel okulun kuruluflu s›ras›nda s›kça karfl›lafl›lan itiraz dolu tepki ise tüm bunlar›n da üstüne bu de¤erli olana¤›n neden hali vakti yerinde çocuklar› d›fllayarak yoksul ailelerin çocuklar›na sunuldu¤u yönündeydi.

Genellikle anne ya da babadan birisi çocuklar›n›n üstünlü¤ünün kendi taraf›ndan kal›t›msal olarak aktar›ld›¤›n› düflünüyor. Gene genellikle çocu¤un belli bir
akrabaya çekti¤i söyleniyor. Her zaman aç›kça ifade edilmese bile anne ya da baba, bazan da her ikisi çocuklar›n›n üstünlü¤ünden kendilerine pay ç›kar›yorlar.
Ancak ayn› tav›r çocu¤un normlara ters düflen davran›fl ve tav›rlar›nda gözlenmiyor. Bunun yerine Türk kültüründe s›kça rastlanan ‘iyi yanlar›n› benim taraf›mdan, kötüleri senin taraf›ndan’ tavr› daha yayg›n.

Akraba ve arkadafl çevresi üstün yetenekli çocu¤u uyumsuz, bafl›na buyruk, grupla uzlaflmak yerine kendi ilgilerinin peflinden giden, liderlik hevesinde,
baflkalar›n›n hatas›n› gösteren, bilgiçlik taslayan, kendini be¤enmifl bir kiflilik
olarak yorumlayabilir. ‹flin ilginç yan› çocuklar zamanla bu yarg›lar› içsellefltirerek ya da rasyonalize ederek gerçekten böyle davranmaya bafllayabilir. Bu tür
çocuklar›n yafl›tlar›ndan çok yetiflkinlerle iliflki ve dostluk gelifltirmeyi tercih ettikleri yayg›n bir gözlemdir. Dolay›s›yla akran çevresi söz konusu oldu¤unda üstün yetenekli birlikte olunmas› zor bir çocuktur. Ve bu zorluk tamamen aileye
yans›r. Bir anlamda çocukla çevresi aras›nda s›k›fl›p kalan aile bir yandan d›fllanma ya da cezaland›r›lma tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalan çocu¤u korumaya çal›fl›rken bir yandan da çocu¤u normlara uymaya, farkl›l›¤›n›, sivrili¤ini törpülemeye zorlayabilir. Aile için bebekli¤inde çevreye karfl› övünme vesilesi olan çocuk
zamanla çevreye karfl› mahçupluk, suçluluk ve utanç yaratan bir problem çocu¤a dönüflebilir.

Aile içinde yaflanmakta olan uyum, iletiflim, dayan›flma, paylaflma, zorluklarla mücadele gibi konulardaki s›k›nt› ve sorunlar hem üstün yetenekli çocu¤u ötekilerden daha çok ve farkl› biçimlerde etkiliyor hem de aileyi daha çok ve çabuk
parçalanmaya götürüyor. Genel gözlem anne ya da babadan birinin (ne yaz›k ki
ülkemizde ezici bir ço¤unlukla annenin) çocu¤un sorumlulu¤unu üstlendi¤i yolundad›r. Baz› durumlarda bu sorumluluk üstlenme ola¤an anne-çocuk iliflkisini
aflmakta ve annenin çocukla birlikte onun hayat›n› ona ra¤men yaflamaya bafllamas›yla sonuçlanmaktad›r. Ana babadan birinin çocukla giriflti¤i bu kafl›tözdeflleflme (counteridentification) Davis ve Rimm (1998) ‘e göre üstün yeteneklilerin
ailelerinde gözlenen en önemli sorunlardan birisidir.

Belli yafl gruplar›ndaki çocuk davran›fllar›na iliflkin kal›p yarg›lar› ve standart
beklentileri olan yetiflkinlerin üstün yetenekliler karfl›s›ndaki davran›fl ve tutumlar› iki genel gruba ayr›labilir: Hayranl›k/takdir duyma ve elefltirme/küçümseme.
Daha az say›da görülen ilk gruba giren yetiflkinler genellikle duygu ve övgülerini
ifade ederek çocu¤un özgüvenini art›rd›klar› ölçüde beklenti ç›tas›n› çocu¤un
ulaflamayaca¤› yere ve yüksekli¤e koyarak onu baflar›s›zl›¤a ve hayal k›r›kl›¤›na da
sürükleyebilirler. ‹kinci gruptakiler çocu¤u ‘anormal’ bularak normallefltirmeye ya
da haddini bildirmeye çal›fl›rken bu sevimsiz durumdan ötürü aileyi suçlayabilir.
‹yi terbiye almad›¤› toplumun beklentilerine göre davranmamas›ndan anlafl›lan
bu çocuklar d›fllan›r ya da cezaland›r›l›r.

Rimm (1996) sundu¤u radyo program›na en s›k yöneltilen sorulardan birisinin kardefller aras›ndaki rekabet oldu¤unu belirtiyor. Ola¤an d›fl› yetenekle donat›lm›fl çocu¤un kardeflleri ile aras›ndaki farkl›l›k anne baba taraf›ndan iyi idare
edilmezse tüm aile iliflkilerini bozan ve çocuklar›n özgüvenini ciddi ölçüde zedeleyen sonuçlar do¤urabiliyor.

III. Ailenin Çevreyle Bafletmesi
Üstünlü¤ün ve farkl›l›¤›n hoflgörü ile karfl›lanmad›¤› toplumumuzda bu
özellikleri tafl›yan bireylere de sempati ile yaklafl›ld›¤› söylenemez. En yayg›n
tepki ‘Allah onlara bol zekâ vermifl daha ne istiyorlar?’ biçimindedir. Ard›ndan
daha iyiniyetli ‘Onlar zekâlar› ile her problemi kendi bafllar›na çözebilirler, kimsenin yard›m›na ihtiyaçlar› yok’ yayg›n kan›s› gelir. Bunu biraz daha husumet

Gözlemler ülkemizde kendisi de üstün yetenekli olan ya da bu tür çocuklar›
yak›ndan tan›yan yetiflkinlerin onlara sempati ve yard›m duygusu ile yaklaflt›klar›
yönündedir. Ço¤unlu¤unu s›radan yetiflkinlerin oluflturdu¤u yetiflkin kitlesi ise
böyle bir olguyu kabul dahi etmeme ve bu tür çocuklara her hangi bir farkl› uygulamay› kesinlikle reddetme e¤ilimindedir. Üstün yetenekliler e¤itiminin ülkemizde bu denli ihmal edilmifl olmas›nda tarihi, toplumsal ve kültürel sebeplerin
yan›s›ra e¤itim camias›ndaki üstün yeteneklilerin azl›¤› ve etki gücünden yoksunlu¤u da bir etkendir.
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IV. Aile Ve Okul
Kurumsal Destek Yoklu¤u
Ailelerin aflamad›¤› en büyük s›k›nt› kurumsal destekten mahrum olmakt›r.
Her aflamada hangi okul, hangi program, hangi ö¤retmen sorular› yan›ts›z kalmaktad›r. Göstermelik bilim ve sanat merkezleri, özel üstün yetenekliler iddias›ndaki okullar›n felsefe, mevzuat ve akademik k›s›tl›l›klar›; alanda yetiflmifl uzmanlar›n niceliksel ve niteliksel yetersizli¤i, teflhis araçlar›n›n büyük bir k›sm›n›n ça¤d›fl› standartlarda olmas› ailelerin çaresizli¤inin belli bafll› sebepleridir.

Temel E¤itim Okullar›n›n Farkl›laflmaya Aç›k Olmay›fl›
E¤itim felsefemiz ve Cumhuriyet tarihi boyunca ortaya koydu¤umuz uygulamalar ‘yoksunlukta eflitlik’ anlay›fl›na dayal›, farkl›l›klar› reddeden bir e¤itimde f›rsat eflitli¤i kavray›fl›n› yans›tmaktad›r. Bu tür yaklafl›mdan en çok zarar gören kesimin içinde üstün yeteneklilerin de bulundu¤u özel e¤itime muhtaç çocuklar oldu¤u mevcut istatistiklerin bütün aç›kl›¤› ile ortaya koydu¤u bir durumdur. Uluslararas› istatistiklere göre üstün yeteneklilerin ça¤ nüfusuna oran›n›n en az % 2
olmas› beklenirken, ülkemizde 1988 y›l› istatistiklerine göre özel e¤itim kurumlar›na ya da kaynaflt›rma yoluyla normal okullara devam eden ö¤rencilerin toplam ilkö¤retim ö¤rencilerine oran› % 0.28’dir.(MEB, 1999:23-24) Bu say›ya üstün
yetenekliler dahil de¤ildir. Ülkemizde üstün yetenekli çocuklar›n yaklafl›k say›s› ve
dolay›s›yla kimin hangi yönde nas›l bir yetenek potansiyeline sahip oldu¤u da bilinmemektedir. Tüm bunlar›n kaç›n›lmaz bir uzant›s› olarak da üstün yetenekliler
için özel bir e¤itim yap›lmamaktad›r.
Üstün yetenekleri de kapsayabilecek farkl›laflt›r›lm›fl kaynaflt›rma e¤itiminin
uygulanmas›ndaki engeller k›saca flöyle s›ralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•

Farkl›laflt›rma uygulamalar› konusunda bilgisizlik
Tekdüze müfredat uygulamas› ve tekdüze teftifl anlay›fl›
Kalabal›k s›n›flar
Ezbere dayal› ö¤retim
Program d›fl› etkinliklerin s›n›rl›l›¤›
Yetersiz mekan ve malzeme
Yerel çözümleri zorlaflt›ran merkeziyetçi yaklafl›m

Ö¤retmenlerin Yetersizli¤i
Ö¤retmenlerin gerek hizmetöncesi gerekse hizmetiçi e¤itimi sunacaklar› hizmeti farkl›laflt›rarak ö¤rencilerin farkl› ihtiyaçlar›na farkl› yöntem, içerik, malzeme
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ve zamanlama ile yan›t verme becerisini gelifltirmeye yönelik de¤ildir. Zaten ö¤retmen yetifltiren kurumlardaki ö¤retmenler de bu anlay›fl› bilmemekte ya da uygulamamaktad›r. Zaten ö¤retmen yetifltiren kurumlar neredeyse tamamen s›radan özelliklere sahip ö¤rencileri kabul eder biçimde ulusal s›n›flama-yerlefltirme
düzenindeki yerlerini alm›fllard›r. Ö¤retmenlerin büyük bir ço¤unlu¤u hatta özürlü ve engelliler okullar›ndakilerin baz›lar› bile özel e¤itime muhtaç çocuklar›n
özellikleri ve bunlara nas›l e¤itim verilmesi gerekti¤i konusunda hiç bir formasyondan geçmemifltir.
Okulun ve ö¤retmenlerin yetersiz kald›klar› bir baflka konu da s›n›ftaki üstün
yetenekli çocuk ile öteki çocuklar ve veliler aras›nda ortaya ç›kan yanl›fl anlamalar›, sürtüflmeleri ve zaman zaman ciddi boyutlara ulaflan sorunlar› çözmedeki
bilgisizlikleri ve beceriksizlikleridir. Yukar›da sözü edilen Farkl›l›¤›n Bedeli Döngüsü burada da geçerlidir. Yetenekli çocuk farkl› ihtiyaçlar›n› görmezden gelen, yetenek alan›ndaki üstünlü¤ünü redederek onu s›radanlaflt›rmaya çal›flan okulu ve
ö¤retmeni, kendisine ve çevresine zarar vererek cezaland›rmaya çal›fl›r. Bu karfl›l›kl› ödenen bir bedeldir ve e¤er durdurulmazsa karfl›l›kl› tahribat bir döngü halinde büyür; en iyi olas›l›kla üstün yetenekli çocu¤un okuldan uzaklaflt›r›lmas› ile
son bulur.

A‹LELER NE YAPAB‹L‹R?
Daha önce de sözü edildi¤i gibi e¤itimin yüzy›llard›r uygulanmakta olan geçerli ilkeleri, y›llard›r baflka ülkelerde üstün yeteneklifllerle ilgili olarak yap›lan çal›flmalar ve özellikle son ony›lda geliflen beyin araflt›rmalar›, kurumsal destek ve
profesyonel yard›m alamayan ailelere bir ölçüde yol gösterici ilkeler olarak özetlenebilir. Ancak hiç ak›ldan ç›kar›lmamas› gereken bir nokta bu ilkelerin genel do¤rular oldu¤u, çocu¤un ve sorunun özelli¤ine göre çok farkl› çözümlere gidilmesi
gerekebilece¤idir. Bu yüzden ailelere belki daha kolay gelebilecek “bunlar› yap›n”
“bunlar› yapmay›n” türü reçeteler vermek yerine, onlar›n kendi sa¤duyu ve ak›llar›n› da devreye sokarak yararlanabilecekleri genel hususlar sunulmaktad›r.

Yaparak-yaflayarak ö¤renmenin önemi
Çocu¤un ana karn›ndan itibaren geçirdi¤i yaflant›lar›n, yani çevre ile etkilefliminin çocu¤a katt›¤› her fleyin, geliflimin temel tafllar› oldu¤u art›k laboratuvar çal›flmalar›yla de kan›tlanm›fl bir gerçek. (Diamond, 199?). Yani çocuk ne kadar çok
fleyi eller, ne kadar çok bedenini, befl duyusunu, zihinsel ve duygusal alt yap›s›n›
kullanma f›rsat› bulursa, etkileflimi o derece zengin, yaflant›lar›n katk›s› da o den-
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li güçlü olur. Bir baflka deyiflle çocu¤un fiziksel olarak aktif, denemek, keflfetmek
istedi¤i herfleyi, güvenlik duygusu ve s›n›rlar› içinde yapabilmesi, çocuk için yemek
içmek kadar önemli bir ihtiyaçt›r. Afl›r› korumac›l›k ya da ayak alt›nda dolafl›p sorun yaratmas›n diye hareketlerini engelledi¤imiz çocuklar›m›z›n say›s› tahminlerin
çok üstündedir. Bizim kültürümüzde annenin en s›k kulland›¤› sözcük “yapma”,
çocu¤un buna verdi¤i tepki de “ba¤›r›p-a¤lama”d›r. Çocu¤un çok küçük yafllardan
itibaren hergün aç›k havaya ç›kar›lmas›, farkl› mekanlar görmesi, yeni insanlar ve
nesnelerle karfl›laflmas› gerekir. Karfl›laflt›¤› nesnelere dokunmas›, onlar› koklamas›, tatmas›, sallamas›, evirip çevirmesi gerekir. Onlarla ancak böyle etkileflebilir. Beyin hücreleri ile kaslar› ve duyular› ancak böyle geliflebilir. Çocu¤un çevresindeki
fiziksel temasta bulundu¤u herfley onun için oyuncakt›r. Oyuncak olarak üretilmifl
nesneler çocu¤un gerçek oyuncak dünyas›n›n ancak küçük bir parças›d›r. Bu dünya ile etkileflmesine izin vermek, hatta onu farkl› ortamlara götürüp, etkileflebilece¤i hangi yollar varsa onlar› kullanmas›na f›rsat tan›mak gerekir.

Geliflimin önünü kapatmama
Yukar›da özetlenenler tüm çocuklar için gereklidir. Ancak çocu¤un üstün yetenekli olmas› durumunda, söz konusu olan ve olabildi¤ince çeflitlendirilmifl etkileflim çevresinin sa¤lanmad›¤› durumlarda normal çocuklar›nki ile k›yaslanmayacak kadar büyük sorunlar›n ç›kt›¤› görülmektedir. Üstün yetenekli çocuklar bu tür
yoksunluk (deprivasyon) ortamlar›ndan normal çocuklara göre daha fazla zarar
görmektedir. Özel bir çocukla nas›l bafla ç›kaca¤›n› bilemeyen anne baban›n küçük yafllarda yapabilece¤i en iyi fley çocu¤un merak›n› engellemekek, kendi yolunu kendi bulmaya çal›fl›rken onu durdurmamakt›r. Anlama, deneme, ö¤renme
ilgisi ve ihtiyac› gözard› edilen ya da engellenen üstün yetenekli, yeteneklerini daha az engellendi¤i ya da engelleme çabas›na inat niteli¤inde kanallara yönlendirebilir. Afl›r› yaramaz, ele avuca s›¤maz, baflaç›k›lmaz diye nitelenenler ars›nda üstün yeteneklilerin de s›kca yer almas› bu yetne¤in do¤al ve sa¤l›kl› geliflme f›rsat› bulamad›¤› kültürlerde daha yayg›nd›r.

Çok yönlü geliflimi özendirme
Daha önceki bölümlerde yeteneklerin çok yönlülü¤ünden söz edilmiflti. Bir
yada birden çok alanda yafl›tlar›n›n ötesinde performans gösteren çocu¤un bir
yandan bu güçlü yönlerini gelifltirmelerine destek verilirken, bir yandan da çok
güçlü olmayan yanlar›n› da normal düzeyde gelifltirmeye özen göstermelidir. Geliflimin topyekun oldu¤u, bir boyuttaki geliflimin öbürlerini destekledi¤i biliniyor.
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Dolay›s›yla, sözel ve say›sal becerileri, mant›k ve ak›l yürütmeyi iliflkilendirebilme,
biraraya getirebilme becerilerini, iletiflim ve ifade gibi sosyal becerileri, bedenini
kullanabilme, duyular›n› tan›yabilme, duygular›n›n fark›na varabilmeyi, müzik,
güzel sanatlar ve el becerilerini, ahlak kavramlar›n›n geliflimini, de¤erleri, özgüvene dayal› kiflilik oluflumu ile her alanda yarat›c›l›¤› dengeli bir büyümeyi sa¤layacak biçimde desteklemek gerekir.

Farkl›l›¤› kabul etme
Tüm anne babalar›n, özellikle bizim kültürümüzde s›kça sergiledi¤i yanl›fllardan birisi çocuklar›n› akranlar›yla ya da birbirleriyle k›yaslamakt›r. Üstün yetenekli, yani do¤as› gere¤i öbür çocuklardan baz› aç›lardan farkl› olan bu tür çocuklar
kendi üstünlüklerinin yad›rganmas›na ve zaman zaman da bu yüzden dezavantajl› duruma düflmeye, hatta cezaland›r›lmaya katlanmak zorunda kal›rlar. Çevrenin bask›s›n›n daha belirleyici oldu¤u küçük yafllarda ve ergenlikte bu durum yeteneklerin söndürülmesi, bask› alt›nda tutulmas› ya da baflka kanallara yönlendirilmesi gibi durumlara yol açabilir. Her çocuk türünün ve geliflim aflamalar›n›n ve
içinde yaflad›¤› kültürün özelliklerini sergiler. Ancak her çocuk bunu baflka baflka
yollarla, biçimlerle yaflar. Bu anlamda herkes özgündür, tam anlam›yla kimse kimseye benzemez. Bu farkl›l›k varolman›n kan›t›d›r. Üstün yeteneklilerin daha da
farkl› varolma mücadelesinde aileye düflen görev, tezahür biçimi ne olursa olsun
bu farkl›l›¤› gerçekçi biçimde görmek ve elden geldi¤ince yönlendirerek geliflmesine katk›da bulunmakt›r.

Yap›land›rma, s›n›rlar çizme
Üstünlüklerinin fark›na varan ve çevrelerindeki kiflileri flu ya da bu yolu kullanarak yönlendirebileceklerini gören üstün yeteneklilerin s›n›rlar›n› görme ihtiyac› vard›r. Hem kendi güçlerinin s›n›rlar›n› hem de çevrenin kabul s›n›rlar›n› s›namak isterler. Bu s›nama ifli günün birinde kendilerinden daha üstün yetenekli birisi ile karfl›lafl›ncaya ya da iyi yap›land›r›lm›fl, yani s›n›rlar› iyi çizilmifl ifllerde baflar›s›zl›¤› tan›y›ncaya kadar gider. Bu nokta, özellikle küçük ve dar çevrelerde büyümüfl üstün yeteneklilerde ergenli¤i de aflan ça¤lara kadar uzayabilir. Gerçekçi
zorluklarla (challenges) ve Dabrowski’nin deyifliyle (Dabrowski, 199?) “olumlu
çözülme” (positive disintegration) ile pekifltirilmeden geliflen sahte özbenlik ve
bunu izleyen hayal k›r›kl›klar› üstün yetenklileri zor çocuk yapan sorunlar›n bafl›nda gelir. Üstün yetenekliler okullar›nda biraraya gelen cocuklar›n en çok kifliliklerinin bu yönüne iliflkin sanc›lar›ndan kurtulma f›rsat› bulduklar› için bu tür okul-
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lardan hoflnut kald›klar› yayg›n bir gözlemdir. Bu tür yerlerde herkes birbirinin bir
yönde ve bir yere kadar “haddini bilmesine” yard›mc› olur. Haddini bilmek kendini bilmektir ve üstün yeteneklilerin buna çok ihtiyac› vard›r. Ailedeki bireyleri yetenekleri ne olursa olsun, baz› kurallar›n konmas›, bunlara uyulmas›, uymayanlar›n bunun sonuçlar›na katlanmas› kaç›n›lmazd›r. E¤er bu kurallar üstün yeteneklisi de dahil olmak üzere aile bireylerinin tümünün katk›s›yla, tart›fl›l›p, uzlafl›larak
al›nm›flsa uygulanmalar› daha kolaylafl›r. Uygulanamamaktaysa, çocuk s›n›rlar›n›
s›nama iflini baflka ortamlara tafl›r. Yap›land›rman›n bir önemli tamamlay›c›s› da
ailenin çocukla ilgili beklentilerinin düzeyinin yüksek olmas› ve çocu¤un da bunu bilmesidir. Üstün yetenek daha çok sorumluluk ve çabay› da beraberinde getiren bir özelliktir. Çocu¤un bunun bilindi¤ini bilmesi önemlidir. Atasözündeki gibi “büyük da¤›n kar› fazla olur”.
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bilinmesi bile rahatlat›c›d›r. Ortak çözüm yollar› bulunabilir. Yarat›lan sinerjiden
hem çocuklar hem de aileler yararlanabilir. Üstün yeteneklilerin haklar›n› korumak
özellikle bafllang›çta pek çok ülkede önce ailelerin mücadele etmek zorunda kald›¤› bir u¤rafl› olmufltur. Bu tür mücadelede kavgac› olmaktan ve kurumlar› karfl›
taraf gibi görmekten çok, sorun çözmeye çal›flan ortaklar olarak davranman›n daha çok ifle yarayaca¤› söylenebilir. Ülkemizde s›n›rl› da olsa etkinli¤ini sürdüren
Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar› E¤itim Vakf› (TÜYÇEV) bu amaçla kullan›labilir
ya da ‹stanbul d›fl›nda yerel küçük, resmi ya da özel gruplaflmalara gidilebilir. Milli E¤itim Bakanl›¤› ve tek tek okul müdürlerinin bas›n› da devreye sokan bu tür
gruplaflmalar karfl›s›nda daha kolay iflbirli¤ine yanaflt›klar› yayg›n bir kan›d›r.

A‹LEN‹N DESTEKLEYEB‹LECE⁄‹ ZENG‹NLEfiT‹RME ETK‹NL‹KLER‹

Bir usta ö¤retici, bir “mentor” bulma
Çucu¤un yetenek alan›nda onu iten iyi anlayan, bir anlamda o iflin ustas› olan
bir yetiflkinle çal›flmas› ya da çocu¤un kendisine rol modeli alabilece¤i nitelikte bir
yetiflkinle iletiflim içine girmesi onun geliflimini h›zland›r›r ve yönlendirir. Bu kifli aile ya da dost çevresinden bir yetiflkin olabilece¤i gibi, zaman› ve eme¤i profesyonelce sa¤lanan bir usta ya da uzman olabilir. Özellikle, kütüphane, atelye, ö¤renme merkezi ya da klüp gibi hobi mekanlar› bulunmayan bizimki gibi kültürlerde
iflten anlayan birilerinin yard›m›n› almak yerindedir. Bu kiflinin uzmanl›k alan›ndaki üstünlü¤ünün yan›s›ra, kiflilik özellikleri, dünyaya bak›fl›, çocukla paylaflt›¤› de¤erleri aç›s›ndan da aileye ve çocu¤a yak›n olmas› tercih edilmelidir. Bloom, (Boom, 1985) çocu¤un yafl› ve ustal›k derecesi artt›kça, dostça ve oyunla yaklaflan
ö¤reticiden, teknik beceriyi öne ç›kartan ustaya ve nihayet mükemmelin peflinde
koflan zirvedeki mentora do¤ru ilerleyen bir örüntü saptam›flt›r. Ülkemizde büyük
ailede çocu¤un “ona çekmifl” diye tan›mland›¤› bir akraban›n, daha küçük ailede
ise büyükanne ya da büyükbaban›n bu ifli üstlendi¤ini ve do¤al olarak ancak kendi s›n›rlar› içinde çocu¤a katk›da bulunabildiklerini gözlemekteyiz.

Di¤er üstün yeteneklilerle ve aileleri ile dayan›flma
Okuldan ya da özel e¤itim kurumlar›ndan yard›m alamad›¤› için kendilerini
yaln›z, yal›t›lm›fl ve çaresiz hisseden ailelerin yapabilece¤i en yararl› ifllerden birisi
kendileri gibi sorunlar yaflamakta olan di¤er üstün yeteneklilerle çocuklar›n› tan›flt›rmak, aileleriyle kendilerinin tan›flmas›d›r. Ço¤u kez kez sorunlar›n yaln›zca kendi çocuklar›na özgü olmay›p, belli ölçülerde baflkalar›n›n da benzer sorunlar›n›n

Zenginlefltirme ya da zenginlefltirimifl etkinlikler gibi kavramlar s›k s›k yanl›fl
anlafl›lmakta, bu kavramlara ailenin zenginli¤i ile, para ile sat›n al›nacak oyuncak,
malzeme, özel paral› e¤itim olanaklar› gibi maddi zenginli¤e iliflkin anlamlar yüklenmektedir. Oysa kastedilen yaflant›lar›n zenginlefltirilmesidir. Yani, farkl› mekanlar, nesneler, kiflilerle etkileflim; anlaml› ve kritik, çocu¤un gelifliminin o an›nda
önemli yaflant›larla karfl›laflma flans›d›r. Bazan maddi imkanlar› son derece genifl
ailelerin çocuklar›n›n yaflant› aç›s›ndan son derece yoksul, k›s›tlanm›fl, afl›r› korunmufl ve yal›t›lm›fl ortamlarda bulunduklar›n› gözlemek mümkün. Bunun tam karfl›t› olarak, s›n›rl› maddi olanaklar› olan, ancak genifl aile deste¤i, güvenli çevrenin
varl›¤› ya da ana baban›n yap›c› ve bazan cesurca deste¤i ile çocuklar›n yaflad›klar›n› zenginlefltirme f›rsat›n› yakalad›klar› görülmektedir. Beklenmedik durumlarla karfl›laflma, uyum ve bafletme becerileri gelifltirme, neleri ne kadar yapabileceklerini kestirme, kendine güvenmeyi ve bu konuda gerçekçi olmay› baflarma, üstün
yetenekliler için küçük yafltan itibaren temel e¤itimlerinin kaç›n›lmaz bir parças›d›r. Ülkemizde yap›lan araflt›rmalar (fiahin, 1995), kendine sayg› ve özgüven aç›s›ndan üstün yeteneklilerin normal çocuklardan daha düflük düzeyde bulundu¤una iflaret etmektedir. Bu durum, örneklemdeki çocuklar›n kendileri ile ilgili yüksek
beklenti ve standartlar› ile aç›klanabilirse de bu tür yaflant›lardan mahrum b›rak›lmas›n›n da söz konusu güven eksikli¤ine katk›da bulundu¤u düflünülebilir.
‹nsan›n do¤an›n bir parças› oldu¤u gerçe¤ini kentin kofluflmacal› günlük yaflam›nda unutan ana babalar, çocuklar›n› en büyük ve iyi bir ö¤reticiden yoksun
b›rakt›klar›n›n ço¤u kez fark›nda bile de¤ildir. Oysa do¤a, insan›n terbiyesinde büyüyen bahçesi, çiftli¤i ile ya da orman›, da¤›, denizi ile, evcil ya da vahfli hayvan›
ile çocu¤un yaflam›n temel konular›n› ve de¤erlerini ö¤renece¤i mükemmel bir ortamd›r. Öyle ki, kritik geliflme dönemlerinde do¤adan kopuk büyüyen çocuklarda
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bu yoksunlu¤un tüm yaflam› etkileyebilecek bir yabanc›laflmaya yol açabildi¤i ve
telafisinin çok zor oldu¤u söylenebilir. Ailenin yaflad›¤› yer ve koflullar› ne olursa
olsun, çocu¤un do¤a ile iliflkisi sa¤lanmal›, bu iliflkinin nereye kadar gidebilece¤ine çocu¤un ilgisine bakarak karar verilmelidir. Do¤a ile iliflki kendi bafl›na bir zekâ
türü olman›n ötesinde tüm zekâ biçimlerinin geliflimi için bir önkofluldur.

SONUÇ
T›pk› öteki özel e¤itime muhtaç çocuklar gibi üstün yetenekliler de ülkemizde uygun e¤itim ortam› bulamayan çocuklar grubundad›r. Bu bir tür e¤itim d›fl›
b›rak›lman›n bedelini öncelikle çocuklar sonra da aileleri, ö¤retmenleri ve bazen
da bunlar›n yak›n›nda bulunan di¤er kifliler ödemektedir. Ülkemiz e¤itimcileri,
ekonomistleri ve yöneticileri neyin bedelini ödemekte olduklar›n›n muhasebesini
yapacak yeterlikte de¤ildir. Besbelli bu hesab›n yap›lmas› ve faturan›n ödenmesi
gelecek nesillere miras olarak b›rak›lmaktad›r.
Üstün Yetenekli Çocuklar
Aileleri ve Sorunlar›, EDUSER
Yay›nlar›, Ankara, 2001
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Ç

ocuklarda sa¤l›kl› bir geliflimin gerçeklefltirilmesinde ailelerin rolü büyüktür. Genelde, sorunlu çocuklar sorunlu ailelerden geldi¤i gibi, s›hhatli bir
flekilde geliflen çocuklar da kendi aralar›nda olumlu etkileflim içinde olan ve çocuk yetifltirme kurallar›n› do¤ru uygulayan s›hhatli ailelerden gelmektedir. Bu
nedenle, aileler çocuk yetifltirme konusunda e¤itilmelidirler. Hele yafl›tlar›ndan
farkl› özellikler gösteren zekâca üstün ve yetenekli çocuklara sahip aileler, afla¤›da belirtilen noktalar çerçevesinde ayd›nlat›lmaya bir kat daha fazla gereksinim duyarlar.

Çocuklar›n merak›n›n giderilmesi - Üstün çocuklar›n önemli özelliklerinden biri merakt›r. Bazen yetiflkinler çocuklar›n›n sorular›n› yan›tlamakta zorlu¤a
u¤rayabilirler. Böyle durumlarda çocu¤a karfl› tepkisiz kalmak yerine, çocuklar›n›n
gereksinimini karfl›layacak baflka çözüm yollar› bulmal›d›rlar. Öre¤in; kitaplardan,
ansiklopedilerden, dost ve uzman kiflilerden yararlanmak gibi. Böylece çocuklarda niçin, sorusunun yerleflmesine neden olacak ve yaflam boyunca sürekli daha
iyiyi, gerçe¤i arama çabalar› için zemin haz›rlanm›fl olacakt›r.
Anne-babalar›n iyi dinleyiciler olmalar› - ‹yi birer dinleyici olarak da anne-babalar üstün çocuklar›na destek sa¤layabilirler, çünkü bu tür çocuklar, düflüncelerini, de¤erlendirmelerini, ç›kard›klar› sonuçlar› di¤er yafl›tlar›na oranla daha fazla anne-babalar›na aktarma ihtiyac› içindedirler. Sürekli çal›flan beyinlere
sahip bu tür çocuklar gün boyunca birçok bilgi toplarlar. Analiz ve de¤erlendirmelerini yaparak, toplad›klar› bu bilgilerin tam bir özümlemesini yapma amac›yla, bunlar› ortaya koyma gereksinimi duyarlar. ‹flte anne-babalar çocuklar›n› din____________________________________
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leyerek, bu bilgilerini toparlamalar›na f›rsat vermifl olurlar, çünkü konufltukça, daha fazla ba¤lant› kurma, aç›k kalan noktalar› ortaya ç›karma, çözümlere ulaflma
f›rsatlar› yarat›lm›fl olur.
Çocuklar›n tepkilerine duyarl› davranma - Yetiflkinin çocu¤unun tepkilerine karfl› duyarl› davranmas›, yani daha bebeklik döneminde çocu¤un seslendirmelerine yetiflkinin sözel tepkilerde bulunmas›, daha sonralar›, çocu¤un ilgisini
yo¤unlaflt›rd›¤› konularla ilgili aç›klamalar getirip ek bilgiler vermesi, en ufak baflar›s›n› ödüllendirmesi, yasaklar›n nedeninin aç›klay›p alternatif yollar bulunmas›nda rehberlik etmesi hem çocu¤un kendine olan güveninin artmas› hem de ö¤renme at›l›mlar›n›n desteklenmesi bak›m›ndan yararl›d›r.
Geliflim yüzlerinin ayn› h›zda geliflmedi¤i gerçe¤i - Üstünlerdeki bütün
geliflim yüzlerinin ayn› h›zda geliflmedi¤i gerçe¤ini de unutmamal›d›r. Ço¤u kez
zihinsel geliflim sosyal ve duygusal geliflimden daha ileridedir. Anne-babalar›n çocuklar›n›n bu ileri zihinsel düzeylerinden haberdar olmalar›nda ve çocuklar›yla bu
düzeyde etkileflime geçerek uyar›c› zihinsel bir çevreye olan gereksinimlerini karfl›lamalar›nda yarar vard›r, çünkü bunun tersi bir durumda çocuklar›n›n duyaca¤›
endifle ve k›r›kl›¤› ancak bu flekilde önleyebilirler.
Anne-babalar çocuklar›n›n sosyal düzeylerini yarg›larken, zihinsel geliflimlerim de¤erlendirirken kulland›klar› yüksek kriterlere bafl vururlarsa, çocuklar›na iç
çat›flma ve gereksiz gerginlik için zemin haz›rlam›fl olabilirler. Ayn› flekilde, annebabalar çocuklar›n› duygusal geliflimlerini de¤erlendirirken de bu tutumlar›n› sürdürür ve duygusal yönden onlar›n gerçektekinden daha olgun olduklar›n› düflünürlerse, çocuklar›n› duygusal bak›mdan kald›ramayacaklar› sorun ve durumlar›n
yükü alt›nda b›rakabilirler. Zekâ düzeylerinin yüksek olmas›n›n, büyürken karfl›laflacaklar› sorunlar›n çözümünde onlara art› bir özellik kazand›rmayaca¤›n› ve onlar›n hâlâ çocuk olduklar›n› ak›llardan ç›kartmamal›d›r. Asl›nda süper zihinsel kavray›fllar›, ileri sözcük bilgileri ve usa vurma güçleri karfl›s›nda, anne babalar›n böyle bir yan›lg›ya düflmeleri çok kolayd›r. Anne-babalar›n bu konuda gere¤inden
fazla beklenti içinde olmamalar› için, bu alanla ilgili kavramlar›n, durumlar›n
vb.inin bütün uzant›lar›n›, kapsamlar›n› çocuklar›n›n kavray›p kavrayamad›klar›n›
durup düflünmelerinde ve duygusal olarak durumu kabul etmeye haz›r olup olmad›klar›n› de¤erlendirmelerinde yarar vard›r.
Mükemmelliyetçilik - Üstün çocuklar ilgi alanlar› ve duygusal konularla ilgili olarak mükemmelliyetçilik aray›fl› içindedirler. Ço¤u kez bu alanlarda kendilerine koyduklar› satandartlar anne-babalar›n›n, ö¤retmenlerinin ve toplumun
standardlar›n›n çok üstündedir. Bu durumda anne-babalar›n çocuklar›na olan
sevgilerinin, onlar›n üretkenliklerinden, baflar›lar›ndan ayr› olarak, yani herhangi
bir koflula ba¤l› olmaks›z›n daima var oldu¤unu tekrarlamalar›nda ve bunu ço-
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cuklar›na hissettirmelerinde yarar vard›r. Böylece onlar›n benlik sayg›lar›n›, ‘sevgiye de¤er bir varl›k’ fleklinde yap›land›rmalar›na yard›mc› olabilirler.
Mükemmelliyetçilik e¤ilimi ya geliflme ya da ac› üreten bir araç gibidir. Bu
e¤ilim bireyin kendisine odakland›¤› zaman kifliyi ola¤anüstü baflar›ya götürebilir, fakat di¤erlerine odaklanm›flsa, genellikle yersiz beklentilere, hayâlk›r›kl›¤›na
ve nefrete sürükleyebilir. E¤er mükemmeliyetçilik tekrar tekrar denemek anlam›nda ele al›n›rsa, baflar›ya götürebilir. Ama e¤er bu e¤ilim paralize olma, kaç›nma davran›fllar› veya endifle duygular› ile sonuçlan›rsa, baflar›s›zl›ktan kaç›nmak
imkans›zlafl›r. Mükemmelliyetçilik gelece¤e yönelik ele al›n›rsa, kifliyi daha iyi bir
yaflam mücadelesi içine sokar, ama e¤er geçmifle yönelik olarak ele al›n›rsa, kifliyi yapm›fl oldu¤u yanl›fllardan afl›r› ürken bir duruma getirebilir. Mükemmelliyetçili¤in olumsuz yönlerinden baz›lar› yanl›fllardan korkma, bu korkunun ilerideki
çabalar› engellemesi, kendi standardlar›n› di¤erlerine empoze etme ve birçok
alanda ayn› anda mükemmel olma çabas›na girmedir.
Ailelerin kendilerinin ve çocuklar›n›n mükemmelliyetçilik e¤ilimleriyle bafla
ç›kmaya yarayacak baz› ipuçlar›:
•

Bu e¤ilimlerini anne-baba kabul etmeli ve çocuklar›n›n k›r›kl›k duygular›n›
anlay›flla karfl›lamal›d›rlar. Kendilerinin de s›k s›k bu duyguya kap›ld›klar›n› ve
nas›l baflettiklerini çocuklar›yla paylaflmal›d›rlar.

•

Böyle bir özelli¤in yararl› bir amaca hizmet edebilece¤i bilincine ulaflabilmelidirler. Bazen ulafl›lmalar› mümkün olmad›¤›nda üzüntü yaratsalar da, ideallerin ve yüksek standardlar›n yararl› oldu¤unu hem kendilerine hem de çocuklar›na hat›rlatmal›d›rlar.

•

Anne-babalar her alanda mükemmelliyetçilik aray›fl› içinde olmak yerine,
kendileri için gerçekten önemli olan etkinliklerde bu aray›fla girmelidirler. Çocuklar›n›n hiçbir kimsenin her alanda mükemmel olamayaca¤› gerçe¤ini anlamalar›na ve kendilerine öncelikler koymalar› gere¤ini kavramalar›na yard›mc› olmal›d›rlar.

•

Anne-babalar çocuklar›n›n ilk at›l›mlar› baflar›s›z olsa da, mücadeleyi b›rakmamalar› için onlar› cesaretlendirmelidirler. Deneye deneye hedeflerine daha yak›nlaflacaklar›n›, yüksek standardlara ulaflmalar›n›n zaman ve çaba gerektirece¤ini onlara hat›rlatmal› ve yaflamdan örnekler vermelidirler.

•

Anne-babalar baflar›s›zl›kla karfl›lafl›nca, kendilerini cezaland›rmak yerine,
enerjilerini gelecekteki baflar›lar›na odaklamal›d›rlar. Kendilerini yanl›fllar›yla
kabul eden bir yetiflkin modelini çocuklar›na örneklemelidirler. E¤er çocuklar anne-babalar›n› ara ara mükemmeliyetçi olmayan örnekler sergileyen bi-
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reyler olarak görmezler, yanl›fllar›n insan do¤as›n›n do¤al bir parças› oldu¤u
fleklinde bir aç›klamayla karfl›laflmazlar ve yanl›fllardan ders almalar› konusunda yetiflkinlerden yard›m görmezlerse, kendi yanl›fllar›n› kabullenme konusunda tabii ki zorlan›rlar.
•

Mükemmel olma e¤iliminin iyi yönleri oldu¤u gibi kötü yönlerinin de oldu¤u gerçe¤ini anne-babalar çocuklar›na aç›klamal›d›rlar. Bu e¤ilimi nas›l kullanaca¤›m›z konusunda seçim yapabiliriz. Yanl›fl yapma korkusuyla bu e¤ilimin bizi ya etkisiz hâle getirmesine izin veririz ya da daha ideal bir dünyan›n
yarat›lmas› konusunda itici bir güç olarak onu kabul ederiz.

Çift ifllevli sosyal etkileflim - Anne-babalar sosyal geliflim evrelerine göre
çocuklar›n›n sosyal geliflimlerini desteklemelidirler. E¤er üstün çocu¤a yafl›tlar›yla
etkileflim içinde olma f›rsat› verilmezse, sosyalleflme aç›s›ndan uyumsuzluk beklenebilir. Ço¤u zaman üstün çocuklar yaln›z çocuklar olarak karfl›m›za ç›karlar.
Onlar›n yaln›zl›¤› koflullar›n bir ürünüdür. Yaln›zl›k ö¤renilmifl bir davran›flt›r ve nedenleri çeflitlidir. Temelde, çocu¤un kiflisel gereksinimleri ve toplumun bask›s› aras›ndaki çat›flmadan kaynaklan›r. Toplum üstün çocuklar›n üstün zekâlar›n›n bedelini ödemelerini ister. Örne¤in, bir üstün çocu¤un itiraflar› flöyledir:
“Üstün olmam›n getirdi¤i bir sorun, arkadafllar›m›n beni k›skanmalar›,
beni farkl› olarak düflünmeleri. Ben kesinlikle kendimin onlardan daha
iyi oldu¤um fleklinde alg›lanmam› istemiyorum. Ayn› flekilde ö¤retmenlerimin de öyle düflünmelerini istemiyorum. Öyle düflünmeleri benim
kendimi yaln›z ve farkl› hissetmeme neden oluyor.”
‹flte anne-babalar bu tür çocuklar›n›n bu alanda sorunlar yaflamamalar› için,
onlar›n zihinsel düzeyde iletiflim kuracaklar› ve ayn› zamanda da sosyal etkileflim
içinde olacaklar› bir arkadafl grubuna sahip olmalar› konusunda imkânlar yaratmal›d›rlar. E¤er bu iki ifllevi ayn› arkadafl grubu karfl›layam›yorsa, o zaman iki
farkl› arkadafl grubuna gereksinim vard›r. Gruplardan biri zihinsel yönden bu tür
çocuklar› tatmin edebilmeli, üstünlü¤ün getirdi¤i yükü hissettirmemeli ve onlar›n paylafl›m ve özdeflim içinde olabilecekleri, kendilerine benzer yafl›tlar›ndan
oluflmal›d›r.
Di¤er taraftan üstün çocuklar›n, izcili¤i, kamp yaflam›m, dans ve sporu içeren sosyal yafllar›na uygun grup etkinliklerine de gereksinimleri vard›r. ‹flte aileler
bu çocuklar›n küçük yafllardan itibaren zihinsel ve sosyal yönden gereksinimlerini karfl›layacak bir arkadafl çevresi yaratmakta baflar›s›z olurlarsa, arkadafllar› taraf›ndan farkl› ve acaip olarak damgalanabilirler. Böyle bir damgalanmay› içsellefltirme riski tafl›yan bu çocuklar›n toplumdan kopma olas›l›klar› artar.
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Harekete dayal› becerilerin gelifltirilmesi - Anne-babalar›n, geliflim evrelerine uygun olarak, çocuklar›n›n psiko-motor becerilerinin geliflimini de teflvik
etmelerinde yarar vard›r. S›k s›k harekî becerilerin üstünlerde beklenen düzeyde
geliflmedi¤ine rastlan›r, çünkü anne-babalar genellikle zihinsel üstünlü¤ün üzerinde dururlar ve spor, dans, oyun için gerekli basit harekî becerilerin gelifltirilmesi için f›rsat yaratmazlar. Bunun sonucunda da çocuklar gülünç duruma düflmemek amac›yla, çeflitli spor, dans ve oyunlar› denemekte isteksiz kal›rlar ve normal
yafl›tlar›yla ortak bir noktada buluflma olas›l›klar›n› azalt›rlar.
Her alanda üstünlük gösterilemeyece¤i gerçe¤i - Bu tür çocuklar›n her
alanda üstünlük göstermeyebilecekleri gerçe¤ini de ak›llardan ç›karmamal›d›r.
Ço¤u zaman anne -babalar›n çocuklar›na “Edebiyatta oldu¤u gibi niçin matematikten de 90 alm›yorsun” veya “Öykü yazmak için harcad›¤›n zaman kadar niçin
kimya çal›flmaya da zaman ay›r m›yorsun?” gibi sorular sorduklar›n› görürüz. Oysa anne-babal›k görevinin bafll›ca amaçlar›ndan biri tam ifllev halinde olan ba¤›ms›z bir bireyin geliflmesini teflvik etmek olmal›d›r. E¤er aileler çocuklar›na ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda seçme hakk› tan›mazlar, her alanda üstün baflar› beklentisi içinde hedefleri onlara kendileri koyar ve standardlar› kendileri belirlerlerse, çocuklar›na kendileri için düflünme ve kendini tam›na f›rsat› vermemifl ve d›fltan denetimli kifliler haline gelme olas›l›klar›n› artt›rm›fl olurlar. Bu durumda da hem kendilerine hem de baflkalar›na karfl› sorumluluk duygular› teflvik edilmemifl olur.
Yarat›c›l›k - Ba¤›ms›zl›¤› engelleyici tutum yarat›c›l›¤›n da bafl düflman›d›r.
Tutarl› bir disiplin uygulamas› - Çocuklara ba¤›ms›zl›k duygusunu kazand›rmak amac›yla yetiflkinlere baz› konularda pasif kalmalar›n›n önerilmesi, çocuklar›n› disiplin alt›na almalar› konusunda, ailelerin önemli rolleri yoktur, fleklinde yorumlanmas›na yol açmamal›d›r. Toplumu baz› kurallar ve davran›fl normlar› yönetmektedir. Üstün çocuklara, bu k›s›tlamalarla uyum içinde yaflamay› ö¤retmek, ailelerin sorumlulu¤udur. Üstün çocuklar üstünlüklerinden dolay› özel imtiyazlara
sahip olmamal›d›rlar ve kabul görmeyen davran›fllar›na hoflgörü gösterilmemelidir. Anne-babalar tutarl› bir disiplin uygulayarak ve benimsedikleri kurallara ba¤l›
kald›klar›n› yaflamlar›nda örnekleyerek bu konuda çocuklar›na yard›mc› olabilirler.
Çal›flma al›flkanl›¤›n›n gelifltirilmesi - Üstün çocuklar›n potansiyalleri oran›nda baflar› gösterememelerinin bafll›ca nedenlerinden biri çal›flma al›flkanl›¤›na
sahip olmamalar›d›r. Zaman›n›n ço¤unu bofla harcay›p, son anda birfley üretme
çabas› içine giren çocuk, tabii ki baflar›y› tatma flans›na sahip olamaz. ‹flte bu nedenle, çocuklar›na iç disiplin kazand›rarak do¤ru çal›flma al›flkanl›¤›n› yerlefltirme
görevi de ailelere düflmektedir.
Yaflam felsefesinin oluflturulmas›na yard›mc› olma - Üstün çocuklar da
normal çocuklar gibi çeflitli geliflim evrelerine deneyimsiz bafllarlar ve zaman za-
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man kendilerini güvensiz hissedip, uyum sorunlar› gösterebilirler. Bu nedenle,
kendilerine rehberlik edecek yetiflkinlere gereksinim duyarlar. ‹flte anne-babalar
çocuklar›n›n benimsemelerini istedikleri de¤er yarg›lar› ve yaflam stilini bizzat
kendi yaflamlar›nda örnekleyerek bu yönlendirmeyi sa¤layabilirler, çünkü ö¤ütlerin etkisiz oldu¤u bir gerçektir. Böylece, çocuklar›n anne-babalar›n›n sergiledi¤i
bu somut yaflam deneyimi örnekleriyle kendilerini özdefllefltirmeleri, baz› de¤er
yarg›lar›n› benimsemeleri ve bir yaflam felsefesi gelifltirmeleri kolaylaflabilir.
Bu ba¤lamda yetiflkinlerin destek vermeleri gereken di¤er noktalar da vard›r.
Üstün çocuklar yaflam›n kendilerine niçin bahsedildi¤ini, niçin var olduklar›n› sorgularlar. Yaflamlar›n› nas›l yönlendireceklerinin aray›fl› içindedirler. Bu çocuklar›n
yaflam›n taleplerini hissetmeleri gerekir. Her bir talep karfl›land›kça, çocuklar kendi yön ve hedeflerinin ve gelecek için plânlar›n›n daha çok bilincine var›rlar. ‹flte
anne-babalar üstün çocuklar›n› yeni deneyimlerle karfl›laflt›r›p dünyalar›n› geniflleterek, amaç ve hedeflerinin aç›kl›k kazanmas›na yard›mc› olabilirler. Yeni deneyimler, kültürel etkinlikleri, astronomiyi, bilgisayar› veya enerji kaynaklar›n›n keflfedilmesini ve çeflitli alanlardaki kitaplarla tan›flmay› içerebilir. Her bir yeni deneyimle, çocuklar yaflam düzenlerine katmak istediklerini, seçme imkân›na kavuflurlar. Bu seçme sürecinde üstün çocuklar ailelerinin destek ve sayg›s›na gereksinim duyarlar. Anne-babalar›n kendilerinin düflüncelerine, ümit ve hayâllerine ters
düflme riskini göze alarak, çocuklar›n›n kendi amaçlar›, hedefleri ve ilgileri do¤rultusunda mâkul kararlar alma ba¤›ms›zl›¤›n› onlara tan›malar›nda yarar vard›r.
Üstünlü¤ün anlam›n› aç›klama - Çocuklara sadece baz› alanlarda yüksek
potansiyale sahip olduklar›n› söylemek ve akademik baflar›lar› yüksekse, uyum
sorunlar›n›n olmad›¤›n› düflünmek do¤ru de¤ildir. Burada üstünlü¤ün ne anlama
geldi¤ini ve beraberinde ne gibi potansiyel sorunlar getirebilece¤ini ve bu durumdaki yafl›tlar›n›n da bu tür deneyimler yaflayabileceklerini onlara aç›klamal›d›r.
Böylece onlar› yaln›zl›k duygusundan ar›nd›rmak ve kendilerini tan›malar›na yard›mc› olmak mümkün olabilecektir.
Mükemmeli yakalama e¤ilimleri yan›nda bu tür çocuklar›n kendilerine iliflkin
bilmeleri gereken baflka özellikleri de vard›r. Bunlardan biri çok yüksek düzeyde
görülen duyarl›l›klar›d›r. Bu süper duyarl›l›klar›, bireyleraras› tepkilere sosyal fark›ndal›k gelifltirme fleklinde de uzant›lar›n› gösterebilir. Sonuç olarak üstün çocuklar
sosyal çevrelerindeki sözel ve sözel olmayan mesajlar› çok çabuk yakalayabilirler.
Bu özellikleri kendilerine di¤erlerinin gözünden kaçan bilgileri farketme imkân›
sa¤layabilir. ‹flte üstün çocuklar› bu özelliklerinden haberdar etmekte ve kendi gibi olan di¤er yafl›tlar›n›n da bu özelli¤e sahip oldu¤unu onlara söylemekte yarar
vard›r. Bu davran›fl›n basit bir aç›klamas› bir çat›flma durumunu çözmeleri için yeterli de¤ildir, ama onlara yaln›z olmad›klar›n› bilme rahatl›¤›n› tadd›racakt›r.

Aileler Ve Ö¤retmenler Üstün Zekâl›
Çocuklara Nas›l Yard›mc› Olabilir?
Ayflegül ATAMAN*

Ü

stün zekâl› çocuklar, özel e¤itim alan›n›n en fazla göz ard› edilen ve e¤itim
olanaklar›ndan yeterince yararlanamayan grubudur. Özel e¤itim kapsam›
içinde olmas›na karfl›n, alan›n di¤er kümeleri olan engelli çocuklara sa¤lanan
olanaklar, çok çeflitli etmenler nedeniyle üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklara sa¤lanamam›flt›r. Bu nedenlerin temel oluflturdu¤u görüfl; bu çocuklar zaten
üstün, her ortamda kendilerini gelifltirebilirler. Bunlara ek bir e¤itim verirsek, toplumun üstesinden gelemeyece¤i sorunlar› yaratabilecek bir SEÇK‹NLER s›n›f› yarat›r›z. Zaten seçerek ö¤renci alan orta ö¤retim kurumlar› bu çocuklara yöneliktir,
bunun d›fl›nda art› bir özel e¤itimin verilmesi abestir. Kaynaklar›m›z› engellileri
topluma kazand›rmaya yöneltmek daha insanc›l ve ça¤c›l bir yaklafl›m olacakt›r.
Bu görüflleri daha art›rmak olas›d›r. Bu noktada göz ard› edilen en önemli nokta,
uygarl›¤›n geliflimindeki katk›lar› ola¤an kiflilerden kat kat fazla olan üstün zekâl›
ve üstün yetenekli bireyleri, toplumun elinden çekip al›rsak, tekerle¤in icad› ile
u¤raflan ilkel toplumlar haline dönüflürüz. Bu noktada, uygarl›k tarihine yapm›fl
oldu¤umuz katk›lar› dikkatlerinize sunarak, üstün zekâl› ve üstün yeteneklilerin
e¤itimi konusunda hangi düzeyde oldu¤umuzu düflünmenizi isterim.
Üstün zekâl› çocuklar toplumda yaklafl›k %2 oran›nda daima mevcut olmufllard›r ve olacaklard›r. Ülkemizde bu tür çocuklara yönelik özel e¤itim çal›flmalar›n›n geçmifli ENDERUN okulu. 6660 say›l› yasa da çok eski olmas›na karfl›n günümüzde sa¤lanan olanaklar, ancak pilot uygulamalar düzeyinde kalm›flt›r. 1964 y›l›ndan itibaren üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi konusunda de____________________________________

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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¤iflik zamanlarda uygulanan önlemler Milli E¤itim tarihimizde yerini alm›flt›r. Bu
önlemler büyük bir coflku ile bafllam›fl ancak, sonuçlar› al›namadan bu uygulamalar sona erdirilmifltir.
Üstün zekâl›lar› tan›lamaya yönelik çeflitli yöntemler vard›r. Bu yöntemler daha çok bu konuda araflt›rma yapma ya da üçtün zekâl›lara yönelik özel e¤itim
programlar›na ö¤renci seçmekle ilgili olanlar›n kullanaca¤› türdendir. Bu konuda
ayr›nt›l› bilgiler böylesi bir bildirinin kapsam› d›fl›ndad›r.

ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUK K‹MD‹R?
Üstün yetenekli çocuklara iliflkin çeflitli tan›mlamalar yap›lmaktad›r. Baz›
araflt›rmac›lar dar bir kapsamla konuya yaklaflmakta, sadece geçerli ve güvenilir
zekâ testlerinde sürekli olarak 140 ZB ve yukar›s›ndaki çocuklar› ele alarak tan›m› s›n›rland›rmaktad›rlar. Ele al›nan bu ZB (Zekâ Bölümü) taban›n› genellikle araflt›rmac›lar, kendi amaç ve araçlar›na göre düzenlemektedirler. Üstün yetene¤i belli bir ZB ile tan›mlaman›n çeflitli sak›ncalar› oldu¤u art›k ortaya ç›km›flt›r. Konuya
genifl bir perspektifle yaklaflan araflt›rmac›lar ise, anl›¤›n çeflitli boyutlar› yan›nda
anl›ksal olmayan alanlardaki yeterlili¤i de üstün zekâl›l›k kapsam› içine almaktad›r. Böyle bir yaklafl›mda çocu¤un akademik ve anl›ksal alanlardaki yetene¤i kadar toplumsal iliflkiler, yarat›c›l›k, önderlik, vb. alanlardaki yetenekleri de dikkate
al›nmaktad›r. Tan›mlamada bu yaklafl›m› savunanlar, üstün zekâl› çocu¤u yukar›da söz konusu edilen alanlardan bir ya da bir kaç›nda yafl›tlar›na göre üst %10’da
bulunan çocuklar olarak tan›mlamaktad›rlar. Özellikle, 1970’li y›llarda ABD’de
beynin nörolojik iflleyifli ve ifllevleri üzerinde, Ned Hermann ve Hermann’›n çal›flmalar›na dayal› olarak Howard Gardner’in beynin iflleyifli ve zekâ konusunda yapt›¤› çal›flmalar yan›nda Debra Mills’in yeni do¤anlar›n beyin geliflimi üzerindeki
incelemeleri konuya yaklafl›m›n boyutunu de¤ifltirmifltir. Çal›flmalar, bireyin beyin
gücünün çok az bir bölümünü kulland›¤›n›, beynin biri birinden farkl› yap› ve iflleyifle sahip dört çeyrekten olufltu¤unu, bu çeyreklerdeki ifllevleri gelifltirmenin
olas› oldu¤unu ve her bireyde farkl› düzeylerde olsa bile flimdilik tan›mlanabilmifl
8 zekân›n bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu çal›flmalar›n ortaya koydu¤u bir
di¤er bulgu ise, 0-3 yafl aras›ndaki erken uyar›lman›n çocu¤un deneyimlerini zenginlefltirmede önemli rol oynad›¤›n› göstermesidir. Bu nedenlerle, çocuklar›m›zda gözlemledi¤imiz farkl›l›klar›n ne anlama geldi¤ini, olabildi¤ince erken bir zamanda belirlemek ve gerekli önlemleri hem aile hem de okul öncesi kurumlardan bafllamak üzere okulda almak zorunday›z.
E¤er çocuktaki yetenek düzeyi ola¤an›n çok çok üstündeyse, tan›lamak oldukça kolayd›r. Her hangi türden bir ölçüm yap›lmadan çocu¤un kabataslak ye-
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tene¤i hakk›nda bir fleyler söylenebilir. Örne¤in; Çocuk üç yafl›ndayken temel
dört ifllemi yapabiliyorsa, dört yafl›ndan önce kendili¤inden okumaya bafllad›ysa,
bu çocu¤un üstün zekâl› oldu¤unu ölçüm yapmaks›z›n söyleyebiliriz. Buna benzer olarak, üç yafl›nda her türlü müzik aletini çalabilen ya da ola¤anüstü resim
yapabilen bir çocukta da ola¤anüstü müzik veya resim yetene¤i bulundu¤u apaç›k ortadad›r. Bu türden çocuklar okul sistemi içinde de kolayl›kla tan›lan›r. Bunlara uygulanacak olan ölçümler tan›lamadan çok yetene¤i kan›tlama niteli¤inde
olacakt›r. Üstün zekâl›lar›n büyük bir bölümü ise gerek ana-babalar› gerekse ö¤retmenlerince kolayl›kla fark edilemez ya da yanl›fl yorumlanabilirler. Yap›lan araflt›rmalar böylesi çocuklar›n baz›lar›n›n belirli alanlarda üstün baflar›, di¤erlerinde
ise düflük baflar› gösterdiklerini ortaya koymaktad›r. Bunlar ço¤unlukla ö¤retmenleri ve arkadafllar›nca mant›k d›fl› davranan ya da acayip fikirleri olan kifliler
olarak görülebilir. Bütün bu nedenlerden üstün zekâl› çocu¤un kesin bir tan›lamas›n›n güç olmas›na karfl›n, gösterdikleri belirgin baz› özelikler bu çocuklar› yafldafllar›ndan ay›r›r.

1. ‹leri Sözcük Da¤arc›¤›n›n
çok erken yaflta kullan›lmaya bafllanmas›
Üstün zekâl› çocuklar›n ço¤unlu¤unun göstermifl oldu¤u en belirgin özelliklerden birisidir. Örne¤in; Çocuklar›n ço¤u, iki yafl dolaylar›nda iki sözcüklü tümceler kurar “Köpek var” gibi. Ayn› yafllarda üstün zekâl› bir çocuk ise “Arka bahçede çiçeklerimizi koklayan kahverengi bir köpek var” türünde tümce kurar.

2. Dikkatli Gözlem ve Merak
Üstün zekâl› çocuklarda, olay ve nesneleri ayr›nt›lar›na kadar gözleme ve nedenlere iliflkin merak çok küçük yafllarda geliflmeye bafllar. Örne¤in; fieffaf bantlar›n yap›m›na iliflkin bir dizi soruyla ayr›nt›l› yan›tlar elde etmeye çal›flabilir. fieffaf band›n bir taraf›n›n yap›flkan di¤er taraf›n› düz yapan nedir? Nas›l bir makineyle band›n yap›flkan yeri makineye bulaflmadan ç›kmaktad›r? Bant rulosunu
açt›¤›m›z zaman niçin yap›flkan k›s›m di¤er k›sma yap›l›r? vb. sorularla yan›tlar
bulmaya çal›fl›r.

3. Bilginin Çeflitlili¤ini An›msama
Üstün zekâl› çocuk, ana-baba ve ö¤retmenlerini geçmifl yaflant›lar›n›n ayr›nt›lar›n› an›msayarak flafl›rt›rlar. Örne¤in; Alt› yafl›ndaki bir üstün zekâl› çocuk, bir
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müzeyi gezip döndükten sonra, orada görmüfl oldu¤u bir arac› gerçe¤ine uygun
olarak çizebilir.

4. Dikkati Belli Bir Süre Yo¤un Biçimde Odaklama
Bir yafl›ndaki üstün zekâl› çocuk befl dakika ya da daha uzun bir süre kendisine okunan bir masal› dikkatini da¤›tmadan dinleyebilir. Daha büyük yafltakiler
ise bir kitap ya da kendisine anlat›lan bir konuyu tümüyle anlatabilir.
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programa ay›rma türünden hizmetler, daha önce de de¤inildi¤i gibi ülkemizde
mevcut de¤ildir. Bunlara ek olarak, çeflitli üniversitelerin ilgili bölüm ve birimleri
de bu konuda ana-babalara yard›mc› olabilirler.
Ancak, bu hizmetler yeterli bir düzeyde de¤ildir. Ana-babalar›n ve ö¤retmenlerin bu türden çocuklara herhangi bir kuruma götürmeksizin yapabilecekleri çok
fleyler vard›r. Bunlar› flöyle s›ralamak olas›d›r:

ANA-BABALARA ÖNER‹LER

5. Soyut Düflünmeyi Gerektiren Karmafl›k Kavramlar› ve
‹liflkileri Anlama Yetene¤i
Ortalama yetenekli dört yafllar›ndaki bir çocuk, ana ve yavru hayvanlarla ilgili kitaplar›n resimlerine merakla bakar. Ayn› yafllardaki üstün zekâl› çocuk ise
ana ve yavrulardan hangilerinin birbirlerine daha çok benzedi¤i hususu ile ilgilenir ya da beflinci s›n›f ö¤rencilerine “Fakir olsayd›n›z ne olurdu?” konulu bir kompozisyon ödevi verilse, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u ya “Yeterli param olmazd›” yada “Aç kal›rd›m” diye yan›t verecektir. Ancak üstün zekâl› bir çocuktan flöyle bir yan›t beklemek olas›d›r. “Fakir olmak sadece di¤er insanlarda fakir de¤ilse
sorundur. E¤er herkesin az paras› varsa, herkes daha az harcayacakt›r ve her fley
de daha ucuz olacakt›r”.

1.

Ne kadar üstün zekâl› olursa olsun, çocu¤unuzun halen bir çocuk oldu¤unu
unutmay›n›z. Sevgiye oldu¤u kadar denetlenmeye, disiplinli bir ilgiye, anababas›nca kabul edilmeye, kiflisel ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmaya ve sorumluluklar almaya gereksinimi vard›r.

2.

En iyi biçimde geliflebilmesi için ana ve baban›n de¤er sistemleri biri birine
uygun olmal›d›r. Bunun anlam›, çocuk yetifltirilirken, nelerin verilip nelerin
verilmemesi konusunda ana-baba aras›nda büyük görüfl ayr›l›klar›n›n bulunmamas› gerekti¤idir.

3.

Çocu¤un, yetifltirilmesinde ana-baba birlikte çabalamak durumundad›rlar.
Say›lar›, zaman›, sözcüklerin söyleniflini vb. ö¤retirken, gerek evde gerekse
çevrede ortak bir sorumluluk almalar› önemlidir.

4.

Çocu¤un, okuma, müzik, fliir, düflüncelerini tart›flma ve kendini ifade etme
becerilerini gelifltirmesi üzerinde önemle durulmal›, çocu¤a bol bol ilgi duydu¤u kitaplar okunmal›d›r. Okuldaki faaliyetleri yak›ndan izlenmelidir.

5.

Mutlu bir aile ortam›n›n çocu¤un geliflimindeki öneminin unutulmamas› gerekir. Sonu gelmeyen tart›flmalar, boflanma her çocuk gibi üstün zekâl› çocu¤u da çok etkiler.

6.

Üstün zekâl› çocuklar›n, yafl›tlar›ndan önce yetiflkin sorunlar› çözmede güçlüklerle karfl›laflmalar› olas›d›r. Bu alanlarda ana-babalar›n gerekli yard›mlar›
yapmalar› gerekir.

7.

‹yi kitaplar›n, dergilerin ve di¤er araç ve kaynaklar›n evde çocu¤a sunulmas›
e¤itimleri aç›s›ndan önemlidir. Ansiklopedi, çeflitli levhalar benzeri kaynaklar
da dikkate al›nmal›d›r.

8.

Çocu¤un sa¤lam bir ö¤renme temeline sahip olmas›n› sa¤lamak için müzelere, tarihi yerlere, sanat galerilerine, vb. yerlere götürülmesi çeflitli kaynaklarca önerilen bir husustur.

9.

Ana-babalar özellikle çocu¤un sormufl oldu¤u sorulara “yeter art›k” diye yan›t vermemeye dikkat etmelidirler. Sorular›n›, azarlayarak ya da yanl›fl biçim-

6. ‹lgi Alanlar›n›n Çeflitlili¤i ve Geniflli¤i
Üstün zekâl› çocuklar çeflitli konulara ilgi göstermektedirler. Bu ilgileri oldukça yo¤un olmaktad›r. Bir ay hayvanlarla ilgilenirse öbür ay tamamen farkl› bir konuya örne¤in yabanc› dile ilgi duyabilir.

7. Baflkalar›n› ve Kendisini Elefltirme Yetene¤i
Üstün zekâl› çocuklar kendilerini ve çevresindekileri iyi biçimde de¤erlendirirler, insanlar›n söyledikleri ile yapt›klar› aras›ndaki farkl›l›klara dikkat ederler. Ancak
kendilerini daha çok elefltirirler. Örne¤in; yüzme yar›fl›nda birinci gelen üstün zekâl› bir çocuktan “En az bir dakika önce yar›fl› bitirebilirdim” yan›t›n› almak olas›d›r.
Yukar›da belirtilen özellikleri gösteren çocuklar› ya da ö¤rencileri olanlar›n ülkemizde sorunlar›n› çözmeye yard›m edecek, ana-babalara rehberlik edebilecek
kurulufllar yok denecek kadar azd›r. Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri, çocuklar›
tan›lamada yard›m edebilecek nitelikteki kurulufllard›r, ancak yönlendirme ve bir
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de yan›tlamaktan kaç›nmalar› hele, “bunlar› büyüyünce ö¤renirsin” diye bafltan savma yan›tlar vermemeleri gerekmektedir. Çocu¤un tüm sorular›na, ister uygun bir ortamda sorulmufl olsun isterse olmas›n do¤ru yan›t vermek
durumundad›r. Örne¤in; “uzaya at›lan roketlerin Tanr›y› vurma ihtimali var
m›d›r?” türünden sorulara çeflitli kavramlar›n aç›kl›¤a kavuflturulmas›n› gerektirecek yan›tlar›n verilmesi söz konusu olabilir.
10. Üstün zekâl› çocu¤un ilgi alanlar›n›n çeflitlili¤i unutulmamal›d›r. Ancak uzun
bir süre bir konuda ilgisini yo¤unlaflt›rmayabilir. Bu nedenle çocu¤un ilgilerini destekleyerek, bir konuya daha uzun süre ay›rmas›n› sa¤lamak ana-babalara düflen bir görevdir.
11. Ana-babalar çocuklar›n›n tüm yaflant›s›n› afl›r› biçimde yönlendirmekten de
kaç›nmal›d›rlar. TV seyretmek, resimli dergilere bakmak, oyun oynamak vb.
etkinlikleri yapmak onlar›n da hakk›d›r.
12. Çocu¤un, fantezileri, ya da hayali arkadafllar› varsa, al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki düflüncelerine do¤rudan ya da dolayl› biçimde olumsuz tutum tak›nmaktan ve
alay etmekten kaç›nmal›d›rlar.
13. Çocu¤un ilgi ve üstünlük gösterdi¤i dallarda, ana-babalar yetersiz kald›klar› zaman, olanaklar› el verdi¤ince özel ders vb. kolayl›klar› çocuklar›na sa¤lamal›d›r.

Ö⁄RETMENLERE ÖNER‹LER
1.

S›n›f›n›zda üstün zekâl› çocukla karfl›laflt›¤›n›zda yukar›da belirtilen özellikleri dikkate alarak pani¤e kap›lmaman›z gerekir. Çünkü üstün zekâl› çocu¤un
ö¤retmeninin de mutlaka üstün zekâl› olmas› gerekmez. Ortalama (normal)
bir ö¤retmen çeflitli aç›lardan üstün zekâl› çocuklara kaynakl›k ve önderlik
yapabilir.

2.

Hangi semtte ya da hangi sosyo-ekonomik tabakada ö¤retmen olursan›z
olun üstün zekâl› çocukla karfl›laflabilirsiniz. Ancak çok üstün özellikleri olan
çocuklarla belki tüm ö¤retmenli¤iniz süresince bir kez karfl›laflabilirsiniz.

3.

S›n›f›n›zdaki üstün zekâl› çocuklar›n tümü, s›n›f çal›flmalar›na karfl› istekli ve
ilgili olmayabilir. Bunun nedeni k›smen s›n›f etkinliklerinin yeterince uyar›c›
olmamas›ndan gelebilir.

4.

S›n›f›n›zdaki üstün zekâl› çocuklara daha zor sorular sorarak ve yeni fikirler
gelifltirmelerini isteyerek çocuklar›n zekâlar›n› özellikle yarat›c› yan›n› gelifltirmelerine f›rsat tan›nmal›d›r.

5.

Derslerle ilgili olarak üstün zekâl› çocuklara araflt›rma a¤›rl›kl› ek ev ödevlerinin verilmesi gerekmektedir.

A‹LELER VE Ö⁄RETMENLER ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLAB‹L‹R?
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6.

‹lgilendikleri alanlarda proje çal›flmalar› yapmalar›na ve bunu s›n›fla paylaflmalar›na olanak tan›nmal›d›r.

7.

Çal›flmalar›, gruplar› ve s›n›f oyunlar›n› yönetmelerine f›rsat tan›nmal›d›r.

8.

S›n›f düzeyini temel almaks›z›n konularda kendi h›zlar›na göre ilerlemelerine
f›rsatlar tan›nmal›d›r. Bu konuda teftifl yapan deneticilerin de uyar›lmas› ve
uygulanmas› gereken konularda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

9.

Küme olarak üstün zekâl› çocuklar› öteki çocuk kümeleri ile karfl›laflt›racak
olursak, genellikle üstün ve elveriflli sonuçlar sa¤lad›klar›n› görürüz. Bununla beraber, üstün zekâl› çocuklar aras›nda yafllar›na göre, boyunca küçük,
toplum içinde kendini huzursuz hisseden, duygusal bozuklu¤u olanlara da
rastlan›r. Bu nedenle, üstün zekâl›lar› tan›mlamada kesinlikle fiziksel özellikler kullan›lmamal›d›r. Görünüfl aç›s›ndan her biçimde olabilirler.

10. Üstün zekâl› çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›larken çeflitli sorunlar ortaya ç›kabilir. En önemli sorun; ö¤rencilerin anl›ksal yeteneklerinin büyük farkl›l›klar
göstermesidir. S›n›flar yükseldikçe anl›ksal yetenekler aç›s›ndan söz konusu
de¤iflkenler artar. T›pk› ayr› h›zla yar›flan birbirinden farkl› olan ö¤rencilerin
uygulanan okul program›nda geçirdikleri süre artt›kça aralar›ndaki fark da
ço¤al›r. Öyle ki; bir zaman sonra ö¤retmen, ö¤rencilerinden bir k›sm›n›n basit toplama ve ç›kartma ifllemlerinde bile güçlük çekme¤e devam etti¤i halde bir k›sm›n›n ise flimdiden cebir ve geometriyle rahatça u¤raflabilecek duruma geldi¤ini görecektir.

Üstün zekâl› çocuklara uygulanmamas›
gereken hususlar› da flöylece belirleyebiliriz;
1.

Ayn› konuda tekrara dayanan uzun ödevlerin verilmesi,

2.

S›n›fta onlara de¤il di¤er arkadafllar›na yan›t vermede öncelik tan›nmas›n›n
çocuklar›n ders ve okula karfl› flevkini k›rmas›,

3.

Rutin ifl ve görevlerin verilmesi,

4.

Uygulanmas› hemen pratik olmayan ya da henüz olas› görülmeyen yarat›c›, al›fl›lmam›fl fikirlerinin dinlenmemesi, ret edilmesi ya da bast›r›lmaya çal›fl›lmas›,

5.

Zaman›n› bofl geçirme olaca¤› için arkadafllar›na okuldan sonra yeni bilgileri
ö¤retmek için görevlendirilmesi,

6.

Okul zaman›n›n bir bölümünde arkadafllar›na konular› ö¤renmelerinde yard›mc› olmas›n›n istenmesi.
Bu ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›lamak gerekir?
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ÜSTÜN ZEKÂLILARIN E⁄‹T‹M‹
Üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda oldukça farkl› uygulamalar tarihsel süreç içerisinde denenmifltir. Bu konuda genellikle son y›llarda bir çok ülkede e¤itimleri konusunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Bu at›l›mlar›n dayand›¤› üç say›lt› bulunmaktad›r.
a.

Okullarda genel e¤itimin gerektirdi¤inden çok fazla say›da üst ö¤renme yetene¤i olan çocuklar bulunmaktad›r.

b.

Bu çocuklar için gerekli olan e¤itim ortamlar› ve önlemleri al›nmazsa ülkelerin gelece¤i tehlikeye at›lm›fl olacakt›r. Çünkü bu günün gençleri yar›n›n yetiflkinleri olaca¤›ndan, onlar için flimdiden uygulanacak olan e¤itim ve yap›lacak yat›r›m bofla harcanm›fl olacakt›r. Bu gençler, gelecekte ülkeyi ça¤dafl
uygarl›k düzeyince tafl›yacak her türlü yenilik, bulufl ve ilerlemeleri yapabileceklerdir. Onlar gelece¤in araflt›rmac›lar›, yarat›c› sanatç›lar›, teknik elemanlar›, bilim adamlar› ve toplum liderleri olacaklard›r.

c.

Bu çocuklara, ola¤an çocuklara uygulanandan farkl› e¤itim uygulamak, yeni yollar bulmak için harcanacak çaba genel e¤itime katk›da bulunacak ve
genel e¤itimin niteli¤ini art›racakt›r.
Üstün zekâl›lar için önerilen e¤itim önlemlerinin bafll›calar› flunlard›r.

A‹LELER VE Ö⁄RETMENLER ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLAB‹L‹R?

Bunun yan›nda daha önce de de¤inildi¤i gibi, son y›llarda Howard Gardner’in Çoklu Zekâ görüflüne göre gelifltirilmifl olan ve s›n›ftaki tüm çocuklar› kapsayan programlarla, müfredat›n zenginlefltirilmesi ile ö¤rencilerin yeteneklerinin
gizil güçlerinin en üstüne ç›k›ncaya kadar gelifltirilmesini sa¤layan uygulamalar
yayg›n biçimde uygulanan önlemler aras›nda bulunmaktad›r.
Bugün de¤inilen PROGRAM ZENG‹NLEfiT‹RME özellikle Çoklu Zekân›n temel
al›nd›¤› programlar, üstün zekâl› çocu¤un e¤itiminde kullan›labilecek en iyi yaklafl›mlardan birisi olarak görülmektedir. Zenginlefltirme, üstün zekâl› çocu¤un,
üstün oldu¤u yanlar› ve belirgin anl›ksal becerilerini daha çok gelifltirmeyi hedeflerken, s›n›ftaki di¤er çocuklar›n da yeteneklerini gelifltirmeye önem veren bir uygulamad›r. Zenginlefltirmede okul program›na ek olarak, resim, müzik, yabanc›
dil, vb. alanlarda çocuklar› ilgi ve yeteneklerine göre yetifltirmek söz konusudur.
Bunun yan›nda çocu¤u daha derinlemesine ve detayl› incelemeler yapabilece¤i
projelere yöneltmek de gerekmektedir.
Tüm ö¤rencilere ve özellikle de üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklara
yard›m edebilmek için e¤itsel geliflmelerde göz önünde tutulmas› gereken hususlar› flöyle özetleyebiliriz.
•

Tüm ö¤rencilerin, kendi yanlar›nda oldu¤unu hissedebilecekleri güvenilir uzman ö¤retmene gereksinimi vard›r. Özellikle üstün zekâl› ve üstün yetenekli
çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak ve birlikte çal›flaca¤› çeflitli alanlarda uzmanlaflm›fl ö¤retmenlerle çal›flmas› ve onlar›n yönlendirmelerine gereksinimi
bulunmaktad›r.

•

Erken müdahale, üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar için de söz konusudur. Çocuklar›n yetenekli olduklar› alanlarda desteklenmeleri, geliflmelerinin ödüllendirilmesi ve benlik duygular›n›n sa¤l›kl› geliflimi için bu
gereklidir.

•

Bütün olumlu yanlar›n›n ve yetenekli olduklar› alanlar›n pekifltirilmesi ve
ödüllendirilmesi gerekmektedir. Olumsuzluklar yerine olumlu davran›fllar›n
ön plana ç›kar›lmas› ve desteklenmesi gerekir.

•

Bütün müfredattaki konular›n ve alanlar›n iflbirlikçi bir yaklafl›mla ö¤retimin,
elefltirel düflünme ve yarat›c› problem çözmeyi gelifltirecek biçimde düzenlenmesi gerekir.

•

Tüm e¤itim-ö¤retim sisteminin, ilkö¤retim, orta ö¤retim ve yüksek ö¤retim
kademelerinin üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar›n gereksinimlerini
karfl›layabilecek biçimde esnekleflmesi, s›n›f geçme yerine ders geçme, kre-

Özel Okul
Üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar›n belli amaçlar tafl›yan okullarda
toplan›p e¤itilmesidir. ‹nanç Lisesi, Fen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri bu
biçimde örgütlenmifl kurumlard›r. Tarihsel örne¤i ise ENDERUN MEKTEBl’dir.

Özel S›n›f
Belirli say›da üstün zekâl› ya da üstün yetenekli çocuklar için büyük yerleflim
merkezlerindeki büyük okullarda, alt özel s›n›flara benzer olarak kurulan s›n›flard›r. 1964-1972 y›llar› aras›nda baflar›s›z bir denemesi yap›lm›flt›r.

Birlikte E¤itim
Üstün zekâl›, üstün yetenekli çocuklar›n akranlar›yla ayn› e¤itim ortam›nda,
birlikte e¤itimlerini kapsayan uygulamad›r. H›zland›rma ve (Erken bafllatma ve S›n›f atlatma) Zenginlefltirme biçiminde uygulanan önlemler bulunmaktad›r.
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dili sistem ve ö¤retim sürelerinin ve diploma ölçütlerinin gereksinimlere göre düzenlenmesi gerekmektedir.
•

477

Bu olas› sonuçlar flöyle belirtilebilir.

Hizmet öncesi, hizmet içi programlarla tüm ö¤retmenlerin ö¤renme-ö¤retme stratejileri, biliflsel süreçler, üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar›n gereksinim ve özellikleri konusunda yetifltirilmeleri sa¤lanmal›d›r.

OLUMSUZ ÖZELLiKLER

OLUMSUZ SONUÇLAR

Çok çabuk ö¤renmek

Dikkatsizlik, tembellik, ayr›nt›lar› görememe rehberli¤e direnç

Üstün Zekâl› ve Üstün Yetenekli Çocuklar›n
Ö¤retmenlerinin Özellikleri:

Soyut muhakeme yetene¤i; Bilgiç görünme

Gerçeklerden kaç›nma, bahane uydurma,
bilgiçlik taslama

Ba¤›ms›z çal›flma yetene¤i, ilginç fikirleri
formüllefltirme yetene¤i

Seçkinci, yanl›fl anlafl›lan ya da topluma
uyum sa¤layamayan birey haline gelme
tehlikesi

Keskin bir mizah anlay›fl›na sahip olma,

‹¤nelemeleriyle, çevresine ac›mas›zl›¤›n›
gösteren ve çevredekilere ac› çektiren bir
birey olabilir.

Elefltirel düflünme ve sorgulama becerisi

Karfl›s›ndakini ac›mas›zca elefltirme ve tahammülsüzlük.

Güçlü bellek, analiz ve sentez yapmada
isabetlilik

Tek düze ifllerden ve al›flt›rmalardan hofllanmama, görevleri yerine getirmekten kaç›nma, kolay yapt›¤› ifllerden s›k›lma.

Amaca yönelebilme, kendini bir ifle verebilme becerisi, istekli, uyan›k, enerjik

Dik kafal›, genellikle çal›flma biçiminin de¤iflmesine itiraz etme. ‹fller istedi¤i biçimde
geliflmezse kolayl›kla düfl k›r›kl›¤›na u¤rama.

Duyarl› ve empatik

Benli¤i k›r›lgan hale gelebilir. Elefltiriye afl›r›
duyarl›

‹lgi alanlar› çeflitlidir.

Bazen ilgileri tek, dar, kat› bir hale gelebilir.

Bu tür ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin niteliklerini bu konuda yap›lan araflt›rmalar flöyle belirlemektedir.
•

Kapsaml› bir meslek tecrübesine ve yap›lan hatalar› kabul edebilme yetene¤ine sahip olmal›d›rlar.

•

Her fleyi bildi¤ini sanan ve kendisini bütün bilgilerin kayna¤› oldu¤unu iddia
eden bir s›n›f ö¤retmeninin, üstün zekâl› çocuklar aras›nda, çok geçmeden
baflar›s›zl›¤a u¤rayaca¤› aç›kt›r.

•

Ö¤retmenin “bilmiyorum” diyebilmesi gerekmektedir.

•

Çocu¤u uygun kaynaklara yöneltebilmelidir.

•

Ö¤retmenin genifl bir tecrübeye sahip olmas› çocuklar›n daha canl› ve daha
kiflilikli bir ö¤renim yaflant›s› sa¤lamas›na büyük ölçüde yard›m edecektir.

•

Benlik duygular› güçlü, iradeleri yüksek olmal›d›r.

•

Kendilerine de¤er verir ve güvenirler.

•

Di¤er kiflilere ve özellikle de ö¤rencilerine de¤er verir, önemser ve sayg› duyarlar.

•

Ortalama üstün zekâya sahiptirler.

•

Esnek, yeni fikirlere aç›k, entelektüel, edebi ve sanat konular›na ilgili, bilgilerini gelifltirme ve art›rmaya heveslidirler.

•

Bask› ve zorlama yerine yol gösterici, rehber kiflilerdir.

•

Demokratik, iflbirlikçi, yenilikçi ve deneyimden hofllanan bireyler olmal›d›r.

•

‹mgelem gücünü ve üretkenli¤i destekler ve sayg› duyarlar.

Üstün zekâl› çocuklar›n sahip olduklar› özellikler okulda ö¤retmenlerince yeterince yönlendirilmedi¤i ve uygun e¤itim sa¤lanmad›¤› zaman baz› olumsuz sonuçlar do¤urabilir.

Ö¤retmenlerin, çocu¤un olumlu özelliklerinin olumsuz sonuçlar oluflturmamas› için dikkat etmesi gerekenlerin bafl›nda; üstün zekâl› çocuklar›, s›n›flar›ndaki parlak çocuklarla kar›flt›rmamalar› gelmektedir. Bu nedenle parlak ve üstün
zekâl› ö¤rencileri biri birinden ay›ran özelliklerin bilinmesinde yarar vard›r.
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Parlak Çocuklar
‹lgilidir ......................................................................
Sorulara cevap verir ..................................................
Yan›tlan bilir ............................................................
Grubun üst dilimindedir............................................
Anlam› kavrar ..........................................................
Uyan›kt›r ..................................................................
Verilen ifli tamamlar ..................................................
iyi fikirleri vard›r ........................................................
Okuldan hofllan›r ......................................................
Güçlü belle¤i vard›r ..................................................
Ö¤renirken mutlu olur ..............................................
Verilenleri kolayl›kla al›r ............................................
Kolayl›kla ö¤renir ......................................................
Sunumlar›n belli bir s›ra izlemesinden hofllan›r ..........
Akranlar›yla birlikte olmaktan hofllan›r ......................

Üstün Zekâl› Çocuklar
Oldukça fazla merakl›d›r
Sorunun ayr›nt›lar›n› tart›fl›r
Sorular sorar
Grubun çok ötesindedir
Sorular sorar
Keskin gözlem yapar
Projeler oluflturur
Al›fl›lmam›fl tuhaf fikirleri vard›r
Ö¤renmeden hofllan›r
‹sabetli tahminlerde bulunur
Ö¤renirken oldukça elefltireldir
Verilenleri al›rken coflkulu ve gergindir
Verilenleri zaten bilmektedir
Karmafl›k ve girifttik onu çok coflkuland›r›r.
Büyük s›n›flardaki ö¤rencileri yada yetiflkinleri
tercih eder.
Bilgileri özümser ...................................................... Bilgileri manipule eder
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B‹R RAPOR

Üstün Yetenekliler ve E¤itimleri
Komisyon Raporu

K

I. GiRifi

omisyonumuz 13.5.1991 günü Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi II. Kat 1/C adl› salonunda saat 14.00 de topland›. Prof. Dr. Do¤an
ÇA⁄LAR’in gözetiminde Divan Üyelerinin seçimine geçildi. Seçim sonucunda
Prof. Dr. Cevat ALKAN Divan Baflkanl›¤›na, Doç. Dr. Ferhunde ÖKTEM Baflkan Yard›mc›l›¤›na, Hayrunisa SALDIRO⁄LU ve Mehmet YILMAZ Raportörlü¤e getirildi.

Komisyon çal›flmalar›nda izlenecek yöntem tart›fl›lmas›na geçildi. 14.00-17.30
aras›nda komisyon ön raporu ›fl›¤›nda üyelerin sözlü ve yaz›l› görüfl ve önerilerinin
al›nmas›na; bu görüfl ve öneriler do¤rultusunda komisyon taslak raporunun haz›rlanmas›na; haz›rlanan tasla¤›n 14.5.1991 günü saat 11.00-13.00 ve 14.0016.00 aras›ndaki iki oturumda komisyonda okunup tart›fl›lmas›na; bu tart›flmalar
›fl›¤›nda saat 16.00-19,30 aras›nda raporun son düzeltilmesinin yap›lmas›na ve
Komisyonun haz›rlayaca¤› raporun ad›n›n “Üstün Yetenekliler ve E¤itimleri” fleklinde de¤ifltirilmesine ve içeri¤inin yedi bölümünden oluflmas›na karar verildi.
Komisyonda yap›lan çal›flmalarda 37 üye ve 3 alt çal›flma gruplar›, sözlü ve
yaz›l› öneri ve taslaklarla katk›da bulundu.
Üstün yetenekliler ve e¤itimleri konusunda Bakanl›k taraf›ndan komisyona
sunulan ön rapor incelendi ve tart›flmalarda hareket noktas› olarak al›nmas› benimsendi.
Divan Baflkanl›¤›, komisyonda yap›lan çal›flmalar, ileri sürülen görüfller ve
öneriler do¤rultusunda; ön rapor ve di¤er ilgili dökümanlardaki bilgiler ›fl›¤›nda
taslak raporu haz›rlayarak Komisyon Genel Kuruluna sundu.
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II. ÖZEL E⁄‹T‹M‹N GERE⁄‹ VE ÖNEM‹
– E¤itimin temel ifllevi, bireysel potansiyele ifllerlik kazand›rmak üzere bireyin
yeteneklerini gelifltirmektir. Bu durum, e¤itim süreçlerinin bireylerin özel durumlar›na göre düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle bireye göre ve özel olma e¤itimin do¤as›nda mevcut temel bir özelliktir.
Ayr›ca e¤itimde sözkonusu olan bireyler zihin, beden, duygu yönünden özel
ilgi gerektiren bir konumda olabilmektedirler.
E¤itimde sosyal adalet ve eflitlik kavram ve anlay›fl› süreçlerdeki tüm bireylerin bireysel ilgi, kapasite ve yetenek potansiyeli oran›nda e¤itimden yararlanabilmelerini sa¤layacak önlemlerin al›nmas›n› gerektirmektedir.
E¤itimde ortalama standartlar, bireylere ortak özellikler kazand›rma gereksinimi ve e¤itim hizmetlerini yayg›nlaflt›rmak maksad›yla büyük grupla ö¤retim uygulamalar›na öncelik verilmektedir. Bu nedenle e¤itim bireysel bazda özel gereksinimlere göre düzenleme yönünden ifllevini yerine getirememektedir.
Okul programlar›n›n haz›rlan›fl›nda ortalama yetenek düzeyine öncelik verilmektedir. Ancak, ö¤renme güç ve yetenekleri yafl›tlar›ndan üstün olan çocuklar
bu uygulamalarla zarar görmekte ve bocalamaktad›r. Arkadafllar›na uyum sa¤layabilmek için ya merak ve ilgisini törpüleyecek ya da arkadafllar›nca itilip yaln›z
kalacakt›r.
Ça¤dafl bilgi toplumunda en önemli güç insan gücü olup bu da bireysel yeteneklerle en üst düzeyde ifllerlik kazand›rmay› gerektirmektedir.,.
Tüm bu ve benzer nedenler e¤itimde özel ilgi ve yaklafl›m gerektiren özel hedef gruplar›n durumlar›n›n incelenmesini, özel e¤itim gereksinimlerinin belirlenmesini ve bu gereksinimlere uygun özel düzenlemelerin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Di¤er bir deyiflle e¤itimin bütününde özel e¤itimin önemi ve gere¤ini ortaya koymaktad›r.
Bu nedenle komisyonumuz üstün yeteneklilerin e¤itiminde özel e¤itim uygulamalar›na önem ve öncelik verilmesini, bu alandaki hizmetlerin yayg›nlaflt›r›lmas›n› ve etkili biçimde uygulanmas›n›n temel bir e¤itim politikas› olarak benimsenmesini uygun bulmaktad›r.

III. HEDEF K‹TLE
E¤itimde esas amaç belirli bir kitlenin sahip oldu¤u potansiyele istenilen
do¤rultuda ifllerlik kazand›rmaktad›r. Bu da herfleyden önce sözkonusu hedef kitlenin tüm yönleriyle belirlenmesini gerektirmektedir. Bu durum özellikle üstün
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yetenekliler sözkonusu olunca özel bir önem kazanmaktad›r. Bu nedenle üstün
yeteneklilerin objektif olarak tan›mlanmas› ve tan›lar›n›n geçerli ve gerçekçi yöntemlerle yap›lmas› ve buna göre seçilmeleri gerekmektedir.

Üstün Yeteneklilerin Tan›m›
Üstün yetenekliler; genel ve/veya özel yetenekleri aç›s›ndan, yafl›tlar›na göre
yüksek düzeyde performans gösterdi¤i konunun uzmanlar› taraf›ndan belirlenmifl kiflilerdir. Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini gelifltirmede, normal e¤itim
programlar›n›n yetersiz kald›¤›, kendi ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda farkl›laflt›r›lm›fl programlara gereksinim duyan gruptur.
Üstün yeteneklileri di¤er bireylerden ay›rdeden özellikler genellikle flunlard›r;
1.
2.
3.
4.

‹leri düzeyde zihinsel yetenek
Çeflitli alanlarda özel yetenek
Duyarl›l›k ve yarat›c›l›k
Yo¤un motivasyon

Üstün Yeteneklilerin Ay›rdedici Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Geliflimin tüm alanlar›nda yafl›tlar›n›n ilerisinde olma,
Ö¤renme ve bilgiye sürekli açl›k duyma,
Merak,
Kelime hazinesinin zengin olmas›,
Çabuk ö¤renme, kavrama ve ak›lda saklama,
Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi di¤er alanlara aktarma,
Niteliksel olarak farkl› problem çözme ve ö¤renme stratejileri kullanma,
‹lgisiz gibi görünen ifllemler aras›nda ilgi kurma,
Yarat›c›l›k,
Ba¤›ms›z çal›flma,
Kararl›l›k ve sebat,
Karfl›lar›ndakinin duygu, düflüce ve ihtiyâçlar›na vb. duyarl› olma.
Kendin11i aç›k seçik ifade etme,
Espiri yetene¤i,
Kendini inceleyip, öz elefltiri yapma vb.
Bütün bu özellikler her çocukta bulunmaz.
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1.

Bireysel testlerin uygulan›fl›, “test verme ve de¤erlendirme konusunda ilgili
alanda bilim uzmanl›¤› derecesi alm›fl psikologlar ve pedagoglarca yap›lmal›d›r. Yeterli eleman temin edilinceye kadar en az 6 ay bireysel test uygulamalar› konusunda hizmetiçi e¤itimden geçmifl, psikolog ye pedagoglar bu
görevi yapabilir.

2.

Grup testleri Üniversitelerin ilgili bölümlerinin katk›lar›yla haz›rlanarak sürekli gözden geçirilmelidir.

3.

T›bbî de¤erlendirmenin, Çocuk Ruh Sa¤l›¤› Uzmanlar› ve Pediatrist taraf›ndan yap›lmas› istenmektedir.

4.

Vak’a de¤erlendirmesinin, okul psikologu klinik psikolog, pedogog psikometrist, Çocuk Ruh Sa¤l›¤› Uzman› Özel E¤itim Uzman›n›n yerald›¤› bir kurulca yap›lmas› uygun olacakt›r.

A. Gözlemler ve bilgi toplama, Bireyin erken geliflimi, yetenekleri, flimdiki durumuna iliflkin ana-baban›n, yak›nlar›n›n, ö¤retmenlerinin görüfl ve düflünceleri,
B.

Bu amaca göre gelifltirilmifl, ülke koflullar›n›n uygunlu¤u sürekli gözden geçirilen grup testleri,

C. Bireysel incelemeler,
1.
2.
3.
4.

T›bbî
Psikolojik (Bu amaçla gelifltirilmifl, bireysel zekâ, ilgi, yarat›c›l›k, uyum ve
kiflilik özelliklerinin de¤erlendirilmesi, ölçeklerin uygulanmas›)
Sosyal incelemeler,
Psikodeyimsel incelemeler

D.

Çeflitli alanlarda haz›rlanm›fl baflar› testleri,

E.

Vak’a toplant›s› ve sonuçlar›n de¤erlendirilmesi.
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IV. E⁄‹T‹M PROGRAMLARI

Üstün Yeteneklilerin Tan›lanmas› ve Seçimi
Üstün yeteneklilerin tan›lanmas› ve seçimi afla¤›da s›ralanan hususlar gözönüne al›narak yap›labilir:
1.
2.

Ölçmeler çok yönlü ve çok boyutlu olmal›d›r.
Ölçütler ça¤dafl bilimsel veriler ve toplumun o zamanki koflullar› özellikleri
›fl›¤›nda iflevuruk bir biçimde belirlenmelidir.
3. Ölçme ifllemleri hem formol hem de informal yollar kullan›larak yürütülmelidir.(Objektif ölçme araçlar›n›n yan›s›ra, ö¤retmen kan›s›, bireyin süreç içinde gözlenmesi, bireyin ilgisinin yo¤unlu¤u gibi ölçümler de karar vermede
gözönüne al›nmal›d›r).
4. Tan›lama ve seçme ifllemleri çok aflamal› bir biçimde düzenlenmelidir. (Aday
gösterme, grup testleri uygulamas›, bireysel testler uygulamas›, do¤rudan
gözlem gibi).
5. Objektif ölçme araçlar› evrensel boyutlar ile ülke koflullar›nda üstün yetene¤in sergilenme biçimi temel al›narak Türkiye’de gelifltirilmeli, geçerli¤i ve güvenirli¤i sa¤lanmal›, standartlaflma ifllemleri yap›lmal›d›r.
6. Türkiye koflullar›na;uygun araçlar gelifltirilinceye kadar yurt d›fl›ndan uyarlanan objektif ölçme araçlar› s›n›rl› bir biçimde ve dikkatle kullan›lmal›d›r.
De¤erlendirme amac›yla kullan›lacak testlerin haz›rlanmas› ve kullan›l›fl›nda
gizlili¤in ön plânda tutulmas› çok önemlidir. Bir süre sonra bu testlerin e¤itimini
veren kurulufllar›n ortaya ç›kaca¤› tehlikesi sürekli gözönünde tutulmal›d›r.

Bu hedef grubun e¤itim programlar›n›n temel amac›, de¤iflik yetenek alanlar›nda üstün potansiyele sahip olan bu bireylerin, yeteneklerine optimum düzeyde ifllerlik kazand›rarak bireylerin bu potansiyelinin kendileri, içinde yaflad›klar›
toplumlar› ve genelde insanl›¤›n hizmetine sunmak olmal›d›r.
Üstün yeteneklilerin e¤itiminde uygulanan çeflitli programlar›n yararlar›n›n
ya da zararlar›n›n tart›flmalar› tüm ülkelerde sürmektedir. Bu nedenle tek bir e¤itim program›n›n belirlenmesi yerine, programlar›n s›n›rl›klar›n›n ya da yararlar›n›n
gözönüne al›nd›¤›, de¤iflik durum ve zamanlara uygun yaklafl›mlarda bulunmas›
daha gerçekçi görünmektedir.
Bu hedef kitlelerin e¤itim programlar›, de¤iflik yetenek düzeyleri ve çeflitli
yetenek alanlar›na cevap verecek nitelikte, çeflitlilikte ve esneklikte düzenlenmelidir.
– Programlar›n uygulamaya konmas›nda ça¤dafl e¤itim teknolojilerinin sa¤lad›¤› tüm olanaklardan en iyi flekilde yararlanma esas al›nmal›d›r.
– E¤itim programlar› hedef kitlesine özgü niteliklere ve gereksinimlere uygun
olmal›d›r.
– Programlar yetenek alanlar›na göre çeflitli modellerde gelifltirilmeli ve uygulanmal›d›r.
– Programlarda yatay ve dikey geçifller hareketlilik ve esnek düzenlemelere
yer verilmelidir.
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– Programlarda, s›n›f geçme, ders geçme ö¤renim y›l› esas›na göre de¤erlendirme yerine ünite-kredi yaklafl›m› esas al›nmal›d›r.
– Programlar paket program esas› uyar›nca ilgi ve yetenek alanlar›na göre
haz›rlanmal›, her ilgi alan›nda haz›rlanan program ilerledikçe derinleflen bir yap›ya sahip olmal›, bireyin beceri ve yetenek alan›ndaki ilerleme h›z›na göre program ifllenifline h›z verilerek, detaylar›na do¤ru gidilmelidir.
– Programlar e¤itim bilimlerindeki ve e¤itim teknolojilerindeki ça¤dafl geliflmelere paralel ve bu geliflmelere aç›k olarak bilimsel program gelifltirme yaklafl›m›yla haz›rlanmal› ve gelifltirilmelidir.
– Programlar e¤itimin en alt kademelerinden (erken çocukluk döneminde)
üst kademelerine uzanan ve bir bütünlülük arz eden biçimde gelifltirilmeli ve uygulanmal›d›r.
– Programlar çerçeve niteli¤inde ve yerel ve bireysel özelliklere uygun olmal›d›r.
Üstün yeteneklilerin e¤itimi, genel özellikleri itibari ile nitelikli normal e¤itimden çok farkl› de¤ildir. Ancak, ö¤rencilerin çabuk ve kolay ö¤renmeleri, ilgi ve
meraklar›n›n çeflitlili¤i, özel yeteneklerinin s›n›rl› olmay›fl› nedeniyle bir konunun
derinliklerine inebilme becerileri aç›s›ndan daha özenle haz›rlanm›fl ve olabildi¤ince bireysellefltirilmifl ö¤retim programlar›n› özel e¤itim için daha uygun k›lmaktad›r. Bu tür program gelifltirme yaklafl›m› ile haz›rlanan programlar ö¤renme yaflant›lar›n›n farkl›laflmas›n› gerektirmektedir.
Bu tür bir program anlay›fl› her ö¤rencinin kendi potensiyeli do¤rultusunda
ulaflabilece¤i her yöne ve düzeye, kendi h›z›yla ilerlemesine f›rsat verecek bireysellefltirilmifl ö¤retim anlay›fl›d›r.

Ünite ve kredi sistemine dayal› bu tür programlar›n bireylerde
gelifltirmeye çal›flaca¤› beceri ve yetenekler flunlar olabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem çözebilme,
Bilimsel düflünebilme,
Araflt›rma-‹nceleme-Deney yapabilme,
Yarat›c›l›k,
Elefltirel Düflünebilme,
Di¤ergaml›k/Duyarl›l›k/Dürüstlük,
Olaylar› ve olgular› bilim-teknoloji-toplum, iliflkisi içinde görebilme,
Sa¤l›kl› iletiflim kurabilme,. Liderlik becerilerini gelifltirebilme,. Ba¤›ms›z çal›flabilme
‹flbirli¤i yapabilme,
‹nsiyatif kullanabilme,
Sorumluluk alabilme,
Karar verebilme,
Bedenini, akl›n› ve duygular›n› uyum içerisinde gelifltirebilme,
Olumlu benlik kavram› gelifltirebilme,
Riski göze alabilme.

Konunun ve bireyin özelliklerine göre tek tek ya da birlikte kullan›labilecek
üstün yeteneklilerin ö¤retiminde esas al›nmas› önerilen temel ö¤retim yöntemleri ise flöyle özetlenebilir:

Bu tür farkl›laflt›r›lm›fl programlar flu özelliklere sahip olabilir:
Farkl›laflt›r›lm›fl programlar›n gelifltirilmesinde, ö¤renme yaflant›lar› düzenlenirken kapsam, s›ra düzen, zamanlama ve derinlik boyutlar› bireylere göre esnek
bir biçimde ele al›nmal›d›r. Ayn› zamanda her bireyin kazanmas› gereken temel
bilgilerin gözden kaçmamas›na da dikkat etmelidir.

1. Genel Modeller
a.
b.
c.

Okulda ö¤renme modeline dayal› tam ö¤renme stratejisi.
Temel inceleme-Araflt›rma (inquiry) modeli.
Temel karar verme modeli.

Bu tür programlar›n temel özellikleri aras›nda:
•
•
•
•
•

Farkl›laflt›r›lm›fl
Bireysellefltirilmifl
Çok Yönlü (Disiplinler aras›)
Geliflimsel
Esnek ve Dinamik

olmalar› say›labilir.
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2. Özel Modeller
a.
b.
c.
d.
e.

Mant›ksal inceleme,
Matematiksel problem çözme,
Elefltirel okuma,
Betimleyici yazma,
Öyküleyici yazma,
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f.
g.
h.
i.
j
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Deneme yazma,
Do¤a bilimleri modeli,
Randomizasyon-deneysel,
Vak’a inceleme,
‹liflkilendirme (correlational)

– Ça¤dafl e¤itim uygulamalar›nda oldu¤u gibi bu hedef kitlenin e¤itiminde
de gerekli insan gücünü seçme yetifltirme ve istihdam›nda profesyonel meslek
anlay›fl›na uygun yaklafl›m izlenmeli ve hizmet götürmede tak›m çal›flmas› esas
al›nmal›d›r.

Program D›fl› Faaliyetler

– Alanda görevlendirilecek personelin tümü özel ilgi gerektiren bireylerin e¤itimi konusunda özel e¤itim formasyonuna sahip olmal›d›r.

– Klüp faaliyetleri,

– Bu alandaki personeli yetifltiren ve istihdam eden kurumlar aras›nda iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r.

– ‹lgi merkezlerine yönelik faaliyetler,
– Usta ile çal›flma programlar›,
– Mübadele programlar›.
Baflar› ve programlar›n de¤erlendirilmesi,
Bireyin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde:biçimlemeye ve durum muhasebesine dönük de¤erlendirmelere baflvurulmal›d›r.
Program›n de¤erlendirilmesinde sürece ve ürüne bak›larak çok yönlü sürekli ve dinamik de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

V. E⁄‹T‹M PROGRAMLARININ UYGULAMASI:

Personel

– Alan için özel olarak bir uzman olarak yetifltirilecek ö¤retmenlerin seçiminde ö¤retmenlik mesle¤inin ve alan›n gerektirdi¤i kiflilik özelliklerine önem verilmelidir.
– Ö¤retmenlerin bu alan için yetifltirilirken hizmet öncesi e¤itimlerinde: alanda uygulanan de¤iflik tür program ve teknolojilere uyum sa¤layacak formasyon
kazand›r›lmas›na, uygulamal› olarak e¤itimlerine; Rehberlik Formasyonu kazanmalar›na özel önem verilmelidir.
– Ö¤retmenlerin sürekli ve aflamal› olarak hizmetiçi e¤itimden geçirilmesi
için gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.
– Bu alandaki e¤itim hizmetleri uzmanl›k esas›na göre yürütülmeli; bu maksatla Rehberlik ve Araflt›rma merkezlerinde alan›n gerektirdi¤i türde ve niteliklerde olmak üzere;

Genel
– S›n›f mevcutlar› azalt›lmal›,
-Deneysel çal›flma ve pilot uygulamalara göre uygulamalar› yönlendirilmelidir.
-‹lgi ve yetene¤e göre özel programlar yap›lmal›.
-Özel yetenekler gelifltirilirken genel e¤itimi ihmal etmemelidir.
-Bu hedef kitlenin e¤itimi henüz deney aflamas›nda oldu¤undan uygulamalarda çoklu yaklafl›m izlenmeli, ucuzluk yerine yeterlilik ve etkililik esas al›nmal›d›r.
-Özel S›n›f, Özel Okul, Bireysel Ö¤retim, Türdefl Yetenek Kümeleri, Program
Zenginlefltirme, Erken Bafllama ve H›zl› ilerleme gibi çeflitli uygulama yöntemleri
ve de¤iflik yaklafl›mlar uygulamal›; gerekli durumlarda bir veya birkaç› birlikte ifle
koflulmal›d›r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okul Psikologu
Dan›flma Psikologu
Psikometrisi
Özel E¤itim Uzman›
Program Gelifltirme Uzman›
E¤itim Teknolo¤u
Araflt›rma-istatistik Uzman›
Gezici Rehber Ö¤retmen
Grup Rehberi
Sosyal Hizmet Uzman›-Sosyolo¤u
Hekim
Çocuk Geliflimi E¤itimi Uzman› vb. uzman kadrolar› sa¤lanmal›d›r.

-Uzmanl›k dallar›nda akademik uzmanl›k anlay›fl›na ve standartlar›na uygun
olarak yüksek lisans düzeyinde e¤itim görmüfl uzmanlar›n görevlendirilmesi esas
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al›nmal›d›r.(Bu konuda geçici önlem olarak ilgili uzmanl›k alanlar›nda ö¤renim
görenlere lisans düzeyinde özel sertifika programlar› uygulanabilir)
– Bu alanda görevlendirilecek yönetici ve denetici personelin de alana özgü
bilgi ve becerilerle donat›lmas› ve bu konuda e¤itim görmüfl olmalar› ve alan›n
gerektirdi¤i kiflilik özelliklerine sahip olmalar› esas al›nmal›d›r.
– Alanda görevlendirilecek tüm di¤er personel (memur, teknisyen, hizmetli
vb.) hizmetiçi e¤itim yoluyla gerekli formasyona sahip olmal›d›r.
– Alanda çal›flan personelin performanslar›n›n yükseltilmesi için motivasyonlar›n› art›r›c› ve hizmeti cazip hale getirici önlemler al›nmal›d›r.
– Ö¤retmenlerin çal›flmalar›, uygun ortam, donat›m, kaynak, uzman yard›m›
ve di¤er olanaklar ve hizmetlerle desteklenmelidir.
– Alan aç›s›ndan özel önemi nedeniyle okul öncesi dönemde anaokulu ve s›n›f› ö¤retmenlerinin say›lar›n›n art›r›lmas› ve niteliklerinin yükseltilmesine ve bunlar›n sosyal ve kültürel yönden yetersiz bölgelerde görevlendirilmelerine önem ve
öncelik verilmelidir.
– Bu grupdaki bireylerin tan›lanmas› ve e¤itiminde temel boyutlardan biri ailedir. Aile bu konuda kal›tsal ve çevresel faktörler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
– Üstün yeteneklilerin tan›lanmas› ve e¤itiminde aile deste¤inin sa¤lanmas›
zorunludur. Bu nedenle ailelerin e¤itilmeleri gerekmektedir.
– Bu konuda ailelere ulaflabilmek için flu önlemlerin al›nmas› önem tafl›maktad›r.
1.

Ailelere genel sa¤l›k bilgileri, hamilelik ile çocuk sa¤l›¤› ve geliflimi, çocuk
aç›s›ndan, fiziksel, zihinsel, duygusal vb. risk faktörleri, önlenmesi gibi bilgilerin, tüm ilgili kurulufllar›n (TRT, MEB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Kültür Bakanl›¤›, Üniversiteler,
Yay›n organlar›, ilgili Devlet Bakanl›¤› vb.) iflbirli¤i ile sistemli, ulusal bir program çerçevesinde verilmelidir.

2.

Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri bu konuda nitelikli uzmanl›k hizmetleri verebilecek (aile rehberli¤i konusunda akademik, uzmanl›¤› bulunan elemanlar›n,
sosyal uzmanlar›n›n, merkez doktorlar›n›n, konuyla ilgili formasyonu bulunan
gezici özel e¤itim Ö¤retmenlerinin ve di¤er meteryal, donan›m ve finans olanaklar›n›n sa¤lanmas›yla) düzeye getirilerek; sistematik, kademeli küçük gruplarla uygulamal› ve giderek yayg›nlaflan programlarla ailelere ulafl›lmal›d›r.

3.

Bu konudaki çal›flmalarda Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinin varsa yörelerindeki Aile Dan›flma Merkezleri ile iflbirli¤i yapmal› ve programlar›n yerel
özelliklere ve bu konudaki araflt›rma bulgular›na göre düzenlenmelidir.
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Bu konuda betimleme ve saptamalar yapmak için araflt›rmalar yap›lmal› ve
yapanlara destek sa¤lanmal›d›r. Yap›lm›fl olanlar da uygulamalarda dikkate
al›nmal›d›r.

– Ailelerin e¤itimde ça¤dafl e¤itim teknolojilerinden etkin biçimde yararlan›lmal›d›r. Bu nedenle ana-baba okullar› uygulamas› teflvik edilmeli ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Baz› kurulufllar›n (TRT-TÜB‹TAK-Vak›flar vb.) aile içinde gerekli çal›flma ortam› sa¤lamada yard›mc› olmal›, konuyla ilgili özel vak›flar aileye maddi yönden destek olmal›; okul aile ve koruma birlikleri bu yönde ifllevsel hale
getirilmelidir.

Üstün Yeteneklilerin ‹stihdam Sorunlar›
Temel Çerçeve:
Üstün beyin gücü, geliflmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur. Bu ülkeler çeflitli kaynaklarla finans edilen üstün yetenekli çocuklar›n› geliflmifl ülkelere
çeflitli alanlarda e¤itmek üzere göndermifllerdir. Ancak, bu kesimi daha iyi bir ortamda yaflamak, mesleki tatmin, yüksek ücret, di¤er kültürel nedenler vb. gibi
gerçeklerle ülkelerine dönmek yerine, geliflmifl ülkelerde kalarak “beyin göçü”nü
h›zland›rm›fllar, bundan da s›n›rl› k›t kaynaklar› olan geliflmekte olan ülkeler de¤il, e¤itim gördü¤ü geliflmifl ülkeler yararlanm›fllard›r.
Türkiye’de üstün beyin göçüne iliflkin araflt›rma ve istatistikler s›n›rl› olmakla
birlikte çeflitli nedenlerle, yurtd›fl›nda e¤itim gören ve dönmeyenler ile, ülkemizde
iyi bir e¤itim ald›ktan sonra yukar›da s›ralanan nedenleri geliflmifl ülkelere göç
eden kesim de bulunmakta, bunlar aras›nda üstün yetenekliler de yer almaktad›r.
Neler Yap›labilir?
Türkiye art›k, az say›daki üstün yeteneklileri e¤itimlerinden sonra istihdam
edebilmeli, onlar›n d›flar›ya, göçünü önleyici tedbirler almal›d›r.
Stratejik plânlama süreci içinde, do¤ru zamanda, do¤ru adama, do¤ru yere
getirerek üstün yeteneklileri de¤erlendirmelidir. Bu, kalk›nma aç›s›nda önemli oldu¤u kadar iflgücünün yeteneklerine göre istihdam› için de gereklidir. Sonuçta ülke yararl› ç›kacakt›r. Zira üstün yeteneklilerin, genel zihni yetenekleri yan›nda,
özel yetenekleri, yarat›c› ve üretici düflünme yetenekleri ve ayr›ca liderlik yetenekleri de bulunmaktad›r. Ülkenin bu potansiyelinin de¤erlendirilmesi genel bir
strateji olarak benimsenmelidir. Zaten buna iliflkin politikalar 6. Befl y›ll›k kalk›nma plan›nda yer alm›flt›r. Baflka bir ifade ile yasal dayana¤› bulunmaktad›r. Bunun
eyleme dönüfltürülmesi gereklidir. Türkiye art›k h›zla kalk›nan bir ülke olarak, sa-
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y›lar› s›n›rl› olan üstün yeteneklilerin göçünü engellemek için istihdam sorunlar›n› çözmelidir.
Üstün yetenekliler ve üstün özel yeteneklilerin istihdamlar›n›n sa¤lanmas›
için mevcut ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik vb.) özel hükümler ilave edilerek, bu
kesimin yeteneklerinden yararlan›lmal›d›r. Böylece Türkiye’nin mevcut bir potansiyeli de¤erlendirilerek kalk›nman›n k›sa sürede gerçeklefltirilmesine katk›da bulunulmal›d›r.

Üstün Yeteneklilere Yönelik E¤itim Ortamlar›n›n Özellikleri
Fiziki Ortam Özellikleri:
a.

‹ç imkanlar ile d›fl imkanlar›n bütünlü¤ü sa¤lanmal›,

b.

Mekanlar maksimum etkileflime elveriflli esnek ve dinamik bir biçimde tasarlanmal›,

c.

Yaparak-yaflayarak ö¤renme ilkesine göre günlük mekanlar›n oturma ve dinlenme a¤›rl›kl› faaliyetler yerine, çal›flma, deneme, uygulama faaliyetlerine
aç›k, tezgah, çal›flma istasyonu, ifl ve ilgi merkezi çevresinde düzenlenmesine gidilmeli,

d.

Tüm mekanlar›n uzun süreler içinde ve farkl› amaçlarla da kullan›labilir olmas›, yeniden düzenlemelere izin vermesi sa¤lanmal›, fonksiyonlarla mekanlar›n iliflkilendirilmesine özen gösterilmeli,

e.

Rekreasyon ve spor mekanlar›n›n çok yönlü kullan›m›na, tüm mekanlar›n estetik duyarl›l›k ve yarat›c›l›k gelifltirmeye katk›da bulunmas›na özellikle dikkat edilmelidir.

Yönetici Özellikleri
Üstün yeteneklilere ö¤retim-e¤itim sunan bir okulda okul müdürünün temel
fonksiyonlar› flöyle s›ralanmaktad›r.
a.

Ö¤renci ve ö¤retmenler için entellektüel geliflmeyi ve yarat›c›l›¤› özendirici
koflullar›n oluflturulmas›,

b.

Mevcut malzeme, insan ve finans kaynaklar›n› özel e¤itimin özel koflullar›nda en verimli flekilde kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›,

c.

Kendi davran›fllar› ve yaflam biçimi ile program›n amaçlar›na model oluflturmas›.
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VI. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
Üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda ülkemizdeki mevcut durum ve sorunlar incelendi¤inde; öncelikle Türk toplumunun ENDERUN okullar› uygulamas› ile tüm dünyaya önderlik etti¤i dikkati çekmektedir.
Bu okullarda kiflilik gelifltirmeye, bireysel farkl›l›klara zihinsel, duygusal, bedensel geliflime; matematik, astronomi, tarih, yabanc› dil edebiyat, el becerileri
ile sanat e¤itimi ve ö¤retimine öncelik verildi¤i görülmektedir. Bu okullar üstün
yeteneklilerin e¤itiminde ve de¤erlendirilmesinde baflar›l› hizmetler vermifllerdir.
Gününüzde üstün baflar› gösterenleri e¤itmeyi amaçlayan Anadolu ve Fen Liseleri ve bunlara denk meslek liseleri mevcuttur. Ayr›ca Vak›flar›n Yönetiminde
özel ö¤renim veren ve ö¤rencilerini s›navla seçen okullar da baflar› oran› yüksek
ö¤rencileri, e¤itime almaktad›r.
Bu konuda M.E.B. yan›nda TÜB‹TAK, YURTKUR, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü ve DPT. gibi kurumlar kendi alanlar›nda hizmet vermektedirler.
Bu alandaki uygulamalar› belirleyen yasal hükümler Anayasa, ilgili yasalar
(1739, 222, 1416, 6660, 2916 vb.) ile kurumlar›n bu konu ile ilgili yönetmeliklerinde yeralmaktad›r. Bu yasa ve yönetmelikler alandaki ça¤dafl geliflmeler ve toplumsal gereksinimlere göre yenilenmek durumundad›r.
Alt›nc› Befl Y›ll›k Plan bu konuda alt yap› oluflturma, bilim adam›, ö¤retim
üyesi ve ö¤retmen yetifltirme, yat›l›l›k ve burs olanaklar› sa¤lama gibi önlemler
al›nmas›n› öngörmekte ve konuyu toplumsal kalk›nman›n temel araçlar›ndan biri olarak görmektedir.
Bu konuda küçümsenmeyecek hizmetler verilmesine ve geliflmeler kaydedilmesine karfl›n alanda istenen düzeye ulafl›ld›¤›n›, ileri sürmek oldukça güçtür.
Öncelikle özel e¤itimin gere¤i ve önemi yeterince anlafl›lmam›flt›r. Bu alandaki hizmetler nicelik ve nitelik yönünden yeterli düzeyde de¤ildir. Üstün yeteneklilik kavram›n›n alg›lanmas›nda ilgili çevrelerde ve genel olarak toplumda bu
potansiyelin toplumun geliflmesine ›fl›k tutan do¤al ve önemli bir kaynak oldu¤u;
ça¤dafl toplumun gere¤i olarak liyakat anlay›fl›n›n yeterince anlafl›lamad›¤›; taban›n yan›nda tavandaki eflitlik kavram›n›n ihmal edildi¤i dikkati çekmektedir. Üstün yeteneklilere götürülecek e¤itim hizmetlerinin esas›nda topluma ve insanl›¤a yap›lan bir hizmet oldu¤u konusundaki anlay›fl yetersizli¤i vard›r. Özel e¤itimle ilgili literatürde kullan›lan sözcükler alanda ça¤dafl insan anlay›fl›na ve de¤erine ters düflen bir terminolojiyi simgelemektedir.
Alanda hedef kitleye yeterli düzeyde ulafl›lamamaktad›r. Mevcut e¤itim sistemlerinin genel karekteri bu alan›n geliflmesini engelleyici bir etki yaratmaktad›r. Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtd›fl› olanaklar› yeterli ve etkin biçimde ifle koflulamamaktad›r.
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Üstün yeteneklilerin tan›m ve tan›lanmas›nda yetersizlikler mevcuttur. E¤itim
programlar›, ö¤retim yöntemleri, e¤itim ortamlar›, insan gücünün say› ve niteli¤i gibi yönlerden götürülen hizmetlerde yetersizlikler dikkati çekmektedir. Hedef
kitlenin özel yetenek alan› d›fl›ndaki genel e¤itimi ihmal edilmektedir. Alanda
mevzuat yetersizli¤i, örgütlenme eksikli¤i ve finansman yetersizli¤i mevcuttur.
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5.

Yap›lan de¤erlendirmelerin zaman zaman yinelenmesi ve gözden geçirilmesinin uygun olaca¤› düflünülmüfltür.

6.

De¤erlendirme araçlar› sonuçlar›nda bireyin içinde bulundu¤u koflullar›n, örne¤in k›r-kent kökenli oluflu, okudu¤u okul vb. özelliklerinin gözönünde tutulmas› önerilmektedir.

Alanda hizmet götüren e¤itim kurumlar›n›n gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r.

E¤itim fiekline ‹liflkin Öneriler(Program)
VII. SONUÇ VE ÖNERiLER
Sonuç olarak genellikle, mevcut ö¤retim kurumlar›m›zda ortalama ö¤renciye göre düzenlenmifl programlar uygulanmaktad›r. Bu programlar ise üstün yeteneklileri daha ileri götürecek altyap› ve yeterlilik içinde görülmemektedir. Bu
nedenle komisyonunuz, yukar›da belirtilen konular›n ›fl›¤›nda ve afla¤›da özetlenen önerilerin do¤rultusunda üstün yeteneklilerin e¤itiminin öncelikle ele al›nmas› konusunda görüflbirli¤ine varm›flt›r. Bu konuda Milli E¤itim Bakanl›¤›’na durum saptama ve çözümlere iliflkin araflt›rmalar›n en k›sa zamanda yap›lmaya bafllan›p, önerilerin uygulamaya yönelik çal›flma programlar›na dönüfltürülmesi dile¤ini iletmektedir.

1.

Üstün yeteneklilerin e¤itimlerinde sözü edilen programlar›n seçimi ve uygulamas›nda bir k›s›tlamaya gidilmemesi; ancak her uygulaman›n bilimsel nitelikli araflt›rmalar fleklinde denenmesi önerilmektedir.

2.

Programlar›n uygulanaca¤› ortam psikolojik ve sosyal olarak; demokratik tutumu, kendi kendilerine ö¤renmeyi, yarat›c›l›¤›, çocuklar›n ruhsal, sosyal ve
sa¤l›k geliflimlerini destekleyecek biçimde yap›land›r›lmal›d›r.

3.

Hedef kitlelerimizin e¤itimlerinde zenginlefltirilmifl programlara öncelik verilmesi önerilmifltir.

4.

Çocuklar›n yarat›c› düflünme, problem çözme gibi yeteneklerinin art›r›lmas›,
düflünmeye yönlendirilmesi aç›s›ndan, sevimli matematik, satranç gibi alanlara yönlendirilmesi uygun görülmüfltür.

Milli E¤itim Bakanl›¤›nca çal›flmalara bilimsel, idarî ve mali yönlerden sahip
ç›k›lmas› temel al›nacak ilkelerden ödün verilmemesi ve süreklili¤i sa¤lanmal›d›r.

Özel E¤itim Alan›nda Çal›flanlar ve Ortam
Tan›lamaya ‹liflkin Öneriler:
1.

2.

3.

4.

Üstün yeteneklilere yönelik e¤itsel tedbirler esas olacak yönetmelikteki tan›nan bilimsel geliflmelere uygun olarak yap›lmas›; gerekti¤inde yeni düzenlemelere gidilmesi önerilmektedir. Bu konuda Üniversitelerin ilgili Bölümleri ile
sürekli bilgi al›flverifli sa¤lanmal›d›r.
Tan› lamada ekip çal›flmas› ve çoklu de¤erlendirme yöntemlerinin kullan›lmas› esast›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesindeki Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi bu konuda yeterli düzeye getirilerek, üniversiteler ve ilgili kurulufllarla iflbirli¤i içinde, objektif ve uygun tan›lamaya gidilmelidir.
Toplumun üstün yetenekleri daha iyi tan›y›p ay›rd edebilmesi ve uygun yaklafl›mlarda bulunabilmesi için kolayca anlafl›labilir kitapç›klar›n haz›rlan›p da¤›t›lmas› uygun olacakt›r.
Tan›lamada kullan›lacak uygun testlerin belirlenip haz›rlanmas›nda üniversitelerin ilgili bölümleriyle iflbirli¤i yaparak geçerli, güvenilir ve çeflitli alanlar›n
ölçümüne olanak sa¤layan testlerin öncelikle oluflturulmas› gerekmektedir.

1.

Bu konuda çal›flan yönetici, denetici ve di¤er personelin hizmetiçi e¤itimle
gerekli formasyonu kazanmalar› sa¤lanmal›d›r.

2.

Uygulamada görev alacak personelden uzman ve ö¤retmenlerin akademik
nitelikleri ve ifllevleri, çal›flacaklar› kurumlar (MEB) ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle yap›lacak çal›flmalarla belirlenmelidir.

3.

Programlar›n uygulanmas› için iyi iflleyen bir yönlendirme ve rehberlik sistemi oluflturulmal›d›r.

4.

Okul binalar› ve s›n›flar pedagojik anlay›fla göre projelendirilmeli ve yap›lmal›d›r. Bu e¤itimin gerektirdi¤i araç-gereç ve materyaller gelifltirilmeli, ça¤›n
gerektirdi¤i teknolojiye uygun hale getirilmeli, ö¤reticilere bol ve nitelikli doküman sa¤lanmal›d›r.

5.

S›n›flardaki ö¤renci say›lar›n›n azalt›lmas› için gerekli önlemler al›nmal›d›r.

6.

Özel E¤itim Daire Baflkanl›¤› yeniden teflkilatland›r›lmal›, verilecek hizmetlerin özellikleri düflünülerek yeterli say› ve nitelikte uzmanla donat›lmal›d›r. Üstün yeteneklilere hizmet, verecek bir birim kurulmal›d›r.
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Millî E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde bu alanda hizmet veren kurulufl ve vak›flar›n çal›flmalar›n› koordine edecek, dan›flmanl›k hizmeti vererek gerekti¤inde denetim görevinide yapabilecek bir üst kuruluflun oluflturulmas›nda yarar
görülmektedir.

Mevcut Okullar ve Kurumlara ‹liflkin Öneriler
1.

Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi okullar›n say›lar›n›n art›r›lmas›, niteliklerinin ça¤›n koflullar›na uygun hale getirilmesi için yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.

2.

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin üstün yetenekli ö¤rencilerinin belirlenmesinde yard›mc› olacak bir alt yap›ya kavuflturulmas› önerilmektedir.

3.

Özel E¤itim alan›nda özel ö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas› teflvik edilmelidir.

4.

Üniversiteye giriflteki a¤›rl›kl› orta ö¤retim puan›n›n Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi ö¤rencelerinin aleyhine olan uygulanmas›n›n önlenmesi uygun olacakt›r.

5.

TÜB‹TAK benzeri bir kuruluflun sosyal bilimler alan›nda da örne¤in TÜB‹SAK
ad›yla kurulmas›, bu yöne destek olacakt›r.

6.

Üstün yeteneklilerin araflt›rma alan›nda kendilerini yetifltirmelerine imkan
sa¤lamak için; Türkiye dünyan›n büyük bilgi bankalar›na on-line sistemiyle
ba¤lanmal› ve kendi bilgi bankalar›m›z›n say›s› artt›r›lmal›d›r.,

7.

Genifl tekno-parklar kurutarak yarat›c› düflünceye sahip araflt›rmac› ve mucitlerin yeni düflünce gelifltirmelerine olanak sa¤lamal›d›r.

8.

Üstün yeteneklilerin e¤itilmelerini örgün ve yayg›n flekilde sa¤layabilecekleri, yeni icatlar gelifltirecekleri “Teknoloji Kolejleri” vakit geçirilmeden aç›lmal›d›r. Bu kolejlerden yetenekli ç›raklar, kalfalar ve ustalardan faydalanmal›d›r.
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timlerine yard›mc› olduklar› düflüncesindedir. Özellikle üstün yeteneklileri belirleyip bunlar› e¤itmeye çal›flan kurum ve kurulufllar yok denecek kadar azd›r.
Bu nedenle üstün yetenekli ö¤rencilere çeflitli olanaklar sa¤layabilecek olan
çeflitli kurum ve kurulufllar›n kredi, burs vb. yard›mlar› teflvik edilmeli, kampanyalar düzenlenmeli, gerekli bilgiler ülke çap›nda duyurulmal›, tüm iletiflim yollar›
kullan›lmal›d›r. Örne¤in Bankalardan bu konuya iliflkin destek fonlar› istenebilir.
Üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve e¤itimlerinde gerekli finansman için
mevcut tüm kurum ve kurulufllar›n güç birli¤i yapmalar› ve genel bütçeden gerekli paran›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Ailelerin e¤itim sürecine gerekli kat›l›mlar› yapabilmeleri, uygun tutum ve
anlay›fllar› gelifltirebilmeleri için aile e¤itim ve rehberli¤ine yönelik çal›flmalara, çeflitli kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›larak bafllanmal›d›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda
bilimsel araflt›rmalar›n yap›lmas› ihmal edilmemelidir.
5.

Üstün yetenekli çocuklar›n aileleri, çocuklar›na uygun geliflim olanaklar›n›
sa¤layabilmeleri, ailedeki di¤er kardefllerin olas› yeteneklerini gelifltirmeleri
ve sa¤l›kl› aile ortam yarat›labilmesi için maddi kaynak oluflturulmada, anne
ve babaya uygun ifllerin bulunmas› konusunda destek ve yard›mc› olmak gerekmektedir.

6.

Özel e¤itim alan› için özel olarak e¤itilmifl e¤iticilerin kayb›n› önlemek aç›s›ndan, bu gruba böyle bir çal›flmay› cazip k›lacak ek ödenek, terfi gibi olanaklar sa¤lanmal›d›r.

7.

Üstün yeteneklilerin istihdam›n› düzenlemek ve gelifltirmek için gerekli araflt›rma ve incelemeler yapmak ve bunlara uygun politikalar belirlemek önemlidir.
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1

Üstün yeteneklilerle ilgili 6660 say›l› kanunun de¤iflik alanlardaki üstün yetene¤in belirlenmesi, e¤itimi ve istihdam› konular›nda günün koflullar›na uygun duruma getirilmelidir.
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