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Önsöz

‹

nsanlar nas›l kiflisel özellikleri bak›m›ndan birbirlerinden ayr›l›rlarsa, beyinsel
nitelikleri bak›m›ndan da farkl›l›k gösterirler. Merak duygusu, ak›lda tutma,
dikkat, yarat›c›l›k, ö¤renme duygusu, ö¤renilebilen bilgi miktar› ve h›z›ndaki bireyler aras› farkl›l›klar genifl bir da¤›l›m gösterir. Üstün yetenekliler zihni güçleri
bak›m›nda en ayr›cal›kl› gruptur.

Ö¤renme ile geliflme-olgunlaflma birbirine ba¤l› ikili bir süreçtir. ‹nsanl›¤›n
geçmiflten günümüze gerçeklefltirdi¤i ilerleme ö¤renmelerinin sonucudur. Nesiller boyu kazan›lan bilgiler yeni bileflimlerin oluflmas›na yol açm›flt›r. Sonraki kuflaklar da her ö¤renmelerinde yeni fark›ndal›klar kazand›lar. Ça¤lar›n getirdi¤i bilgileri yeniden yorumlayan, teknolojide ve sanatta ç›¤›r açan bilim ve düflünce
adamlar› üstün kavrama gücü ile öne ç›kan önderlerdir. Ola¤an üstü beyin gücüne, çal›flma ve baflarma arzusuna sahip üstün yetenekli bireylerin itici gücü sayesinde uygarl›k bugünkü konumuna ulaflm›flt›r.
‹nsanl›¤›n geliflmesinde en önemli role sahip bu üstün yetenekli insanlar bulunduklar› ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik geliflmelerinin itici gücüdür. Özel ve resmi kurulufllar›n üst düzey yöneticileri, ülkelerin siyasi ve ekonomik karar alma noktalar›na kadar yükselenler, teknolojik geliflmelerinde esas görevi üstlenen araflt›rma-gelifltirme birimlerindeki çal›flanlar, icatlar yapan ve yeniliklere imza atanlar ço¤unlukla üstün yeteneklidir. Toplumdaki da¤›l›mlar› belirlenmeli, özenle ele al›nmal›, yetifltirilmeli ve uygun ifl alanlar›na yerlefltirilmelerine rehberlik edilmelidir.
E¤itim eflitli¤i farkl› olanlar›n farkl›l›klar›n› dikkate alan ve onlara ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda e¤itim verilmesini savunan bir anlay›flt›r. Bu nedenle üstünler için özel e¤itim, e¤itimde eflitlik ilkesine uygundur.
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Sahip olduklar› stratejik ve ekonomik önem nedeni ile üstün yeteneklilerin
özel e¤itiminin bir milli e¤itim politikas› olarak benimsenmesi ülke ayd›nlar›n›n
önünde duran bir görevdir.

‹çindekiler

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi bu alandaki bilgi birikimini artt›rmak, ilgilileri bir araya getirerek sorunlara dikkat çekmek, üstün yeteneklilerin
ülke düzeyinde belirlenip, seviyelerine uygun e¤itilmeleri için gerekli uyan›fl› sa¤lamak amac› ile düzenlendi.
Kongrede sözlü sunumu kabul edilen 50 bildiriden, öngörülen tarihe kadar
bas›m kurallar›na uygun olarak gönderilen ve bilim de¤erlendirme kurulunun
onay›ndan geçmifl 34 bildiri bu kitapta yer almaktad›r.
Kongre süresince yak›n ilgisini gördü¤ümüz Milli E¤itim Bakanl›¤›’na, kongrenin gerçeklefltirilmesinde toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek gerekli mali deste¤i sa¤layan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB), kongrenin
gerçekleflmesi için bafltan sona son derece özverili çal›flan, kongre için önemli görev ve sorumluluklar üstlenen Çocuk Vakf›’na, Bilim ve De¤erlendirme Kurulu ile
Düzenleme Kurulu üyelerine ve kongreye eme¤i geçen ö¤rencilerime teflekkürlerimi arz ederim.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M TAR‹H‹
Osmanl› Devleti’nde Yüksek Bürokrasi ‹çin Üstün Yeteneklerin Tespiti ve Sarayda
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I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi
23 - 25 Eylül 2004, ‹STANBUL

KONGREN‹N AMACI

Ü

lkemizdeki üstün yetenekli çocuk ve gençlerin e¤itimini gündeme getirmek, çal›flan bilim insanlar›n› buluflturmak, çal›flmalar›n› özendirmek, Türkiye’nin bu alanla ilgili birikimini ve durum tespitini yaparak toplumsal akl› harekete geçirmek ve bu tür bir e¤itimi ülke ölçekli sosyal siyasetin bir parças› haline
getirmeye yöneliktir.

KONGRE ÇA⁄RISI
Üstün Yetenekliler uygarl›¤›n ve teknolojik geliflmenin bugünkü seviyeye
gelmesinde, bilimin ilerlemesinde ve geliflmesinde birinci derecede katk›s› olan
bireylerdir. Üstün Yetenekliler yeni bilgiler üreten, insanl›¤›n bilgi birikimini sonraki kuflaklara tafl›yan ve bunlar› uygulayan geliflmifl beyinlerdir. Bu nedenle üstün yetenekli çocuklar özenle e¤itilmesi gereken bir ayr›cal›kl› gurubu oluflturmaktad›r. Üstün yeteneklilerin tesbit edilmesi ve özel olarak e¤itilerek yetifltirilmesi, üstün beyin gücü potansiyelini en iyi biçimde de¤erlendirerek üstün yeteneklilere kendini gerçeklefltirme f›rsatlar› sunulmas› ülkemiz milli e¤itiminin temel görevlerindendir. Üstün beyin gücüne sahip çocuklar›n› özel olarak yetifltiren
ülkeler ayn› zamanda geliflmifllikte ön s›rada olan ülkelerdir.
Türkiye’de üstün ve özel yeteneklilere yönelik çal›flmalar bu alan›n bütün
öznelerine yönelik olmaktan uzakt›r. Son 50 y›l boyunca sürdürülen çal›flmalar
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üstün yeteneklilere bütüncül bak›fla ulaflamam›flt›r ve yasal dayanaktan yoksundur. Uygulama oran› düflük oldu¤u gibi e¤itim felsefesi aç›s›ndan programlar
yetersizdir. Üstün yetenekli potansiyele uygulanan e¤itimden henüz eflit biçimde yararlanma olana¤› yoktur. Türkiye’nin en temel eksikli¤i; bilgi üretememesi, kendine özgü yaklafl›m› bu alanda e¤itim ve ö¤retime yans›tamam›fl olmas›d›r. Daha gerçekçi bir yaklafl›mla ifade etmek gerekirse; Türkiye, üstün yeteneklilerle ilgili sorunu tart›flarak eskitmekte ve sorunun üzerini suskunluk sarmal›
ile örtmeyi sürdürmektedir. Türkiye, üstün yeteneklilerin e¤itimini gerçeklefltirecek at›l›m gücüne ulaflarak bilgi üretimine bafllamas›, yöntem sorununu aflmas› ve ülke ölçekli politika kriterlerinin belirlenmesi için somut ad›mlar› atmaya
yönelmelidir.

I. TÜRK‹YE ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR KONGRES‹

9.
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Özel e¤itimde üstün yeteneklilerin e¤itimi

10. Üstün yetenekli portreler
11. Zekâ oyunlar› ve üstün yeteneklilik
12. Üstün yeteneklilerin e¤itim yönetimi sorunu
13. ‹nsan haklar› ve hukuk aç›s›ndan üstün yeteneklilik
14. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Yabanc› Dil A¤›rl›kl› Lise ve Güzel Sanatlar› Lisesi uygulamalar› ve üstün yeteneklilik e¤itimi
15. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde yöntem sorunlar›
16. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme ve üstün yeteneklilerin haklar›
17. De¤erler e¤itimi ve üstün yeteneklilik
18. Üstün yeteneklilerin matematik ve fen e¤itimi

KATILIMA ÇA⁄RI
Türkiye’de ilk kez üstün yetenekli çocuklar kongresi düzenlenecektir. Kongre, 23-25 Eylül 2004 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da Millî E¤itim Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi ve Çocuk Vakf› iflbirli¤inde gerçekleflecektir. Ulusal düzeyde gerçekleflmesi plânlanan kongrede bütün boyutlar› ile üstün yetenekli çocuklar›n sorunlar› de¤erlendirilecektir. Kongrede ayr›ca üstün yetenekli çocuklar buluflacak ve sorunlar›n› tart›flacaklard›r. Ülkemizdeki üstün yetenekli çocuk ve gençlerin e¤itiminin gündeme getirilmesi amaçlanan
kongre ile Türkiye’nin birikimi dikkate al›narak bu alanda somut ad›mlar›n at›lmas› hedeflenmektedir.

19. Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Döneminde Üstün Yeteneklilerin E¤itimi
20. Yukar›daki bafll›klar›n d›fl›nda kalan üstün yeteneklilik ve yarat›c›l›kla ilgili di¤er konular

DÜZENLEYEN KURUMLAR
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Özel E¤itim, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü
Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölümü
Çocuk Vakf› Üstün Yetenekliler Araflt›rma, E¤itim ve Uygulama Merkezi

ÖNER‹LEN ÇALIfiMA KONULARI
1.

Üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik ça¤dafl uygulamalar

Tarih
Kongre Yeri

: 23-25 Eylül 2004
: Vali Erol Çak›r Ö¤retmenevi, ‹stanbul

2.

E¤itim Felsefesi aç›s›ndan üstün yeteneklilerin e¤itimi

Kongreyi Düzenleyen Kurum Yetkilileri :

3.

Beynin yap›s› ve iflleyifli aç›s›ndan üstün yeteneklilerin incelenmesi

4.

Üstün yetenekli ve yarat›c› çocuklar›n e¤itiminde güzel sanatlar›n rolü

5.

Liderlik ve üstün yeteneklilik

6.

Üstün yetenek ve yarat›c›l›k

7.

Farkl› kültürlerde üstün yeteneklilerin e¤itimi

8.

Beyin göçü ve üstün yeteneklilerin e¤itimi

Prof. Dr. Necat Birinci, Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar›
Prof. Dr. Sema S. Ergezen, Marmara Üniversitesi
Atatürk E¤itim Fakültesi Dekan›
Mustafa Ruhi fiirin, Çocuk Vakf› Baflkan›
Kongre Baflkan› : Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu
Kongre Sekreteri : Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Kongre Sözcüsü : Mustafa Ruhi fiirin
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I. TÜRK‹YE ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR KONGRES‹

Bilim ve De¤erlendirme Kurulu:
Prof.Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu, Ahmet Akçakaya, Doç.Dr.
Ahmet Emre Bilgili, Ali Haydar S›ld›ro¤lu, Doç.Dr. Ayd›n
Gülan, Prof.Dr. Ayla Ersoy, Prof.Dr. Ayla Gürdal, Prof.Dr.
Ayla Oktay, Prof.Dr. Ayflegül Ataman, Prof.Dr. Bahaeddin
Yediy›ld›z, Prof.Dr. Betül Ayd›n, Prof.Dr. Bülent Zülfikar,
Prof.Dr. Cemalettin Göbelez, Prof.Dr. Do¤an Ça¤lar,
Doç.Dr. Esra Aslan, Prof.Dr. Füsun Akarsu, Prof.Dr. Halis
Ayhan, Prof.Dr. Hayati Hökelekli, Doç.Dr. ‹rfan Erdo¤an,
‹smail Toksöz, Prof.Dr. Haluk Yavuzer, Prof.Dr. Kenan
Gürsoy, Prof.Dr. Korkut Tuna, Metin Uzun, Mustafa Ruhi
fiirin, Münevver Merto¤lu, Prof.Dr. Necate Baykoç
Dönmez, Prof.Dr. Necmettin Tozlu, Ömer Bal›bey, Prof.Dr.
Sema Ergezen, Sertaç Dalk›ran, Prof.Dr. Süleyman Çetin
Özo¤lu, Prof.Dr. Teoman Dural›, Prof.Dr. Ülker Akkutay,
Prof.Dr. Ümit Davasl›gil, Prof.Dr. Yüksel Özden, Prof.Dr.
Ziya Selçuk.

cektir. Konaklama için kongrenin yap›laca¤› yere yak›nl›¤›ndan dolay› Vali Erol Çak›r Ö¤retmenevi’nde indirimli
yer ay›rt›lacakt›r.

Düzenleme Kurulu:
Aydan Ayd›n, Ayflin Satan, Doç.Dr. Esra Aslan, Dr. Halil Ekfli, Metin Uzun, Mustafa Otrar, Dr. Müge Yukay, Yrd.
Doç.Dr. Nur Akçin, Yrd.Doç.Dr. Oktay Duman (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Temsilcisi), Oktay Sar›, P›nar Sökücü, Tuna fiahsuvaro¤lu, Ülkü Beflkardefl.
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Osmanl› Devleti’nde Yüksek Bürokrasi ‹çin
Üstün Yeteneklilerin Tespiti ve Sarayda
Özel E¤itim Süreci
Bülent ARI*

O

ÖZET

smanl›, Enderun sistemi ile aristokratik yap›y› ve kan ba¤›n› de¤il; ehliyet, liyakat ve sadakati esas alan bir mekanizma infla etmiflti. Enderun’a al›nan üstün yetenekli çocuklar, halktan soyutlanarak terfi sistemini
esas alan bir e¤itime tabi tutulurlar ve e¤itimlerini müteakip öncelikle taflrada görevlendirilirdi. Belirli bir deneyim sürecinden sonra da gerekli görülenler merkeze al›n›r ve böylece Osmanl› idari sistemini teflkil eden elit yöneticiler ortaya ç›kard›. Bu çal›flma Enderun ile ilgili birincil kaynaklar esas al›narak
bu sürecin iflleyiflini anlamam›za yard›mc› olmak amac›ndad›r.
Bütün zaaflar›na ve çeflitli yan etkilerine ra¤men Osmanl› idari sisteminin,
baflar›s›n› mükafat ve mücazat çerçevesinde, tayin ve terfi sistemine borçlu oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu da aristokratik yap›y› ve kan ba¤›n› de¤il, ehliyet, liyakat
ve sadakati esas alan bir mekanizma ile yürütülmekteydi. XVI. asr›n sonuna kadar süren Klasik Dönem1 boyunca idari kadrolar büyük ölçüde kul asl›ndan, yani
devflirmelikten yetiflen kimselerce iflgal edilmifltir.2 Kul asl›ndan olan üst düzey
____________________________________

* Dr., Çankaya Üniversitesi.
1. Klasik Dönem’de Osmanl› müesseseleri için bkz. Halil ‹nalc›k, Classical Age, 1300-1600, London:
Weidenfeld and Nicholson, 1973; Türkçesi Osmanl› ‹mparatorlu¤u Klasik Ça¤ (1300-1600), Tercüme Ruflen Sezer, ‹stanbul: YKY, 2003.
2. Osmanl› kul sistemi için bkz. Halil ‹nalc›k, “Ghulam”, Encyclopedia of Islam, 2nd Ed., (1965), 1085-1091.
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yöneticilerin bilhassa Fatih’ten itibaren hakim olmas›n›n kendi dönemi için baz›
gerekçeli sebepleri vard›r. ‹stanbul’un fethinden sonra Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nu tevarüs eden Fatih, bütün yetkilerin padiflah›n flahs›nda topland›¤› ve bunun asla paylafl›lamad›¤› merkezi bir idare kurmufltu.3 Bu idari sistem içinde kul
asl›ndan olanlar a¤›rl›k kazanmaya bafllad›. Akrabal›¤›n, hemflehrili¤in, milliyetin
hiçbir öneminin olmad›¤› bu yeni sistemde tek bir kriter vard›: Baflar›l› olmak. Baflar›s›zl›¤a ne padiflah›n, ne de sistemin tahammülü ve asla müsaadesi yoktu.
Mutlak ve sürekli baflar›y› sa¤lamak için de idari kadrolara dahil olman›n daha
bafllang›c›nda tüm hassas tedbirler al›n›yordu. Belli bir bölgenin idare üzerinde
ilerde bir bask› grubu oluflturmas›n› önlemek için farkl› bölgelerden devflirilen o¤lanlar ‹stanbul’a getirilip Yeniçeri A¤as›’na teslim edilirdi.
Böyle bir sistemde üstün yetenekli gençlerin temayüz edebilece¤i sadece iki
yol vard›: Her ikisi de askeri s›n›ftan say›lan ‹lmiyye ve Seyfiyye’ye intisab etmek.
‹lmiye s›n›f›n›n en üst basamaklar›na t›rmanman›n yolu taflradan çok ‹stanbul’daki medreselerden icazet almakt›. Bunlar kabiliyetlerine göre ilerde ya büyük
bir müderris, ya da büyük flehirlerde Mevleviyyet ad› verilen payeli kad›l›klara
yükselirlerdi.4 Bu tebli¤de ‹lmiyye’deki üstün yeteneklerin seçilme ve e¤itimlerini
hariç tutarak, sadece elit yönetici olacaklar›n saraya ne flekilde al›nd›¤› ve nas›l
yetifltirildikleri üzerinde duraca¤›z.5

DEVfi‹RME VE SARAYA ‹ÇO⁄LANI SEÇ‹LMES‹
Klasik dönem boyunca, yani 1600’lere kadar sarayda yetifltirilecek ve üst düzey idari makamlar› iflgal edecek kadrolar›n kayna¤› büyük oranda devflirme idi.
Bu nedenle Osmanl› hükümeti Devflirme sistemini büyük bir ciddiyetle takip etmekteydi. ‹lerde Yeniçeri olacak o¤lanlar çeflitli bölgelerden devflirilirken anas›
babas› belli ve mümkünse asil ailelerin bir o¤lu al›n›p, toplan›p ‹stanbul’a getirilirdi. Bu iflin hakk›yla yerine getirilmesi için öncelikle tecrübeli, dürüst ve mütedeyyin kifliler seçilip devflirme toplamak üzere yayabafl› tayin edilirdi.6 Yayabafl›,
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gitti¤i köylerde bütün reayay› çocuklar›yla birlikte toplay›p, sadece birden fazla
çocu¤u olanlar›n çocuklar›ndan 15-20 yafl aras›ndaki bir çocu¤unu al›rd›.7 Çocuklar› seçerken de dikkate alaca¤› hususlar Yeniçeri kanunnamesinde aç›kça ifade olunmufltur:
Kâfir evlad›n› cem eylemek laz›m geldikde ekâbir o¤lunu alalar ve
papas o¤lunu ve kâfir aras›nda asl› eyü olan kâfirin o¤lunu alalar ve
iki o¤lu olan›n birin alalar ikisin bir u¤urdan almayalar ve o¤ullar›
olan›n dahi güzelce olan›n alalar ve babas› ve anas› ölüb yetim kalan o¤lan› almayalar, zira gözü aç ve bî-edeb olur ve s›¤›rtmaç ve çoban tâifesinün o¤lunu almayalar, zira da¤larda büyümüfllerdir, bîedeblerdir.8

Kolay zapdedilmeleri için Devflirme o¤lanlar›n say›s› yüzü bulunca ana baba
adlar› ve eflkalleriyle iki nüsha olarak deftere kaydedip, hemen güvenilir biriyle ve
defterlerden birinin suretiyle ‹stanbul’a Yeniçeri A¤as›na gönderilirlerdi. Sonradan
ekleme ve de¤ifltirme olmamas› için o¤lanlar ‹stanbul’a ulaflt›¤›nda, iki defter birbiriyle karfl›laflt›r›l›rd›. Baz›lar› o¤lunu vermemekte direnirken, baz› aileler çocu¤unun istikbali için yayabafl›na gönüllü olarak teslim etmeye çabalarlard›. Tabii bu
durumda o¤lanlar› birbiriyle de¤ifltirmek için çeflitli yolsuzluk ve usulsüzlükler
devreye girerdi. O¤lunun kay›p oldu¤unu iddia ederek ve papaza rüflvet vererek
kilise kay›tlar›ndan isminin sildirilmesi bunlardan biriydi.9 Bir di¤eri de yayabafl›na
para vererek o¤lunu kurtarmak veya aralar›nda para toplayarak köylerine u¤ramas›n› engellemek:
Rumili’nde bir zulm dahi budur ki, Rumili’ne acemi o¤lan devflürme¤e bir salih ihtiyar yayabafl› gönderilmez, ekabir dile¤iyle bir rüflvethor taze yi¤it yayabafl› gönderilir. Reaya o¤lun halas eylemek içün çift
öküzün ve ba¤›n ve tarlas›n bi’l-külliye satub bu yayabafl›na verür, o¤lunu kurtarur. Dahi ol kafirün oturacak ve duracak yeri kalmaz, o¤lu

____________________________________

____________________________________

3. Padiflah›n Osmanl› idari sistemi içindeki fonksiyonu için bkz. Halil ‹nalc›k, “Osmanl› Padiflah›”, A.Ü.
SBF Dergisi, XIII, (1958), 68-79.
4. ‹lmiyye s›n›f›na geçme flartlar›, medreseler ve müfredat hakk›nda bilgi için bkz. Cahid Baltac›, XVXVIII. As›rlarda Osmanl› Medreseleri, ‹stanbul, 1976; Hüseyin Atay, Osmanl›larda Yüksek Din E¤itimi, ‹stanbul: Dergah, 1983; Cevat ‹zgi, Osmanl› Medreselerinde ‹lim, ‹stanbul: ‹z Yay., 1997.
5. Enderun hakk›nda daha kapsaml› bilgi için bkz. Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara: Gazi Ün.
1984; ‹. H. Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devletinin Saray Teflkilat›, Ankara: TTK, 1988, s 297-357.
6. “Müstakim ve umur-dîde yayabafl›lar tayin olunurdu”. Kitâb-i Müstetab, Osmanl› Devlet Teflkilat›na Dair Kaynaklar, Haz. Yaflar Yücel, Ankara: TTK, 1988, s 5.

7. “… Kefere-i reayan›n ne kadar o¤lan› var ise babalar› ile cem’ edüb yan›na getirdüb bizzat nazar
edüb, görüb, kan¤› kafirin müteaddid o¤ullar› ola, içlerinden birini ki, on befl yafl›ndan yirmisine
var›nca ola, yeniçerilik içün alub, yazub zabt ü h›fz ede, amma müteaddid olmayan›n o¤lu al›nmaya ve müteaddidin biri al›nd›kdan sonra ziyadeye dahletmeye …”, sicilde 701 no. ile kay›tl›
998/1589 tarihli berat, Halit Ongan, Ankara’n›n ‹ki Numaral› fier’iye Sicili, Ankara: TTK, 1974, s 54.
8. Kavanin-i Yeniçeriyan-i Dergah-i Ali, Haz. Ahmed Akgündüz, Osmanl› Kanunnameleri, c 9, ‹stanbul: OSAV, 1996, s 138.
9. Godfrey Goodwin, Janissaries, London: Saqi Books, 1997; Türkçesi, Yeniçeriler, ‹stanbul: Do¤an
Kitap, 2001, s 34.
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ve k›z› ile bafl›n alub gider. … Zira kafirün o¤lun alma¤a giderler, güya ki can›n al›rlar, can›n vermez, cümle mal›n verür.10

‹stanbul’da bütün o¤lanlar bir araya topland›¤›nda Divan’a getirilip padiflah
taraf›ndan da bizzat görülür. Bu arada ulemadan olup ilm-i k›yafetten11 anlayan
Saray-i Amire hocas› gelerek çocuklar›n simas›n› inceler ve aln›ndaki çizgiler ve di¤er alâmetlere bakarak kendi bilgi ve tecrübesine göre uygun gördüklerini seçerdi.12 Güzel ahlakl›, edepli ve yak›fl›kl› olanlar padiflah›n tasvibiyle saraya iço¤lan›
olarak al›n›r, di¤erleri ilerde Yeniçeri olmak üzere Türk köylülere bir süreli¤ine verilip Türkçe’yi ve Türk adetlerini ö¤renmeleri sa¤lan›rd›.13
Osmanl› idare sistemi hakk›nda yazan yabanc›lar›n ço¤u, ‹ço¤lanlar›n›n saraya seçilme ve yetifltirilme usullerinden hayranl›kla bahsetmekte ve üst düzey yöneticilerin çok vakur olduklar›n› ve en küçük olayda bile etkileyici bir tav›r tak›nd›klar›n› ifade etmektedirler. John Greaves taraf›ndan eseri 1653 y›l›nda Londra’da bas›lan ve Topkap› Saray›’n› anlatan Robert Withers’a göre ‹ço¤lanlar›n›n
çok yak›fl›kl›, gösteriflli olmas› ve görüntülerinden ilerde k›ymetli ve iyi idareci olacaklar›n›n anlafl›lmas› gerekir. Eski gelene¤e göre, ‹ço¤lanlar› daima bulunabilen
en asil ve medeni Hristiyan ailelerden veya esirlerden seçilmelidir. Ona göre, Türkler, do¤ufltan asaletin, özellikle iyi e¤itimle desteklendi¤i takdirde, ki bu ancak
sarayda yap›labilir, erdemli ve yüksek karakterde insanlar yarataca¤›na inan›rlar.
Saraya gelir gelmez kendilerine verilen dersler hayran olunacak de¤erdedir. Ö¤____________________________________

10. Kitâb-i Mesalihi’l Müslimin ve Menâfii’l-Mü’minin, Haz. Yaflar Yücel, Ankara: TTK, 1988, s 106107. Fakir ailelerin çocuklar›n› yayabafl›lar›na gönüllü vermek istemeleri bu konuda büyük bir temayül oldu¤u intiba›n› vermektedir. Halbuki o¤lunu vermekte istekli olanlar görüldü¤ü gibi, vesikalara göre, vermekte direnenler oldu¤u ve rüflvetle çocu¤unu kurtaranlara da rastland›¤› muhakkakt›r. Bu konuda daha önceki tart›flmalar için bkz. Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanl›,
‹stanbul: OSAV, 1999, s 44; Alaaddin Haflim, “Malumun ‹’lam›: Bilinmeyen Osmanl›”, ‹slamiyat,
cilt 2, say› 4, (1999) 163-179, s 168-169.
11. ‹lm-i K›yâfet için bkz. Taflköprülüzade Ahmed Efendi, Mevzûatü’l-Ulûm, ‹stanbul: ‹kdam Matbaas›, c 1, 379-380..
12. ‹. H. Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devletinin Saray Teflkilat›, Ankara: TTK, 1988, s 289.
13. “Yayabafl›lar eyüce yarar o¤lanlar cem’ ederlerdi ve her vilayetin Devflirme sürüsü ikiyüz ve üçyüz
ve dahi ziyade nefer olub k›z›l abalar ile Divan-i hümayuna getürülüb saadetlü padiflad›m›z Arz
odas›nda iken birer birer manzur-i hümayunlar› oldukdan sonra kapu a¤as› cümlesin gözden geçürüb ve her sürüden içlerinde göze dokunur eyü o¤lanlar› emr-i hümayun ile iç o¤lanl›¤›na intihab olundukdan sonra Edirne ve Galata ve At Meydan› saraylar›na tevzi olunub ve sair o¤lanlar› Yeniçeri A¤as› marifetiyle ‹stanbul a¤alar› Türk üzerine yazdururlard›”, Kitâb-i Müstetab, s 6;
Eyyubî Efendi Kanunnamesi, Haz. Abdülkadir Özcan, ‹stanbul: Eren, 1994, s 40; Kavanin-i Yeniçeriyan, A. Akgündüz, Osmanl› Kanunnameleri, c 9, s 136.
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retmenleri taraf›ndan afl›r› titizlikle yetifltirilirler ve hergün dersleri yan›nda iyi giyim ve muafleret adab›, dini bilgiler ve ak›llar›n› zenginlefltirecek neler varsa onlar ö¤retilir.14 1585 y›l›nda yazd›¤› bir risalede Enderun’daki ‹ço¤lanlar›ndan bahseden Gianfrancesco Morosini de saraya al›nan o¤lanlar›n titiz ve disiplinli bir
e¤itimle yetifltirildiklerinden bahsetmektedir.15 ‹ço¤lan› olarak saraya ayr›lanlar›n
isimlerinin kaydedildi¤i defterlerden baz›lar› halen Topkap› Saray› Arflivi’nde muhafaza edilmektedir.
Enderun’a bu ilk seçimleri, devflirmelerin bütün hayat›n› etkilerdi. Acemi o¤lan› olacaklar Türk köylü ailesi üzerine verilip Türkçe ö¤rendikten sonra Yeniçerili¤e ad›m atsalar bile yüksek makamlara asla gelemezlerdi. En yüksek payeler,
Enderun’dan yetiflen ve oradan ç›kt›klar› zaman yükselmeye üst basamaklardan
bafllayan ‹ço¤lanlar›na verilirdi. Bu suretle kapal› bir sistem içinde, padiflaha sad›k, çok iyi ve son derece s›k› e¤itim alm›fl, kabiliyetlerine göre bir meslek sahibi
olan, zamana göre say›lar› 300-400 aras›nda de¤iflen genç, Sultan’›n hizmetinde
olurdu. Önce Büyük ve ard›ndan Küçük odaya geçerler, daha sonra s›ras›yla Seferli, Kiler, Hazine ve en iyileri de son olarak Has odaya al›n›rlard›.16 Bu süre zarf›nda terfi edemeyenler elenerek daha alt mevkilere tayin edilerek saraydan ç›karlard›. Bunlar saray ve devlet düzenine o kadar hakimlerdi ki, taflrada sancakbe¤i ve be¤lerbe¤i olarak görevlendirildiklerinde sarayla birlikte devlet mekanizmas›n›n uyumlu bir parças›n› olufltururlard›:
Saraya tevzi olan o¤lanlar sarayda yedifler ve sekizer y›l terbiye olunurlard›. Badehû içlerinde göze dokunur ehl-i ma’rifet ve akl-i basiret üzere olan o¤lanlar› Hasoda’ya al›nub ba’dehû umûmen ç›kma oldukda
her odadan ferman olundu¤u üzere tayin olunub taflra ç›karlard›.
Ba’dehû giderek her birlerinin liyakat ve kabiliyetlerine göre dirlik ve
mans›b tâ Veziriazam oluncaya de¤in yollar› vardur ve Hasoda’da olan
____________________________________

14. Robert Withers, Büyük Efendi’nin Saray›, Tercüme Cahit Kayra, ‹stanbul: Pera, 1996, s 64.
15. “The handsomest, most wide-awake ones are placed in the Seraglio [palace] of the Grand Signor, or in one of two others used only for this purpose, and they rise to the highest government
offices. The Turks care not at all whether these boys are the children of noblemen or if fishermen and shepherds. All of this explains why their major officials are all good-looking and impressive, even when their manners are uncouth. Eunuchs have charge of them, and for any little
offense they beat them cruelly with sticks, rarely hitting them less than a hundred times, and as
much as a thousand.” Gianfrancesco Morosini, 1585, “Turkey is a Republic of Slaves”, in Pursuit of Power, Ed. and translated by James C. Davis, NY: Harper and Publishers., p 136.
16. XVII. as›rda Hasoda’da 41, Hazine’de 112, Kiler’de 73 ve Seferli odas›nda 108 ‹ço¤lan› vard›r. Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-Beyan Fi Kavanin-i Al-i Osman, (1673) Haz. Sevim ‹lgürel, Ankara: TTK, 1998, s 61-64.
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Silahdar ve Çukadar ve Rikabdar, bölük a¤al›klar›ndan biriyle ç›kma¤a
kanunlar› olub ba’dehû liyakat ve istihkak›na göre h›dmeti sebkat etdikce büyük Mir-i ahur ba’dehû Kapucubafl› ve andan Mir-i alem ve
andan Yeniçeri A¤as› ve andan Kastamonu sanca¤› ve andan be¤lerbe¤ilik, ba’dehû her vilayetin be¤lerbe¤iliklerin tasarruf etdikden sonra Mir-i miran-› Anadolu, ba’dehû Rumili ve andan Vezir ve giderek Veziriazam olan kimesne cemi’ kul taifesinin ahvallerine ve a¤al›klar›na
vak›f olmufl olur ... ve Divan-› Hümayun’da bir umur vaki oldukça veyahud bir memleketden flekvac› geldikde “Acaba buna nice cevab vereyüm ve bunun asl› nicedür” deyu Reis a¤z›na ve kethüdas› ve sairlerin a¤z›na bakma¤a ihtiyac olmaz ve flunlar ki a¤al›klar›nda ve sancak
ve be¤lerbe¤iliklerinde imtihan olub liyakati olmayanlar› ilerü getürülüb vezaret verilmez idi. Kimi a¤al›klarda ve kimi sancakda ve kimi
be¤lerbe¤ilikde kalub ve kiminin hilaf-› fier’ ü kanun vaz’ u hareketleri sebebi ile ebedi azl olub kalurlar idi.”17

Tabiat›yla sürekli olarak kurallar›n ihlali, sadakatsizlik, yolsuzluk ve adaletsizliklere rastlan›rd›. Padiflaha durum rapor edilip suiistimaller gözard› edilemez hale geldi¤inde en a¤›r cezalar hemen devreye girerdi: Azl, sürgün ve hatta siyaseten katl ve mallar›n›n müsaderesi. Böylece arkada bekleyen ve çok iyi yetiflmifl
gençlere yeni kadrolar aç›l›rd›. ‹flte Osmanl› sistemini ayakta tutan sihirli güç bu
sürekli kadro yenilenmesi ve gençlerin önünün daima aç›k olmas›d›r.18

ENDERUN’DA E⁄‹T‹M
Enderun’a girenler bir kere çok s›k› bir disiplin alt›nda yetifltirilirdi. Bunlar bir
nevi d›fl dünyadan tecrit edilerek saray hayat›n› tümüyle benimserlerdi:
Kânun-i kadîm budur ki bir o¤lan saraya girdükden sonra ayruk taflradan an› kimesneler bilmezdi ki sa¤ m›d›r ve ‹ço¤lan› dedükleri nicedür ve tarîkleri nedir ve ne ifller, kimesne ân› bilmez idi, me¤er ancak
saraydan ç›kanlar bilürdü; ta bu flekl üzere zabt ü edeb ve erkân var
____________________________________

17. Kitab-i Müstetab, s 6.
18. “‹ço¤lanlar›n›n hepsi Büyük Efendi’nin (Sultan) kendilerinden, onlar› d›flarda tayin edecek kadar
memnun olmas› umuduyla yaflarlar, çünkü bundan sonra saraydaki zahmetli görevlerinden olabildi¤ince çabuk kurtulur ve idari ifllerde görev al›rlar. Türk idarecilerin s›k s›k de¤iflmeleri bu yüzdendir, çünkü her yeni Büyük Efendi’nin terfi etmek isteyen pekçok adam› vard›r.” R. Withers,
Büyük Efendi’nin Saray›, s 78.
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idi ki, mesela bir zülüflü baltac› bir ‹ço¤lan› ile musahabet eylese zâbit olan a¤alar ‹ço¤lan›na bî-hadd de¤nek urub kezalik baltac›ya dahi kethüdas› let ururdu ve bundan murad budur ki, ‹ço¤lan› içerü ahvalinden bir söz taflraya ç›kar›lmaya veyahud baltac› ile taflraya mektublar› varub gelmeye.19

‹ço¤lanlar› daha çok kendi kabiliyetlerine ve ilgi alanlar›na göre bir u¤rafl› seçerlerdi. Aralar›ndan böylece temayüz edenler çabucak göze girerlerdi. Sarayda
musiki hocal›¤› da yapan Bobovi, yazd›¤› risalede kabiliyetli gençlerin ilerlemek
için nas›l üstün bir gayretle çal›flt›klar›n› anlatmaktad›r.20 Bunda baz›lar› o kadar
maharet kazan›r ve baflar›l›d›r ki ileriki makamlar›nda meslekleri lakaplar› haline
gelirdi.
‹lk devirlerden itibaren padiflahlar saray mensuplar›n›n öncelikle okuma
yazma ö¤renmelerine önem vermifllerdi. Bilhassa Yavuz Sultan Selim bu hususta çok titiz davranm›fl ve anlat›ld›¤›na göre onun zaman›nda sarayda okuma
yazma bilmeyen kimse kalmam›flt›.21 Bu e¤itim daha sonraki y›llar boyunca çok
sert olarak uygulanmaya devam eder. Öyle ki, biri saraydan ç›kt›¤›nda bütün
emirleri yerine getirdi¤i zaman dünyan›n en sab›rl› insan› olmufltur. Çünkü her
yanl›fll›klar› için at›lan dayaklar çok a¤›rd›r. Baz›lar› sürelerinin sonuna do¤ru bir
iki y›l içinde yüksek rütbeli biri olacakken bu a¤›r cezalara dayanamay›p saray____________________________________

19. Kitâb-i Müstetâb, s 26.
20. Aslen Lehli olup Tatarlar taraf›ndan esir al›n›p tüccar vas›tas›yla ‹stanbul’a sat›lan ve saraya al›n›p
musiki kabiliyeti dikkat çekti¤inden 19 sene sarayda hizmet gördükten sonra içki müptelal›¤› had
safhada olmas› dolay›s›yla saraydan ç›kar›lan Bobovi’nin tahminen 1657’de yazd›¤› Serai enderun
sic, cioe, Penetrate, dell’ Serajio detto nuoveodei G. sri e Re Ottomani adl› risale bu alanda önemli bir kaynakt›r. Asl› ‹talyanca olan bu risale daha o devirde Almanca ve Frans›zca’ya da tercüme
edilmifltir. “Some of the pages study more than the others,each according to his own ability. The
Sultan’s intention is not to make them great scholars. Progress in their study depends on their
own interest. Many want to acquire a knowledge that will distinguish them from the ignorant.
Those, who by natural inclination have this ambition, are favored over the others in the halls.” C.
G. Fisher, and A. Fisher, “Topkap› Saray› in the Mid-Seventeenth Century: Bobovi’s Description”,
Archivum Ottomanicum, c X, (1985) 5-81, s 77. Makaleden haberdar ederek bir nüshas›n› temin
eden Topkap› Saray› Müdürü Filiz Ça¤man’a burada flükran borcumu ifade etmek isterim.
21. “Yavuz Sultan Selim Han hazretleri Asr-› hümâyunlar›nda dahi okuyub yazanlar›n nail-i iltâf ve iltifât olduklar› gibi aksi halde bulunanlar› dahi darba kadar tahdîd edildi¤i cihetle saray-› hümâyunlar›nda câhil ve bî-himmet kalmam›fl ve ekser a¤avât kendi bahisleriyle zâbitlerinin teflvîkiyle
okuyub yazma¤a sarf ü ikdâm ederek Enderun-i hümâyundan nâil-i merâtib-i celîle ve menâs›b› sâniye olarak kesb-i tefvîz edenlerin büyük büyük hizmetlere muvaffak olduklar› malumdur.”
Anonim Enderun Tarihi, ‹stanbul Belediye Kütüphanesi, K 470, Muallim Cevdet Yazmalar› E 1112’den aktaran Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara: Gazi Un. 1984, s 153.
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dan ç›kar›lmalar›n› isterler ve bir sipahi ya da müteferrika olarak az bir paraya
r›za gösterirler.22
Özenle seçilen ‹ço¤lanlar› saraydan ç›kma ile görevlendirildiklerinde yüksek
makamlardan bafllarlar. Böylece sadakat ve liyakatleri ile h›zla yükselerek vezirli¤e kadar ulafl›rlard›. Bunlar hem saray terbiyesi görüp, hem de taflrada mahalli
idarelere iyice vâk›f olduklar›ndan Divan’da da devlet idaresinin tüm gereklerini
hakk›yla yerine getirirlerdi. Lucette Valensi’ye göre Enderun bir okul, yaman bir
k›ymetlileri seçme, beden ve kafalar› yap›land›rma makinesidir. Kurum gençleri
bütünüyle yaln›z padiflaha sadakate haz›rlar. Orada emir almay› de¤il, emir vermeyi ö¤renirler.23 Fakat bu derece kabiliyetli, güçlü ve iyi yetiflmifl insanlar›n bir
kusur ifllediklerinde padiflah›n ferman› karfl›s›nda ne kadar zavall› ve çaresiz olduklar› bat›l›lar› flafl›rtmaktad›r. Yine Valensi’ye göre padiflah›n hizmetindeki insanlar zorla de¤il isteyerek boyun e¤erler. Gözden düflen paflalar kaç›p can›n›
kurtarmak yerine uslu uslu boyunlar›n› uzatmaktad›rlar. Üstelik bir de “Türkler
için en büyük mutluluk Sultan›n kulu olmakt›r” diye konufluyorlar.24 Buna dair
örnekler çoktur. 1672-1673 y›llar›nda ‹stanbul’da bulunan Antoine Galland da
Kas›m Pafla’n›n idama nas›l raz› oldu¤unu hayretle anlatmaktad›r.25
Bu durumu Machiavelli Hükümdar adl› eserinde son derece çarp›c› bir üslupla özetleyip Osmanl› ülkesini ele geçirmeye niyetleneceklerin, padiflahtan baflka
di¤er güçlerin isyan›na güvenmemelerini ö¤ütler:
Osmanl› ülkesini istila edebilmenin pek güç, fakat bir kere zapt edildikten sonra da muhafazas›n›n kolay oldu¤u görülür. Hakim olan Sultan ortak kabul etmedi¤inden baflka, herkes padiflah›n kulu olup ellerindeki imkanlar› padiflaha borçludur. Memleketin büyükleriyle birleflerek bir isyan ç›karmak imkans›zd›r. Ellerinde böyle bir fesada alet
olabilecek imkan yoktur, ifsâd edilseler bile halk› arkalar›nda sürükleyemezler. Osmanl› devletine hücum etmek isteyen kimse onlar› karfl›s›nda birleflmifl olarak bulacakt›r. Bu yüzden sadece kendi kuvvetine
____________________________________

22.
23.
24.
25.

R. Withers, Büyük Efendi’nin Saray›, s 64-65.
Lucette Valensi, Venedik ve Bab-› Ali, ‹stanbul: Ba¤lam, 1994, s 56.
L. Valensi, Venedik ve Bab-› Ali, s 56.
Bir isyan ç›kar›p 60 bin kiflilik bir ordu toplam›fl olan Kas›m Pafla, maharetle kendisine iltihak etmifl olan bir paflan›n sofrada gösterdi¤i bir hatt-› flerif karfl›s›nda idam olunmay› sessizce kabul
etti. Sofrada davetli bulunan di¤er paflalar›n hiçbiri de derhal tatbik edilen idam hükmüne muhalefet etmediler. Bilakis hepsi odadan ayr›l›p çad›rlar›na çekildiler ve ertesi gün hareket ederek
cümlesi vilayetlerinin yolunu tuttular. Antoine Galland, ‹stanbul’a Ait Günlük Hat›ralar 1672-73,
c 1, Ankara: TTK, 1998, s 206.
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güvenmelidir. Fakat bir kere muharebede ma¤lub olup Sultan yeni bir
ordu ç›karamayacak hale düflünce art›k saltanat mensuplar›ndan baflka korkacak kimse kalmaz. Çünkü halk nazar›nda saltanat hanedan›ndan baflka kimsenin itibar› yoktur.26

Bu siyasi yap› XVII. yüzy›l sonlar›na kadar sürdürülebilen merkezî idarenin
güçlü oldu¤u dönemi aksettirir. XVIII. Yüzy›l, mahalli kuvvetlerin, padiflah› ve ‹stanbul’u sarsmaya bafllad›¤› dönemdir. III. Selim bir yandan reformlar› yapmaya
çal›fl›rken bir yandan da güçlü valileri itaat alt›na almaya çal›fl›r. Meselâ Cezzar
Ahmed Pafla’n›n fiam valili¤inden azledilmesini karara ba¤layan sadrazama flöyle
bir Hatt-› Hümayun yazar:
Benim vezirim,
fiam maddesini söyleflmiflsiniz. Cezzar’›n azlini vâcib addeylemiflsiniz.
fiimdi Cezzar azl olsa, yerine gelen muktedir olmasa ifle yaramaz.
Muktedir olsa o da bir Cezzar olur ve Cezzar ikilenir. Ol vakit eski Cezzar› ne yapmal›?27

‹flin ilginç yan›, çok üst düzey görevlere gelseler dahi padiflah›n onlar› hâlâ
kullar› olarak görüp terbiye etmesidir. Bu süreç XIX. as›r bafllar›na kadar devam
etmifltir. Bu hususta III. Selim’in 1205/1791’de sadrazam Seyyid Hasan Pafla’ya
yazd›¤› Hatt-› Hümayun son derece manidard›r:
Benim Vezirim,
Seni bana kimse tarif etmedi. Bizzat kendim intihâb edüb vekâlet-i
kübrây› sana siparifl etdim. Sen ise umûr-i seferde küllî tekâsülünden
baflka Beytülmâl-i Müslimîn’i kat’â s›yânet etmeyüb kar›ndafl›n Mehmed’in etmedi¤i mezâlim kalmad›. … Sen beni taharrî etmez mi san›rs›n. Benim seni intihâb›m›n teflekkürü böyle mi olur? Nazardan sâk›t olarak anda bunda gezerken seni getürüb sadrazam etdüm. Senden geçmeyece¤ime binâen seni terbiyeye ihtimâm-i hümâyunum lâz›m geldi. E¤er bundan sonra mütenebbih olmaz isen sonra sen bilürsün. ‹flte ben yazacaklar›m› yazd›m, vesselam.28
____________________________________

26. Nicolo Machiavelli, Hükümdar, tercüme Haydar R›fat, ‹stanbul: Matbaac›l›k ve Neflriyat, 1932,
s 41.
27. Enver Ziya Karal, III. Selim’in Hatt-› Hümayunlar›, Ankara TTK, 1992, s 138.
28. Ahmed Cavid, Hâdika-i Vekâyi’, Haz. Adnan Baycar, Ankara: TTK, 1998, s 112-113.
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III. Selim’in ard›ndan padiflah›n mutlak otoritesi II. Mahmud zaman›nda da
devam eder. Fakat Tanzimat’tan sonra art›k bu derece bir otoriter idare tarz›ndan
vazgeçilir. Bu dönemde Enderun art›k sadece bürokrasi için çok iyi bir e¤itim veren bir kurum niteli¤ine bürünmüfltür.29 1869’da Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi saray d›fl›ndaki e¤itim için de bir s›n›fland›rma yapar ve bugünkü üniversitelere emsal olan Darü’l-Fünûn aç›l›r.

Bir Türk E¤itim Gelene¤i Olarak Enderun’un
Yeniden ‹nflas›
Ahmet Emre B‹LG‹L‹*

†

ÖZET

stün yetenekli potansiyelin de¤erlendirilmesine yönelik tarihsel çabalar›n dünyada ilk ve en ünlü uygulamas› tart›flmas›z Enderun Mektebi’dir.Üstün ve stratejik insan kayna¤›ndan devlet ifllerinde seçkin bir flekilde
yararlanma üzerine temellenen bu uygulama, bir Türk e¤itim gelene¤i olarak küresel etkilerin h›zla artt›¤› günümüzde ne ifade ediyor? Bugüne tafl›nabilir özellikleri var m›d›r? ‹flte bu çal›flmada söz konusu orijinal örne¤in;
günümüz e¤itimi aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi, bugüne tafl›nabilecek özellikleri,
elefltirisi, e¤itim gelene¤i ve inflas› kavramlar› çerçevesinde çözümlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Enderun’un yeniden inflas›ndan kastedilen ise; onun e¤itimde
uygulad›¤› yöntem, teknik ve ifllevini günümüz Türkiye’sinde karfl›layabilecek
kurumsal çabalar›n olabilece¤idir.

G‹R‹fi

____________________________________

29. Enderun’da 1292/1876 senesinde okutulan derslerin haftal›k ders saati ve hocalar›n isimlerine ait
cetvel Topkap› Saray› Arflivi D 4783/1 ve her s›n›fta okuyan talebenin isimleri de D 4783/2’de kay›tl›d›r. Yine bu döneme ait bir talebe listesi ayn› arfliv D 8815 numarada “Hazine-i Enderun-i Hümayun hademelerinden olup saye-i maarif-vâye-i flehinflâhîde mekteb-i münîfede tahsil-i ilm etmekde bulunan bendelerinin isimlerini mübeyyin bir k›ta defterdir” bafll›¤›yla yer al›r.

Her bireyin do¤ufltan elde etti¤i yeteneklerini gelifltirme ve bu do¤rultuda
e¤itim almas›, günümüze iliflkin demokratik bir hak olarak bilinse ve bu çerçevede yararlan›lsa da, tarihsel süreç içerisinde bireylere iliflkin bu potansiyelden baz›
devlet örgütlerinin /hükümdarlar›n üst düzeyde istifade etme yoluna gitti¤i bilinmektedir. Bu yararlanma biçimi devletin/hükümdar›n konumu/biçimine göre bireysel ve/veya kurumsal düzeyde oldu¤u görülmüfltür.
____________________________________

* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
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fiüphesiz ki tarihte bu potansiyeli kullanman›n temelinde; bireyi gelifltirme /
yeteneklere göre e¤itim verme düflüncesinden daha çok hükümdar›n/devletin bu
gücü kendi ad›na kullanarak iktidar›n› sa¤lamlaflt›rma, etkinli¤ini art›rma ve ömrünü uzatma gibi hedefler yatmaktad›r. Tarihte, bireylerin bu üstün potansiyelinden bireysel ve/veya kurumsal düzeyde yararlanma, sözkonusu amaçla da olsa,
dönemin koflullar› aç›s›ndan son derecede ileri düzeyde bir e¤itim icras› olarak
kabul edilir. Di¤er bir deyiflle, teorik olarak bütün toplumlarda varl›¤› kabul edilen üstün yeteneklilerin ortaya ç›kar›lmas› ve do¤al olarak bundan günün koflullar› do¤rultusunda faydalan›lmas› ya tesadüflere b›rak›lm›fl ya da kurumsal düzeyde belirli bir yöntem dahilinde ortaya ç›kar›larak yetenekleri do¤rultusunda
e¤itime tabi tutulmufltur. Elbette ki ikincisi hem rasyonel hem de bilimsel bir
usûldür. Dolay›s›yla bu usûlü kullanan devletler bu potansiyelden daha çok yararlanm›fllard›r ve dünyada bunun örnekleri mevcuttur.
‹flte Dünya e¤itim tarihinde kurumsal düzeyde orijinal bir örnek olan Enderun Mektebi; alt yap› kurumlar› ile ö¤renci seçimi, e¤itim aflamalar›, yeteneklerin
keflfi ve yönlendirilmesi, pratik ve teorik e¤itimin birlikte yürütülmesi, sorunlar› ve
sonuçlar›yla bu alanda bir bütünlük arzetmektedir.
Bu çal›flmada sözkonusu orijinal örne¤in; günümüz e¤itimi aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi, bugüne tafl›nabilecek özellikleri, elefltirisi, e¤itim gelene¤i ve inflas›
kavramlar› çerçevesinde çözümlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Enderun’un yeniden inflas›ndan kastedilen ise; onun e¤itimde uygulad›¤› yöntem, teknik ve ifllevini günümüz Türkiye’sinde karfl›layabilecek kurumsal çabalar›n olabilece¤idir.
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sözkonusu iliflki aç›kça görülür. E¤itimle ilgili her sistem ve kurum kendi geleneklerini infla etmek zorundad›r. Aksi durumda varl›klar› ve baflar›lar› uzun süreli olmayabilir.
‹nfla etme, teknik bir terim gibi görünse de asl›nda sosyal bilimlere daha çok
uygun düflen bir kavramd›r. Çünkü sosyal bilimlerin tümünde gerçek anlamda
ve bir sistem dahilinde birbiri üzerine koyma, temellendirme yani bir infla söz konusudur.
Gelene¤i, bir e¤itim kurumu ba¤lam›nda anlamland›racak olursak; kurumun
bir tak›m ilkeler belirlemesi ve bu do¤rultuda de¤iflerek, dönüflerek ve nihayetinde kartopu türünden bir birikim elde ederek e¤itim – ö¤retim etkinliklerinin icra
ve infla etme süreci oldu¤unu görürüz.
Kurumsal düzlemde düflünüldü¤ünde her e¤itim kurumu, içerisinde bulundu¤u e¤itim sistemi çerçevesinde kendi geleneklerini, e¤itimi icra etmek suretiyle infla eder. Elbette bu infla olay› uzun bir süreç gerektirir. Sözgelimi Türkiye’de
Fen Liseleri ve Anadolu liseleri, kurumsal düzeyde mevcut e¤itim sistemi çerçevesinde farkl›l›klar› ile kendi geleneklerini olufltururlar. Yine benzer bir flekilde Türk
E¤itim Sistemi, tarihselli¤i, mevcut bütün e¤itim etkinliklerinin uygulanmas›, biçimi, koordinasyonu, bütün içerisindeki farkl›l›klar› ve de¤iflimi-geliflimi ile bir sistem olarak kendi gelene¤ini infla eder. Bu infla, kendinden önceki devletlerin (Osmanl›, Selçuklu) e¤itim gelene¤i üzerine yap›l›r. Di¤er bir deyiflle toplumsal yan›
a¤›r basan kurumlar rejim de¤ifliklikleri ile ortadan kalkmaz, varl›klar›n› korumaya bir ölçüde devam ederler. fiüphesiz ki de¤iflme ve geliflme kaydederek. T›pk›
Anadolu Selçuklu Devletinin Osmanl›’y›, Osmanl› Devletinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kökenini teflkil etti¤i (Timur, 1994:52) gibi.

1. GELENEK - ‹NfiA KAVRAMLARI VE E⁄‹T‹M
Gelene¤in kelime anlam›; bir uygulaman›n bir kuflaktan di¤erine aktar›lmas›d›r. Latincede ise bir bilginin elden ele aktar›lmas›na denmektedir. Burada anahtar kavram ‘aktarma’ d›r. Kavram› bir bütün halinde ifade edecek olursak; bir toplumda kendinden önceki nesillerden devral›n›p, k›smen dönüfltürülerek sonraki
nesillere aktar›lan maddi olmayan kültür unsurlar›d›r. Bu tan›mdan yola ç›k›larak
e¤itimde gelene¤i flu flekilde ifade edebiliriz: E¤itime iliflkin bir uygulama biçiminin de¤iflerek ve dönüflerek ifllevsel bir flekilde sonraki kuflaklara aktar›lmas› olay›d›r. Burada olumsuz ve savunulamayacak olan gelenekçilik yapmakt›r. Çünkü
bu; de¤iflme ve geliflmeye bir ölçüde kapal› olmay› yani direnmeyi gerektirir.
Gelenek ve infla kavramlar›, e¤itim sistemi ve kurumlar› ba¤lam›nda birbirleri ile çok yak›ndan iliflkilidir. E¤itimi, bir toplumdaki uygulamalar› ile gerek bir
sistem gerekse e¤itim etkinliklerini icra eden bir kurum olarak düflünüldü¤ünde

2. B‹R TÜRK E⁄‹T‹M GELENE⁄‹ OLARAK ENDERUN MEKTEB‹
Osmanl›, kendi döneminde evrensel düzeyde etkili olmufl belirli bir siyasetin
devletidir ve buna ait her kurum do¤al olarak bu siyaset çerçevesinde flekillenmifltir. Enderun Mektebi; kuruluflu, geliflimi ve kapan›fl› ile birlikte Osmanl› Devletinin
üst yönetiminde dört as›r büyük etkisi görülen bir özel e¤itim kurumudur. Mektep; kurulufl süreci, e¤itim aflamalar›, sonuçlar›/etkileri ve geçerli oldu¤u dönem
itibariyle bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde e¤itimde gelenek olman›n kriterlerini tafl›d›¤› rahatl›kla söylenebilir. Türk e¤itim tarihçisi Akyüz’ün ifade etti¤i gibi
Enderun, Türklerin kendine özgü bir e¤itim sistemi kurup baflar›l› sonuçlar ald›klar›n› göstermekte ve dünya e¤itim tarihinde önemli bir yer tutmaktad›r. (Akyüz,
1993:375) Bunun da ötesinde, Enderun Mektebi ile ilgili çal›flmas› art›k bir klasik
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haline gelen Akkutay, çal›flmas›n›n girifl yaz›s›nda Enderun Mektebi ve uygulanan
e¤itim sistemi için ‘tereddütsüz e¤itim mucizesi’ ifadesini kullanmaktad›r. (Akkutay, 1984:1) Bununla birlikte çal›flman›n bir çok yerinde çok say›da bat›l› e¤itimci
ve araflt›rmac›lar›n mektebe iliflkin olumlu ve övücü vurgular›na yer vermektedir.
(Miller, 1941 / Penzer, 1965 / Lybyer, 1913 / Baudier, 1624 vd.) Burada geçen ortak vurgular; ‹slam dünyas›nda baflka bir prototipi olmad›¤› ve dünya e¤itim tarihinde tek örnek oldu¤u üzerine yo¤unlaflmaktad›r. (Akkutay, 1984: 34,64)
Enderun e¤itim sistemi ile ilgili yap›lan bütün de¤erlendirmelerde ve vurgularda (Enç, 1979/ Akkutay, 1984 / Akyüz, 1993 / Ergin, 1977 / Baykal, 1953 / Tekeli-‹lkin, 1999 / Baltac›, 1976, Parmaks›zo¤lu, 1968 / ‹pflirli, 1993 / Ery›lmaz,
2002, vd.) hep onun orijinal yanlar› öne ç›kar›lmaktad›r. Bunlar; ö¤renci seçimi,
devflirme sistemi, alt yap› teflkil eden saray okullar›, eleme ve elenenlerin baflka
hizmetlerde kullan›m›, yeteneklerin tespiti ve bu do¤rultuda e¤itim, e¤itimin aflamalar›, teori ve uygulaman›n birli¤i/bütünlü¤ü, adab› muafleret, Mektepten yetiflen örnek kifliler, görevleri ve dünyan›n ilk ‘kamu yönetimi okulu’ (Ery›lmaz,
2002: 20) olmas›d›r.
Genifl bir aday taban›ndan aflama aflama en yeteneklilerini seçmek sureti ile
üst düzey devlet hizmetlerini yürütebilecek niteliklerle donatmak, özellikle yetki
ve sorumluluklar›n yetenekten çok soylulu¤a göre da¤›t›ld›¤› dönemdeki bat› ülkelerinden çok farkl› bir tutum ve uygulama idi. (Enç, 1979:291)
Bütün bunlar Enderun Mektebinin özgün bir e¤itim icra etti¤ini ve dönemini aflan bir sistem ortaya koydu¤unu göstermekte, dolay›s›yla e¤itimde özgün bir
gelenek infla etti¤i anlam›na gelmektedir.
Bütün bu ifadeler flüphesiz ki mektebe iliflkin elefltirilerin olmad›¤› anlam›na
gelmiyor. Ancak mektebe yönelik elefltiriler, uygulanan e¤itim sisteminden ve bunun sonucunda elde edilen baflar›dan daha çok e¤itilen bireyler ve onlar›n etnik
kökenine ve getirildikleri bürokratik mevkilere iliflkin yap›lmaktad›r (Türkdo¤an,
2000:32-37). Bu çal›flma, kendini bu tür tart›flmalar›n d›fl›nda tutmakta ve Enderun’da uygulanan e¤itim sistemine ve bugünün Türkiye’sinde karfl›l›¤›n›n olabilmesi konusuna odaklanarak kendini s›n›rlamaktad›r.
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Her kurum için teorik olarak bilinen ve kabul edilenin; onun ortaya ç›kabilmesinin sosyal, siyasal ve iktisadi talepleri karfl›layarak bu yönde bir fonksiyon icra etmesi oldu¤u bilinmektedir. Osmanl› Devletini yöneten siyasal gücün, Osmanl› tebas›n› oluflturan sosyal kesimlerin devleti yönetmede olumsuz etkilenmelerini
önlemek, her aç›dan iktidara ba¤l›, iyi yetifltirilmifl bireylere gereksinim duydu¤u
aflikârd›r. Timur’un ‘kullardan yarat›lan Saray aristokrasisi’ olarak isimlendirdi¤i (Timur, 1994: 107) Saray (devlet) çal›flanlar›n›n yetiflti¤i kurum Enderun idi. Yine
benzer bir gerekçe; kul sistemine dayanan Enderun’un padiflah›n devlet gücünü
yaln›zca kendisine mutlak surette ba¤l›, sad›k, (Akkutay, 1984: 126,158) minnet
duygular› ile dolu, ayn› zamanda çok iyi yetiflmifl yetenekli kiflilere teslim etme düflüncesinin (Parmaks›zo¤lu, 1968:194 / Akyüz, 1994:71) varl›¤›d›r. Bu düflüncenin
varl›¤›, ayn› zamanda Enderun’un Osmanl› Devletinin yönetim prati¤i ile yak›ndan
iliflkili olmas›ndan (Tekeli, ‹lkin, 1999: 21) kaynaklanmaktad›r. Bu nedenledir ki Enderun mektebi dönemin koflullar› içerisinde bir kamu yönetimi okulu olarak görülmektedir. (Ery›lmaz, 2002:20). Dolay›s›yla Osmanl› Devleti, geliflme ve genifllemesinde gereksinim duyaca¤› elit yöneticileri her aç›dan ve bizatihi kendi taleplerine uyacak flekilde üretmek amac›yla kendinden önceki devletlerin de deneyimlerinden yararlanarak bir özel e¤itim sistemi ve kurumu ortaya ç›karm›flt›r.

2.2. Kuruluflu
Enderun Mektebinin kurulufl tarihi ile ilgili farkl› görüfller bulunmas›na karfl›l›k a¤›rl›k kazanan görüflün 2. Murat taraf›ndan kuruldu¤u, fakat as›l geliflmesini Fatih Sultan Mehmed zaman›nda gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. (Akkutay, 1984:
26 / Parmaks›zo¤lu, 1968: 194/ ‹pflirli, 1993:185/ Baltac›, 1976:17) Fatih Sultan
Mehmed’in, ilmin bütün flubelerinden yararlan›lmas›n› ve memleketin en ileri gelen müderrislerinden istifade edilmesini istemesi (Baykal, 1953: 48) mektebin
hem niteli¤e iliflkin çerçevesini hem de en üst düzeyde destek ve motivasyonunu göstermektedir. Onun döneminde Enderun Mektebi yaln›z bir devflirme kurumu olmaktan ç›karak mektebe as›l özelli¤ini kazand›ran mülki ve idari kadronun e¤itimine/yetifltirilmesine yönelmifltir. Mektep, geliflmesini 2. Bayezid, Yavuz
Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda da devam ettirmifltir.

2.1. Enderun’u Ortaya Ç›karan Koflullar
Bu çal›flmada Enderun Mektebinin kuruluflu, onu ortaya ç›karan toplumsal/siyasal koflullar, ö¤renci seçimi ve e¤itim aflamalar› k›saca ortaya konulmaktad›r. Bundan amaçlanan ise; tarihin bir döneminde uygulanan Enderun E¤itim sistemine iliflkin bugüne tafl›nabilecek özellikleri belirleyebilmek ve tart›flabilmektir.

2.3. Amac›
Osmanl› hükümdarlar›n›n Enderun e¤itiminden temel hedefi; devlette ileri
hizmetler için kabiliyetli gençleri keflfetmek ve bu do¤rultuda teorik ve uygulamal› flekilde e¤iterek onlardan yararlanmakt›r. (Akkutay, 1984: 63) Yani devletin
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kudretini muhafazaya kabiliyetli bir s›n›f yetifltirmektir. (Baltac›, 1976:17) Ço¤unlukla kullan›lan devflirme usulü ile; Sultana herfleyi ile sad›k bir kesim meydana
getirilerek onlar›n yetenekleri do¤rultusunda e¤itilmesi ve böylece saray/devlet
ifllerinin rastlant›lara ba¤l› olarak de¤il Enderun e¤itimi ile yetiflmifl (Timur, 1994:
115) kabiliyetli kifliler taraf›ndan görülmesi planlanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle;
Osmanl› merkez ve taflra bürokrasisine gerekli insan gücü kayna¤›n› oluflturmak
(‹pflirli, 1993: 185) amaçlanm›flt›r. Bundan dolay› Enderun’u Osmanl› Devletinin
ihtiyaç duydu¤u yöneticilerin yetifltirilmesi amac›yla aç›lan dünyadaki ilk kamu
yönetimi okulu olarak görülmektedir. (Ery›lmaz, 2002 :20) Bunu yaparken de ›rk
veya kan ba¤› yerine kültür ve disiplin temel prensip olarak benimsenmifltir. (‹pflirli, 1993: 186)
Mektebin ö¤renci seçimine ilk kaynak teflkil eden acemi o¤lanlar›n teflkili;
Pençik o¤lanlar› denilen savaflta esir al›nan Hristiyan çocuklar›n›n beflte birine tekabül edenden çok, Anadolu ve Rumelideki Hristiyan tebas›n›n çocuklar›ndan
o¤lan devflirme sureti ile olmaktayd›. Devflirme; bir çok ayr›nt›y› gözeten ve ayn›
zamanda olas› olumsuzluklar› önlemeye yönelik Devflirme Kanunu (Akkutay,
1984: 38-41) ile icra edilen önemli bir usuldü. Ayn› zamanda Enderun sisteminin
bir parças› idi.
Acemi o¤lanlar, Enderun Mektebinin birer talebe haz›rlay›c›s› hükmündedir.
(Ergin, 1977: 12) Seçilen acemi o¤lanlar, önce Türk adet ve ananelerini ö¤renmeleri amac›yla Anadolu’daki Türk ailelerinin yan›na gönderilirdi. Bir müddet sonra
tekrar toplanan acemi o¤lanlar, s›k› bir e¤itimden geçirilirdi. Buralardan Enderun
Mektebine al›nan gençlere iç o¤lanlar denirdi. ‹ç o¤lanlar Enderuna haz›rl›k olarak düflünülen saray mektepleri olan; Galata Saray›, Edirne Saray›, ‹brahim Pafla
Saray› ve ‹skender Çelebi Saray›’na (Akkutay, 1984:71) al›narak e¤itime tabi tutulurdu. Buradan ise çok titiz bir e¤itim ve seçimle Enderun-i Hümayuna al›nan ö¤renciler (iç o¤lanlar) burada yetenekleri ve baflar›lar› do¤rultusunda farkl› odalara da¤›t›l›rlard›.
Enderun E¤itim Sisteminin üretti¤i yönetici tipi; Osmanl› Devlet felsefesine
inanan, her aç›dan iyi yetifltirilmifl, elde etti¤i herfleyi ve bütün imkanlar›n› padiflahtan / devletten bilen, dolay›s›yla ona son derece sadakatle ba¤l› bir kifliliktir.
Osmanl› Padiflahlar›, ürettikleri ve seçkin hale getirdikleri bu bireylerle dönemin
koflullar› içerisinde son derece ileri say›labilecek bir flekilde devlet/kamu hizmetlerini yürütmüfllerdir. Bu çerçevede Enderun sisteminin temel amac›; elit potansiyeli tespit edip e¤itmek ve devlet hizmetinde onlardan yararlanmakt›. Bu do¤rultuda hünkâra ait ne vazife varsa Enderunlular görürdü (Ergin, 1977:14). Di¤er bir
deyiflle saray›n ifllerini görecek bütün kifliler buradan yetiflirdi. Ergin’in ifadesiyle;
‘saray›n mimar›n›, nakkafl›n›, ressam›n›, hattat›n›, katibini, imam›n›, müezzinini,
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müneccimini, müverrihini, flairini, alimini, silahflörünü, hanendesini, sazendesini,
nüktedan›n›, soytar›s›n›, Enderun yetifltirirdi.’ (Ergin, 1977:16)
Bu kadar genifl bir yelpazede fonksiyon icra etmek, flüphesiz ki yetenekler ve
ihtiyaçlar›n örtüflmesini sa¤lamak ve bunlar›n baflar›l› bir flekilde e¤itime tabi tutulmas› ve koordinasyonu ile mümkün olabilir.

2.4. E¤itim Aflamalar›
Enderun Mektebinin ay›rt edici özelli¤i, bireyin yeteneklerine de¤er verip onlar› en iyi biçimde gelifltirme yoluna gitmesidir. Bu çerçevede devflirilen acemi o¤lanlardan bafllayarak mektebin en ileri aflamas› ve elit k›sm› kabul edilen (Akkutay,1984:104) Has Odaya var›ncaya kadar arada geçen bütün aflamalarda kabiliyetler ve bunlar›n icras› do¤rultusunda eleme yap›l›rd›. Ancak bir üst aflamaya geçemeyenler d›flar›da b›rak›lmaz, ç›kma ad›yla ayr›larak çeflitli görevlere yönlendirilir yani kendi yetenek ve becerileri do¤rultusunda de¤erlendirilirdi. Ç›kma kanununun di¤er bir uygulama biçimi ise; Enderun-i Hümayun’da baflar› gösterenlerin
sarayda ihtiyaç duyulan çeflitli üst düzey memuriyetlere geçmeleridir. Bunlar; vezir-i azaml›k, kaptanpaflal›k, yeniçeri a¤al›¤›, eyalet valilikleri ve sancak beylikleri
(Ergin, 1977:17) türünden görevlerdir.
Enderun Sistemindeki temel e¤itim aflamalar›n› s›ras›yla flu flekilde özetlemek mümkündür:
a) Devßirme : Enderun sisteminde seçim, devflirme usulü ile yani devletin
tebas› olan daha çok hristiyan ailelerin çocuklar›n›n (gönüllü, hatta zaman zaman ailelerin yar›fla girerek) kay›tl› olarak al›nmas› ile bafllar. (Yücel, 1988: 26)
Devflirme, bir çok ayr›nt›y› içeren devflirme kanunu hükümlerine göre yap›l›r. (Akkutay,1984 : 38) Yani, ifl bafltan s›k› ve ciddi tutulmaktad›r. Devflirme sisteminde
olabilecek her türlü suistimale karfl› gerekli tedbirler yine kanunla al›nm›flt›r. (Akkutay,1984: 39) Devflirme e¤itimi, milliyetlerin de¤iflimini esas alan bir kültürleflme ve belirli prensiplere göre devlet adam› yetifltirme (Akkutay, 2002: 187) projesinin bafllang›c›d›r.
b) Aileye Verme : Devflirilen çocuklar belirli seçme aflamalar›n› müteakip
geçici bir süre için Anadolu veya Rumelideki ailelere bir program dahilinde b›rak›l›rd›. Aileye vermeden amaç; devflirilen o¤lanlar›n Türkçeyi, Türk örf ve adetlerini ve ‹slam dininin temel kurallar›n› ö¤renmesini sa¤lamakt›r. Di¤er bir deyiflle
e¤itimin ilk aya¤› buradan bafllamaktad›r.
c) HazÝrlÝk SaraylarÝ : Osmanl› devletinin gittikçe genifllemesi, saray/devlet
hizmetlerinin güvenilir/nitelikli insanlarca yerine getirilmesini zorunlu k›l›yordu.
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‹flte zaruri ve stratejik olan bu insan gücünü yetifltirmek üzere Enderun literatüründe haz›rl›k saraylar› ve/veya saray mektepleri olarak geçen bu kurulufllar›n say›s› dört idi. Bunlar; Edirne Saray›, Galata Saray›, ‹brahim Pafla Saray› ve ‹skender
Çelebi Saray›d›r. Bu kurumlarda kuramsal ve uygulamal› e¤itim birlikte verilmekteydi.
d) Enderun-i HŸmayun : Saray Mekteplerinden seçilerek Enderun-i Hümayun’a al›nan ö¤renciler burada titiz ve elemeli bir e¤itimi teorik ve pratik olarak
al›rlard›. Okutulan derslerde hem bireysel yetenekler hem de da¤›l›mda bir çeflitlilik hakimdi.* Burada e¤itimin üç temel esas› vard›: 1) Saray hizmetlerini bizzat
yaparak uygulamal› e¤itim alma 2) ‹slamî ve müsbet ilimlerin teorik e¤itimi 3) Beden ve sanat e¤itimi.
Enderun’un iç örgütlenmesi birbirinden derece ve fonksiyon olarak farkl› hiyerarflik biçimde düzenlenmifl alt› odadan ibaretti. Bunlar; Büyük ve Küçük oda,
Do¤anc› ko¤uflu, Seferli ko¤uflu, Kiler ko¤uflu, Hazine odas› ve Has oda’d›r. (Akkutay, 1984: 86-105) Bu odalar›n içerisinde kademe olarak en yüksek olan› Has
Oda idi. Burada di¤er odalara nazaran daha seçkin bir e¤itim program› uygulanmaktayd›. Bu odan›n temel hedefi; ö¤rencileri idarecilik yönünde yetifltirmekti.
Bunlar Enderun’un elit k›sm› olup defalarca elemeden geçer ve yafllar› genç olmalar›na ra¤men devlet sisteminde önemli ve fonksiyonel görevler ifa ederlerdi.
Enderun sisteminin as›l üretti¤i insan tipi büyük ölçüde burada flekillenirdi. Dolay›s›yla en yüksek mevkilere de buradan geçifller olurdu.
Lybyer’e göre Türkler, sultanlar hariç herkesi kabiliyetleri ile de¤erlendirmifllerdir. (Akkutay,1984: 137) Bu çerçevede bir bütün olarak Enderun e¤itim sisteminde bafl›ndan sonuna kadar seçici, elemeli, nazari ve uygulamal› boyutlar› bulunan bir e¤itim uygulanmaktayd›. Bu yüzden Has Odaya yükselebilenler gerçekten önemli nitelikleri haiz bireylerden oluflmakta idi. Bu seçkin e¤itim devletin/saray›n ifllerinin icras›na çok belirleyici ve olumlu yans›m›flt›r. Seçilen yetenekler genel e¤itim d›fl›nda, uhdelerine tevdi edilecek özel görevlere uygun olarak özel bir
e¤itimden geçirilir, bürokrasinin kilit görevlerine haz›rlan›l›rd›. Bu uygulama genifl
bir co¤rafyada Osmanl› bürokrasisinin sa¤lam ve suistimale karfl› daima korunabilecek bir dirençle uzun süre ifllemesini kolaylaflt›rm›flt›r. Osmanl› bürokrasisinde____________________________________

* Enderun-i Hümayun’da okutulan derslerin isimlerini ve bugünkü Türkçe karfl›l›klar›n› bir kanaat
oluflturmak amac›yla vermek gerekmektedir: Kur’an, Ulum-i Diniyye (Dini ilimler), Resail-i Türkiye
(Türkçe Risaleler), Ta’lim-i Sülüs (Hat talimi), Kavaid-i Türkiye (Türkçe kurallar›), Hatt-› Sülüs (Sülüs
hatt›), Arabî Sarf(Arapça grameri), Farisi, Tarihi Enbiya (Peygamberler tarihi), Hesab, Co¤rafya, Resim, Hatt› Rika, Arabî (Arapça), Tarih, ‹mla Dersi, Edebiyyat-› Türkiye (Türk Edebiyat›), ‹nfla (Metin
yaz›m›), Hendese (Geometri). (Akkutay, 1984: 139-147)
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ki zay›fl›k ve dirençsizlik, zaman içerisinde Enderun Mektebinin idaredeki a¤›rl›¤›n› yitirmesi ile do¤ru orant›l› bir geliflmedir.

3. ENDERUN E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDEN
GÜNÜMÜZ E⁄‹T‹M‹NE TAfiINAB‹LECEK ÖZELL‹KLER
E¤itim, siyasal ve sosyal bir organizasyon olarak devletlerin siyasi ömürlerini
aflan bir geçerlili¤e sahiptir. Bu çerçevede e¤itime iliflkin tecrübeler de¤iflerek ve
dönüflerek kendi gelene¤ini infla eder. E¤itimin icra edildi¤i kurumlar da var olan
gelenekten yararlanarak bu inflada önemli rol oynarlar.
Enderun Mektebinin bir sistem ve fonksiyon olarak özgün bir prototip oldu¤u ve bir benzerinin olmad›¤› konusunda yerli ve yabanc› çok say›da e¤itimci,
araflt›rmac›, tarihçi (Miller, 1941 / Penzer, 1965 / Lybyer, 1913 / Baudier, 1624.
Akkutay, 1984 /Akkutay, 2002, Akyüz, 1993 / Enç, 1979 /Ergin, 1977 / Baykal,
1953 / Tekeli-‹lkin, 1999 / Baltac›, 1976) ittifak etmifltir. Bu durum mektebe yönelik elefltirilerin olmad›¤› ve alternatifsiz bir sistem olarak sunuldu¤u anlam›na
gelmemektedir. fiüphesiz ki Enderun’un sistem ve uygulamalar›, sözgelimi sistemin kayna¤› olan devflirme usulü elefltirilebilir. Ancak bu çal›flman›n oda¤›nda bu
tart›flmalardan daha çok, baflar›lar kazanm›fl bir e¤itim sisteminin analizinden yola ç›k›larak günümüze tafl›nabilir ve uygulanabilir özellikler yer almaktad›r. Bu sebeplerle birlikte bir Türk e¤itim gelene¤i olarak görülen Enderun sisteminden
günümüz e¤itim sistemi aç›s›ndan yararlanmak e¤itime iliflkin gelenek ve infla
kavramlar›na uygun düfler. Aksi, Türk Milli E¤itimi aç›s›ndan da redd-i miras anlam›na gelir. Enderun, yaln›zca tarihsel bir olay ve kurumdan ibaret de¤ildir. Yap›lmas› gereken, Enderun sistemini çoklu analize tabi tutarak bugüne tafl›nabilecek özellikleri tespit etmek ve yararlanma yoluna gitmektir. Bu çerçevede düflünüldü¤ünde ve çözümlendi¤inde flu neticelere ulafl›labilir:
a) †stŸn Yetenekli Potansiyeli EÛitme : Enderun Sisteminin baflta gelen
özelli¤i; her ne kadar seçim belirli bir kesimle s›n›rl› tutulsa da ülkenin e¤itilebilir
potansiyelinin içerisinde yer alan ‘üstün yeteneklilerin e¤itilmesi’ sorununu teorik
ve uygulamal› bir flekilde ele almas› ve bu potansiyelden ülke ad›na yararlan›lmas› yoluna gidilmesidir. Zira bu potansiyel her toplumda vard›r ve bu kesimin e¤itimi çok yönlü önemi haizdir. (Bilgili, 2000: 61-64) Bu kesim e¤itilmedi¤i taktirde
ise sorunlu bir alana dönüflmektedir. Ayn› zamanda e¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›nda da üstünlerin e¤itimi önemli bir ad›m olacakt›r. (MEB, 1991: 15)
b) †stŸn Yetenekli Potansiyelin Tespiti : Enderun sisteminde dönemin
koflullar›na göre çok ileri say›labilecek, daha çok siyasi aç›dan kendisinin yararla-
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nabilece¤i bir teknikle, özel bir alana iliflkin üstün yetenekli potansiyeli seçme iflini bir kanuna ba¤lam›fl ve gerçeklefltirmifltir.
c) †stŸn Yetenekli Potansiyelden Yararlanma : Enderun sisteminin ay›rt
edici özelli¤i; bireyin yetenekleri do¤rultusunda e¤itilerek gelifltirilmesidir. Enderun’a al›nan birey, kendi yetenekleri do¤rultusunda teorik ve uygulamal› e¤itim
alarak gelifltirilmifl ve devlet /kamu hizmetinde yararlan›lm›flt›r.
d) Eleksiyona Tabi YŸkselme : Enderun sisteminde seçme iflleminin bafllang›c›ndan en üst statü olan Has Oda’ya kadar her aflamada elemeye tabi tutulan bir sistem ifllemekte idi. Eleme, bir sistemin parças› olarak uyguland›¤› ve objektif kriterlere göre yap›ld›¤› için her aflamada elenenler geliflimine ve yetene¤ine mütenasip bir flekilde devlet hizmetlerine yerlefltirilmekteydi. Bu da en üst
aflamaya yerlefltirilenlerin gerçekten elit bir grubu oluflturmas› ve bu gruptan da
devletin en üst organ›n›n (Padiflah/hükümdar) yine üst düzeyde yararlanmas›n›
getirmekteydi. Böylece devlet yönetiminde üstün yetenekli potansiyel, stratejik
bir ifllev görmüfl oluyordu.
e) AltyapÝ OkullarÝ : Enderun’a ö¤renci seçme olay›n› daha ak›lc› ve nitelikli hale getiren haz›rl›k okullar› (Saray mektepleri) Enderun için çok önemli bir alt
yap› teflkil ediyordu. Bunun sayesinde ö¤renci seçimi daha kolay, isabetli ve rasyonel yap›labiliyordu.
f) Teorik ve UygulamalÝ EÛitim : Enderun’da e¤itim hem teorik hem de
uygulamal› yap›ld›¤›ndan ö¤renciler daha nitelikli yetiflmekteydiler. (Tekeli, ‹lkin,
1999: 21 / Akkutay, 1984: 70)
g) Disiplin : Enderun’da disiplin, dönemin koflullar› çerçevesinde bilinçli olarak uygulanan ve ö¤rencinin bireysel inflas›nda önemli oldu¤una inan›lan bir tarzd›. Ö¤rencilerin hem kendi aralar›nda hem de hocalar› ile iliflkilerinde ve e¤itimö¤retim sürecinde disiplin yaklafl›m› titizlikle uygulanmakta idi. (Yücel, 1988: 26)
h) Motivasyon: Uygulamada cezaland›r›c› üslubu dengeleyici bir flekilde
ö¤rencileri mükafatland›r›c›, motive edici e¤itim teknikleri de önem atfederek
uygulanmakta idi. (Akkutay, 2002: 191-192)
i) KŸtŸphane : Enderun’a haz›rl›k okullar› kabul edilen Saray mekteplerinde
kitap ve okumaya büyük önem verilmesi ve Enderun-i Hümayun’da her odan›n
kütüphane memurunun bulunmas› (Akkutay, 1984: 137) bilimsel çabalar› kolaylaflt›ran bir yaklafl›m› ifade etmektedir.
j) Grup MŸrebbisi: Enderun’da her odan›n ö¤rencileri onarl› gruplara ayr›lm›flt›. Her grubun bafl›na bugün pedagog denilen bir Lala bulunmakta idi (Akkutay,2002: 91). Lala’lar ö¤rencilerin bütün sorunlar›yla yak›ndan ilgilenmekle
görevli idiler.
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k) KÝdemli ve BaßarÝlÝ …Ûrencilerden Yararlanma: Enderun sisteminde
k›demli ve baflar›l› ö¤rencilerden e¤itim etkinliklerinin yürütülmesinde yararlan›l›r
(Akkutay, 1984:138) ve ayn› zamanda ö¤renciye sorumluluk verilerek (Akkutay,
1984:153) çift yönlü bir fayda sa¤lama yoluna gidilirdi.
l) GŸzel Sanatlar/Beden EÛitimi : Modern e¤itimin bugün kabul etti¤i;
bireyin e¤itim sürecinde beden ve ruh gelifliminin birlikte yürütülmesi ilkesinin
Enderun’da baflar›l› bir uygulamas› vard›. Bu do¤rultuda Enderun’da ö¤renciler
e¤itim süreçleri boyunca güzel sanatlar ve beden e¤itimi alan›nda yetenekleri
do¤rultusunda bir ve/veya birkaç dalda (ata binmek, silah kullanmak, musiki
e¤itimi, hat, tezhip, fliir, edebiyat, oymac›l›k, resim vb.) e¤itim al›rlard›. (Baykal,
1953: 78)
m) YatÝlÝlÝk : Cumhuriyet dönemi Türk e¤itim sisteminde de var olan yat›l›l›¤›n temeli Enderun sistemi ile iliflkilidir. Bu durumun bir bütün olarak e¤itim aç›s›ndan bireye kazand›rd›klar›, olumsuz etkilerinin çok üstünde bulunmaktad›r. Bu
sistemde bireyin yaflam›n›n bütün süreçleri e¤itime tabi tutulmufl olmaktad›r.
n) Adab-Ý Muaßeret : Enderun’da e¤itim, sosyal yaflam›n bütün yanlar›n› da
kapsamaktad›r. Adab-› muaflerete özel bir önem verilir ve ö¤renciler bu kurallara
özen göstermeleri konusunda titizlikle yönlendirilirdi. (Baykal, 1953: 77,78,88)
Sözgelimi, ders vermeye gelen hocalar›n Enderun’a girifl ç›k›fllar› ve görevli ö¤renciler bu çerçevede düzenlenmifltir. (Baykal, 1953: 49 / Parmaks›zo¤lu, 1968: 193)
Bütün bu durumlar bireysel düzeyde o kadar ileri gitmifltir ki halk aras›nda Enderun’lular hâl ve hareketlerinden tan›n›r olmufllard›.

4. ENDERUN’UN YEN‹DEN ‹NfiASI
Bir toplumda, mevcut e¤itim sistemi ile o toplumun yap›sal dönüflümü, bilgi üretme sistemi, toplumsal ve siyasal meflruiyeti birbirleri ile iliflkili görünmektedir. Tarihsel süreç içerisinde bu içiçeli¤i görmek mümkündür. E¤itim sistemi, o
toplumdaki sosyal ve siyasi meflruiyetin sa¤lanmas› kadar sürdürülmesi konusunda da uzun vadede belirleyici konumdad›r. E¤itim sisteminin toplumsal taleplere
cevap verebilmesi, de¤iflimlere aç›k olmas› ve bu çerçevede kendini yeniden üretebilmesi gerekir. Bu gerçeklefltirilebildi¤i taktirde siyasal düzenin de toplumsal
dinamikleri harekete geçirerek meflruiyet s›n›rlar› içerisinde kendini dönüfltürmesi mümkün olabilecektir.
E¤itim ve yönetim felsefesi ile iliflkili olarak her birey için do¤ufltan getirdi¤i
yeteneklerini gelifltirme ve bu do¤rultuda e¤itim alma, günümüzde demokratik
bir hak olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede tarihsel bir Türk e¤itim gelene-
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¤i olan Enderun sisteminden ne ölçüde ve nas›l yararlan›labilece¤i tart›fl›lmal›d›r.
Bu tartÝßmanÝn bugŸne ilißkin sorusu; Enderun sistemini / kurumunu günümüz koflullar›nda ifllevsel aç›dan karfl›layabilen ve modernize edilmifl bir sistemin
/ kurumun var olup olmad›¤› ve var olup olamayaca¤›d›r. Aksi taktirde kurum
olarak tarihteki Enderun’un yeniden diriltilmesi gibi bir düflüncenin kastedilmedi¤i ortadad›r.
Elbette Osmanl›dan günümüze e¤itim sistemi ve kurumlar›na iliflkin önemli
ölçüde de¤iflimler ve dönüflümler yaflanm›flt›r/yaflanmaktad›r. Bu durum normal
olmakla birlikte önemli olan›n popülasyonda bulunan üstün yetenekli potansiyelin ne ölçüde de¤erlendirilebildi¤idir. Günümüz Türkiye’sinin e¤itim uygulamalar›na bak›ld›¤›nda bu potansiyele iliflkin özel bir politika ve uygulama bulunmamaktad›r. (Bilgili, 2000:67) Fen Liseleri, Anadolu Liseleri türünden okullar ve yüksek puanla ö¤renci alan üniversitelerin baz› bölümleri bu tür ö¤rencileri kendi
bünyelerinde topluyor ve e¤itiyor görünse de gerçek anlamda bir seçicilik ve yetenek do¤rultusunda e¤itim ve yönlendirme bulunmamaktad›r. Zira bu seçme,
tek kritere yani test s›nav›nda k›sa zamanda çok soruyu do¤ru cevaplamaya ba¤l› olarak yap›ld›¤›ndan üstün yetenekli potansiyeli seçme ve yetenekleri do¤rultusunda e¤itme ifllevine karfl›l›k gelmemektedir.
Dolay›s›yla bugün için önemli olan›n popülasyonda var olan üstünlerin özel
e¤itime tabi tutulup tutulmad›¤›d›r. Bu durumda konuyla ilgili yeni aç›l›mlar›n yap›lmas› gerekmektedir. Zira Enderun sistemi, bir medeniyet yaklafl›m› ve perspektifini içermektedir. Bu yaklafl›m›n sürdürülmesi ve sürdürülebilir k›l›nmas› günümüzde daha da çok önem kazanm›flt›r. Her alanda yaflanan küreselleflme, h›zla
küresel etkilerin alan›na giren toplum ve kültürler ve bunlar›n e¤itime etkileri medeniyet yaklafl›m›n›n önemsenmesini ortaya ç›karmaktad›r.
Art›k Enderun felsefesi; yerelli¤i yitirmeden küresel düflünebilen, dünya sorunlar›na medeniyet tasavvuru içerisinde küresel bakabilen, bu do¤rultuda küresel sorumluluk üstlenebilen, gerekli bilgilerle donat›lm›fl ö¤renciler yetifltirmek
zorundad›r. Sistem olarak Enderun, zaten medeniyet yaklafl›m›n› benimseyen bir
kurum oldu¤undan küresel düzeyde bir sistem ve yaklafl›ma dönüfltürmek için
önemli avantajlara sahiptir. Bu aç›dan Enderun sistemini, ülke ve bölge ölçekli
sosyal siyasetin bir parças› haline getirip günümüz e¤itimine iliflkin bir de¤er
üretme çabas› olarak görmek gerekmektedir.
‹flte Enderun sisteminin bu çerçevede analizi yap›ld›¤›nda, alanla ilgili genel
öneriler flu flekilde formüle edilebilir:
a) EÛitme KararlÝlÝÛÝ: Daha önce de belirtildi¤i gibi, Enderun’un yeniden
inflas› ana tema olarak Türk toplumuna iliflkin üstün potansiyelinin tespit, e¤itim
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ve de¤erlendirme aflamalar›n›n gerçeklefltirilmesidir. Bu amaçla Enderun sisteminin bilimsel bir proje dahilinde çözümlemesi yap›larak günümüz koflullar›nda ondan nas›l yararlan›labilece¤i aç›kl›¤a kavuflturulmal›d›r. Bu, ayn› zamanda üstün
potansiyelinden yararlanma kararl›l›¤›n› ifade eder.
b) Tespit: Öncelikle yap›lmas› gereken; Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ve Üniversitelerin ilgili alanlar›ndan oluflturulacak bir komisyon, üstün yeteneklileri seçmeye iliflkin kriterleri yeniden belirlemelidir. Belirlenen kriterler ve yöntem çerçevesinde ülke çap›nda yayg›n olan ve görevleri aras›nda da zaten bu tür bir yükümlülük tafl›yan Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Rehberlik Araflt›rma Merkezleri (RAM) taraf›ndan üstün yetenekli potansiyelin tespiti yap›lmal›d›r.
c) AltyapÝ OkullarÝ: Rehberlik Araflt›rma Merkezlerinin yapt›¤› ilk seçme ve
yönlendirmeden sonra ikinci aflama daha çok yetenek tespiti yönünde yap›l›r. Bu
çerçevede Bilim Sanat Merkezleri (B‹LSEM) daha fonksiyonel hale getirilebilir. Tespiti yap›lan ö¤renciler yetenekleri do¤rultusunda lise ö¤renimine yönlendirilirler.
Bu kurumlar; Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Teknik Lise, Spor Lisesi ve Sanat lisesidir. Gerekti¤inde yeni lise formatlar› da aç›lmal›d›r.
d) Yšnlendirme: Bu alt yap› okullar›ndan mezun olanlar yine baflar› ve yetenekleri do¤rultusunda özel statülü üniversitelere veya üniversitelerin özel bölümlerine yönlendirilir. Bu kurumlara girmede s›navdan daha çok e¤itimleri boyunca elde ettikleri puanlama sistemi sonundaki durumlar› belirleyici olur.
e) Eleksiyona Tabi YŸkselme: Ayn› flekilde üniversitelerden mezun olan
ö¤rencilerden kamu ve özel sektörde yararlan›l›r. Bunlar›n içerisinde baflar› ve yetenek aç›s›ndan üst düzeyde bulunan ö¤renciler lisansüstü e¤itime al›narak geliflmelerinin devam›na imkan verilir. Devlet, üstün potansiyelin e¤itimini bir öncelikli politika olarak ele al›r. Bu alanda teorik ve uygulamaya yönelik çal›flmalar yapar/yapt›r›r ve ç›kabilecek problemleri çözme kararl›l›¤›n› ortaya koyar.
f) Yararlanma ve Üzleme: Devlet, bu potansiyeli çok yak›nan izler. Çoklu
analiz ve de¤erlendirmeler sonunda belirlenen ö¤renciler e¤itimleri boyunca
desteklenir ve lisans e¤itiminden sonra içlerinden uygun bulunanlar devlet kadrolar›nda istihdam edilir. Ayn› zamanda e¤itimlerine devam etmek isteyenlere bu
imkân tan›n›r. Böylece uygulama imkân› da vererek son derece iyi yetiflmifl elit bir
yönetici kadro infla edilmifl olunur.
g) KŸresel Yarar: Enderun sistemi, kaç›n›lmaz bir flekilde etkileri artarak devam eden küreselleflmeye paralel olarak öncelikle Türk cumhuriyetleri ve ‹slam
ülkeleri olmak üzere tüm üstün yetenekli potansiyeli özendirici tedbirler al›r, onlar›n çal›flmalar› için uygun ortamlar oluflturur. Bu yeni durum Enderun’un felsefesine ve sistemine de uygun düflmektedir.
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h) SŸrdŸrŸlebilir KÝlma: Bütün bunlar›n sürdürülebilir hale getirilebilmesi
için ilgili kurumlar›n temsilcilerinin kat›l›m› ile ‘Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi Kurulu’ oluflturulur ve bu flekilde konu Milli E¤itimin de üzerinde bir
devlet politikas› haline getirilir.
i) Disiplin ve Motivasyon : E¤itim ve çal›flma hayat›nda disiplinin yeri ve
önemi herkes taraf›ndan kabul edilmektedir. Günümüzde disiplin yaklafl›mlar›
fakl›laflsa da ifllevselli¤i devam etmektedir. Disiplinle birlikte uygulanacak motivasyon üstün bireylerin baflar›s› için kaç›n›lmazd›r.
j) YatÝlÝlÝk: Enderun sisteminin temel özelliklerinden olan eski tabirle leyli
okuma günümüzde de farkl› bir yaklafl›mla fonksiyonel k›l›nabilir. Bireyin aile ile
de ba¤›n› kopartmadan yat›l› okumaya iliflkin bir sistemin kurulmas› gerekir. Özellikle lise ve üniversite e¤itimi bu flekilde yap›labilir.
k) Grup DanÝßmanÝ: Özellikle üstün ö¤renciler, yap›lar›ndan hareketle daha
yak›n ve özel ilgiye ihtiyaç duymaktad›rlar. Enderun sisteminde grup mürebbisi ile
afl›lan bu gereksinim günümüzde bu konuda uzmanlaflm›fl dan›flmanlar taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.
l) BaßarÝlÝ …Ûrencilerden Yararlanma: Kurumun e¤itim yaklafl›m› içerisinde, baflar› ve k›dem esas al›narak ö¤renci, e¤itim/ö¤retim sürecine aktif olarak
dahil edilebilir. Di¤er bir deyiflle baflar›l› ve k›demli ö¤renciden, e¤itim hizmetlerinde yararlan›larak ö¤rencinin daha fonksiyonel hale getirilebilmesi sa¤lan›r.
m) Etkinliklere Aktif KatÝlÝm: ö¤rencinin kendi alan› d›fl›nda ilgi duydu¤u
konularda icra edilecek etkinliklere kat›l›m›nda aktif hale getirilmesi, (Güzel sanatlar, beden e¤itimi, spor, satranç, vb.) yani programa al›nmas› ö¤renciyi rahatlatan, motive eden bir fonksiyon görmektedir.
n) Sosyal Yaßama HazÝrlÝk: Enderun sisteminde adab-› muafleret diye kavramlaflt›r›lan ve ö¤renciye sosyal hayatta karfl›laflabilecekleri durumlarda nas›l
davranacaklar›n›n bilgisini pratik olarak sunan e¤itimin boyutu günümüze uyarlanarak ciddi bir flekilde uygulanmal›d›r. Üstün bireylerin sosyal yaflama iliflkin
problemler yaflamalar› di¤erlerine göre daha yüksek oldu¤undan hem intibak
hem de sorunlarla bafla ç›kma konular›nda e¤itilmelidirler.
Küreselleflen dünyam›zda nitelikli insan kayna¤› en önemli ulusal servet haline gelmektedir. Bu kayna¤›n verimli bir flekilde yönlendirilmesi ve kullan›m›,
stratejik bilgi üretmedeki fonksiyonu, tarihsel dinamiklerle iliflkilendirerek motive
edilmesi ve misyon yüklenmesi, dünyan›n her taraf›na da¤›lm›fl insan kayna¤›n›n
tespiti ve yerinde kullan›lmas› küreselleflen dünyam›zda ülkemize medeniyet
merkezli yeni aç›l›mlar kazand›racak ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde daha
güçlü ve ifllevsel k›lacakt›r.
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi ve
Satranç
Ahmet Emre Bilgili*
H. Sertaç Dalk›ran**

ÖZET

B

u çal›flma, üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi ile satranc› iliflkilendirme
çabas›d›r. Uygarl›k tarihi ve satranç iliflkilendirmesi ile temellendirilen
bu durum, günümüzde bizatihi üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde sistemli olarak ifllevsel hale getirilebilece¤i düflünülmektedir. Satranc›n bireye
kazand›rd›¤› pozitif katk›lar onun bir bütün olarak ‘yetene¤ini’ daha fonksiyonel hale getirmektedir. Satranç, yaln›z bafl›na bir etkinlik ve yar›flmad›r fakat onun olumlu etkisi, birey hangi mesle¤i icra ediyorsa onu daha etkili k›lma yönündedir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bütün toplumlarda belirli
oranlarda görülen bu potansiyelin, yani k›t ve stratejik kayna¤›n önemi giderek artmaktad›r. Küreselleflen dünyam›zda kim bu potansiyeli daha iyi de¤erlendirir ve ülkesini bu potansiyel için ‘çekici’ hale getirirse gelece¤i kurgulamada ve güç olmada öne ç›kacakt›r. ‹flte bu çal›flmada satranç e¤itiminin üstün potansiyeli e¤itmede nas›l ifllevsel oldu¤u ve olaca¤› tart›fl›lmaktad›r.

1. UYGARLIK TAR‹H‹ VE SATRANÇ
Zaman›m›zdan dörtbin y›l önce yaflam›fl M›s›r Kraliçesi Nefertiti’nin piramidi üzerinde bulunan kabartma, konumuzla ilgili en eski belgedir. Ancak o devirde satranc›n
ad›n›n ne oldu¤u hakk›nda net bir bilgiye sahip de¤iliz.Yine ayn› y›llarda Troya kuflat____________________________________

* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
** International Chess Arbiter.
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mas› esnas›nda yaflam›fl PalamadesÕin satranc› buldu¤u ve meflhur tahta at fikrini
uygulatt›¤› baz› tarihçiler taraf›ndan savunulmaktad›r. Yine Troya’da bulunan ve yurt
d›fl›nda baz› müzelerde sergilenen satranç tafllar›, o dönemde satranc›n insan hayat›nda önemli bir yer tuttu¤unun göstergesidir. Yaz›n›n bulundu¤u ça¤da MezopotamyaÕda da satranç ile ilgili bulgulara rastlanmas› dikkate de¤er di¤er bir husustur.

manda bireysel, sosyal, siyasal, askerî ve tarihsel yönleri bulunmaktad›r. Zihinsel
bir u¤rafl› olarak satranç, toplumun üyesi olarak bireye –detay›na daha sonra girece¤imiz- bir çok aç›dan önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Toplumun bir üyesi olarak bireye olan bu katk›lar› ile onu her aç›dan güçlendirmifl ve fonksiyonel k›lm›fl
olmaktad›r.

Askeri aç›dan bak›lacak olursa satranc›n yaflanm›fl savafllar›n ço¤unda stratejik ve taktiksel aç›dan etki etti¤i bilinen bir gerçektir ve bafll› bafl›na incelenmesi
gereken bir konu durumundad›r. Satranç tafllar›n›n ald›¤› flekiller ve isimler, ça¤lar içinde siyasetin etkisi ile önemli de¤iflikliklere u¤rarken, uygulamada oyunun
genel yap›s› içindeki de¤iflikler ise son derece s›n›rl› olmufltur.

Bilindi¤i üzere satranç, çok say›da bireyi ayn› anda ilgilendirdi¤i için, icras› esnas›nda hiç fliddet üretmedi¤i için, bizzat oynanmadan seyirci olunamad›¤› için
ve çok say›da kitap yay›nland›¤› için de kültürel bir boyut kazanmaktad›r. Satrançta flans faktörüne yer olmad›¤› için di¤er benzeri etkinlikler gibi kumara dönüflme olas›l›¤› da bulunmamaktad›r. Bunlar›n yan›nda satranc›n bireysel ve toplumsal yaflamla ba¤lant›s› ve olumlu katk›lar› da ayr› bir önemi haizdir.

Tüm ça¤lar boyunca Türkler aras›nda satranç yayg›n bir u¤rafl olmufltur. 10.
yüzy›lda yaflam›fl Assuli, o dönemin en güçlü satranç oyuncusu olarak kabul edilmektedir. ‹slamiyetin yay›l›fl› esnas›nda hemen tüm halifelerin satranç oynamas›
tesadüf de¤ildir. Tar›k Bin Ziyad ve Harun Reflit ayn› zamanda ünlü birer satranç
oyuncusu idiler. Harun Reflit’in 9.yüzy›l sonlar›nda Fransa Kral› II. Charlemagne’a
hediye etti¤i satranç tak›m› ile satranc›n o tarihte Avrupa’ya geçti¤i kabul edilmektedir. Matbaan›n bulunuflu ile yaz›lan ilk satranç kitab› Caxton’›n “Satranç ve
Oynan›fl›“ adl› eseridir. 1769 y›l›nda Macar Mühendis Baron Von Kempelen ilk
satranç makinesini icad etmifl, ad›n› “TÜRK” koymufl ve o makine ile Napolyon
Bonapart da satranç oynam›flt›r.
Uygarl›k tarihi ile isimlerini iliflkilendirebilece¤imiz baz› ünlülerin ayn› zamanda iyi bir satranç oyuncusu oldu¤u bilinmektedir. Bu alanda flu isimleri saymak
mümkündür: Nefertiti, Arflimed, Aristotales, Seneca, Didereot, Tar›k Bin Ziyad,
Harun Reflit, Timurlenk, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, fiah ‹smail, IV.
Murat, Kristoph Kolomp, Voltaire, J. J. Russo, Napolyon Bonapart, Newton, Edison, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Rembrant, Leonardo de Vinci, Salvodor
Dali, Charlie Chaplin, D. Moivre, Karl Marks, Mustafa Kemal Atatürk, Stanley
Kublick, George G. Scott, Sergei Prokofiev, David Ois Trakh.

Sosyal yaflamda bireyler bazen kazanan, bazen kaybeden taraf olurlar. Amaç
terazide kazanan taraf›n a¤›r basmas›n› sa¤lamakt›r. Satranç oyunu, ö¤renme
ça¤›na girildi¤i andan itibaren, zihinsel sa¤l›k bozulmad›¤› sürece ölene kadar oynanabilir ve bu yaflam egzersizini sürekli tekrarlayarak her karfl›lafl›lan duruma
göre serin kanl› hareket ederek, do¤ru ve k›sa sürede karar verebilme yetene¤i
gelifltirmifl olunur.
Oyun süresince genelde kazanan taraf olabilmek için oyuncular sadece bilgi
de¤il, ayn› zamanda gerekli özgüveni de göstermek zorundad›r. Satrançç› “ Evet
yapar›m, baflarmak için çaba sarf edece¤im, daha iyi olmak için araflt›raca¤›m,
kendimi oyunda tam olarak ifade edebilmek ve kazanabilmek için son derece iyi
konsantre olmal›y›m, her gün yeni bir fley ö¤renmeliyim, zaman› do¤ru kullanabilmeliyim, sab›rl› olmal›y›m, mevcut pozisyonda gördü¤üm hamleden daha iyisi
var m› diye araflt›rmal›y›m” düflünceleri ile hareket etmektedir.

2. SATRANÇ VE TOPLUM

Bir müsabaka neticesinde sonuç ne flekilde olursa olsun satrançç› kendini
analizler ve özelefltirisini yapar: “ Önümde gelecek turnuvaya kadar yeterli zaman var, daha fazla çal›flmal›y›m, tahtada karfl›laflt›¤›m kritik pozisyonu iyice etüt
etmeliyim, sürekli atak hamle yerine zaman zaman durumsal savunma hamlelerini de yapabilmeliyim, maç›m› benden daha bilgili bir usta ile analiz edip, hatalar›m› ve kaç›rd›klar›m› mutlaka incelemeliyim, hata yapmama iten nedeni tespit
etmeliyim”. Bu flekildeki bir düflünme al›flkanl›¤›, bireye satranc›n d›fl›ndaki sosyal
hayat›nda çok olumlu katk›lar sa¤layacakt›r. Bu nedenle müsabaka sonras› yap›lan karfl›l›kl›, dostça masabafl› analizleri, satrançç›y› kifli olarak, geliflmeye aç›k insan tipi haline getirir. Geçmiflte yapt›¤› hatalar› tekrarlamayan olgunlu¤a eriflmesine yard›mc› olur.

Satranç, teorisyenlerince bilimdir, sanatt›r ve spordur (Dalk›ran 1995, Krogius 1986, Eales 1985, Palavan & Talum 1991, Hartson & Wason 1983) Ayn› za-

Satranç müsabakalar›na ifltirak eden kifli “Hedef tayin edebilme, güçlü ve zay›f yanlar›n› tan›ma ve kararlar›n› ona göre alma, amaca ulaflma düflüncesini ge-

‹simlerden de anlafl›laca¤› gibi tarihe ad›n› yazd›rm›fl büyük devlet adamlar›,
ünlü komutanlar ve sanatç›lar›n önemli bir ço¤unlu¤u satrançla bir flekilde ilgili
olmufllard›r. Bu da satranc›n üstün yetenekle iliflkilendirilmesi gerekti¤ini ve üstün
yeteneklilerin e¤itiminde ifllevsel tutulmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Di¤er
bir deyiflle satranç, entelektüel yan› olan bir u¤rafl›d›r.
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lifltirir”. Oyun vas›tas› ile elde etti¤i al›flt›rma egzersizleri, ona yaflamda da ayn› flekilde davran›fl içinde olmaya iter.
Satranç antrenman› sayesinde birey, beynini daha iyi ve kontrollü kullanmas›n› ö¤renmek suretiyle çevresiyle daha iyi iletiflim kurabilir, daha yarat›c›, fiziksel
olarak daha formda olabilir, haf›zas›n› ve iradesini kuvvetlendirebilir, olaylara daha hakim olabilir, sorunlar› daha çabuk çözebilir.
Bilindi¤i gibi beynin sol yar› küresi; vücudun sa¤ taraf›na kumanda eder, bilgileri tek tek iflleme koyar, mant›ksal bir s›rada çal›fl›r, konuflma h›z›n›, grameri,
kelime dizinini tayin eder, matematiksel bilgileri kontrol eder, analiz yapar, de¤erlendirir, elefltirir, kelime ve rakamlar›n bellek merkezidir, sa¤duyudur. (Dil bilimciler, analitikçiler ve matematikçiler için en önemli k›s›md›r.) Sa¤ yar›küresi ise ; vücudun sol taraf›na kumanda eder, resimlerle düflünür, göz önünde canland›r›r,
ayr›nt›larla de¤il, bütünle ilgilenir, beden dilini, hareketleri bedensel faaliyetleri
idare eder, çizim resim yapma yetene¤idir, önsezi, yarat›c›l›k ve duygular›n merkezidir, daha önce tan›d›¤›m›z insanlar› ve bafl›m›zdan geçen olaylar› hat›rlamam›z› sa¤layan bellektir. (Goleman, 1998: 28-46 / Cücelo¤lu, 1994: 81-83). Ayn›
zamanda bu tür bir genelleme beynin karmafl›k ifllevlerinden dolay› yetersiz de
görülmektedir. (Cücelo¤lu, 1994: 82).
Bu bilgiler ›fl›¤›nda baz› faaliyetler için beynin sol yan›na, baz›lar› için de en
çok sa¤ yan›na ihtiyaç vard›r. Ancak baz› faaliyetler vard›r ki, bu iki yar›küre birlikte kullan›l›r ve ard› ard›na çal›fl›r, o an hangisinin çal›flt›¤›n› söylemek imkans›zd›r. “Brain-Storming” olarak bilinen teknik ile bir sonuç üretmek için her iki taraf kullan›l›r. Mümkün oldu¤u kadar çok say›daki fikri bir araya toplamak için önce sa¤ beyin kullan›l›r, daha sonra bu fikirleri de¤erlendirmek için sol beyin devreye girer. Bir sonuç ç›karmak için iki yar›mkürenin beraber çal›flt›¤› zamanlar, beyin tam kapasitede çal›fl›yor demektir. Genellikle bireylerde bu yar›kürelerden biri daha bask›nd›r. ‹deal olan ise, ikisi aras›ndaki dengeyi sa¤lamakt›r. Albert Einstein’da ve bilinen büyük ustalarda bu denge sa¤lanm›flt›r. Satranç sayesinde beynin her iki yan›n› birlikte kullanma al›flkanl›¤› elde edilir. Bu nedenle yukar›da belirtilen al›flkanl›klar kazan›labilir.
Unutulmamal›d›r ki, sürekli ve uygun bir flekilde kullanmak kayd›yla insan
beyni yafllanmayla do¤ru orant›l› olarak geliflir. Beyin, bedenin di¤er k›s›mlar›ndan farkl› de¤ildir. O, ne kadar çok çal›flt›r›l›rsa o kadar güçlenir ve forma girer.
‹nsan için en ideal beyin jimnasti¤i de elbette satranç oyunudur.
Bütün bu söylediklerimizi toplayarak ifade edecek olursak satranc›n bireye
sundu¤u olumlu özelliklerin sosyal anlamda topluma pozitif katk›lar yapan bir
fonksiyon üstlendi¤i görülür. Bunun da nitelikli bir toplumun inflas›nda önem tafl›d›¤› bilinmektedir.
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3. SATRANÇ VE E⁄‹T‹M
Ba¤›ms›z bir etkinlik olarak satranç, bireyin e¤itiminde son derece ilgili ve yararl› bir duruma getirilebilir. Yetene¤i ve zekâs› ne olursa olsun birey nezdinde yarar› oldu¤u kabul edilir. Satranç bireye kazand›rd›klar› pozitif etkilerle, yetenek ve
zekâ ayr›m› yapmadan bireyin e¤itiminde fonksiyonel bir rol oynayabilir.
Bilindi¤i üzere matematik, hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri e¤itimi
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r ve matematik ile satranç aras›nda da ciddi
bir iliflki söz konusudur. ‹flte bu iliflki üzerine çal›flan ve bu iliflkinin bütün yanlar›n› konu edinen ve bu alanda ba¤›ms›z bir çal›flmas› bulunan Gik, önemli sonuçlara ulaflm›flt›r (Gik, 1983).
Satranc›n; çocuklar›n zekâs›n›, hayal gücünü, flekil ve uzay bilgisini, analiz ve
sentez yapma özelliklerini, planlama yeteneklerini, kavrama güçlerini, sözlü muhakemelerini, haf›zalar›n›, problem çözme kapasitelerini, h›zl› ve mant›kl› düflünebilme-karar alabilme süreçlerini olumlu etkiledi¤i bilimsel deneylerle ispatlanm›flt›r. Bunun sonucu baflta Rusya, ABD, Venezuella, Bulgaristan, ‹zlanda, Kanada
ve ‹spanya gibi ülkeler olmak üzere 30 ülkenin okullar›nda ders olarak okutulmas› sa¤lanm›flt›r. Di¤er ülkelerde de satranç, devletin ilgili birimleri taraf›ndan geliflmesi için desteklenmektedir.
ABD’nin satranç e¤itimine verdi¤i önem, özellikle son yirmi y›lda dikkati çekmektedir. Birçok eyaletinde satranç okul müfredat›n›n bir parças›d›r ve çok say›da satranç merkezleri bulunmaktad›r. Özellikle Üniversite satranc›nda kayda de¤er geliflmeler yaflanm›flt›r. Baflta Virginia Tech, Texas Browsville, South Dakota,
Sounth Carolina, Maryland Baltimore Country, Oberline College, MIT, Harward,
Colombia Buchnell, Tulane, Dallas Teksas ve Teksas A&M Commerce üniversiteleri olmak üzere daha birçok üniversitede ö¤renciler satranç ö¤renmektedir.
(http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
1969 y›l›nda, 40. Dünya Satranç Kongresi aç›l›fl›nda konuflan Berlin Humbold
Üniversitesi Felsefe Okulu Dekan› Dr. Hans Klaus ‘Satranç, insan bünyesinin düflünme metodlar›n› gelifltirmesine yard›m eder. ‹lkokul y›llar›ndan itibaren satranç
ö¤renmek ve oynamak faydal›d›r. Resmi ö¤retim süreci yerine, bir fleyi oynayarak
ö¤renmek her çocuk için daha keyiflidir. Çocuklar›m›z›n okul hayat›nda ilerlemeleri için onlara satranç ö¤retebiliriz’ demifltir. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
Satranç bilen ö¤rencilerin Torrance yarat›c› düflünce testlerinde ve WatsonGlaser elefltirel düflünce testlerinde daima yüksek sonuçlar ald›klar› görülmüfltür
Dr. Calvin F. Degermond, satranç üzerine yapt›¤› uzun süreli araflt›rmalar sonucunda; satranc›n zekây›, esteti¤i, sporu, karar almay›, azim ve konsantrasyonu
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gelifltirdi¤ini belirtmifltir. Satranç yaklafl›k 50 y›ld›r Rus okullar›nda ders olarak
okutulmaktad›r. Çocuklar›n problem çözme ve muhakeme yeteneklerine sa¤lad›¤› katk› bir çok ülkede kan›tlanm›flt›r.
1973-1974 y›llar›nda o zamanki ad›yla Zaire’de (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Dr. Albert Frank taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rmaya 16-18 yafl grubundan
toplam 92 ö¤renci kat›lm›flt›r. Çal›flma sonunda satranç e¤itimi alan deney grubu,
idari yetenek, matematik ve sözlü beceride kontrol grubuna oranla daha baflar›l›
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
1974-1976 y›llar›nda Belçika’da Assenede Belediye okulunda gerçeklefltirilen
çal›flmalara 10 yafl grubundan toplam 40 çocuk kat›lm›flt›r. Deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayr›lan ö¤rencilere 5. ve 6. s›n›f›n sonlar›nda J. Piaget’in kavrama
geliflimi testleri uygulanm›fl ve istatistiklerin neticesi satranç ö¤rencilerinin lehine
ç›km›flt›r. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
Yine Çin Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Dr. Yee Wang Fung taraf›ndan üniversitenin say›sal bölümlerinde okuyan ö¤renciler üzerinde yapt›¤› deneylerinde,
satranç e¤itimi alan ö¤rencilerin matematik ve fen dersleri sonuçlar›nda ortalama % 15’ lik bir art›fl sa¤lad›klar›n› ortaya ç›karm›flt›r. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
1979-1983 y›llar› aras›nda ABD’nin Pensilvanya eyaletinde gerçeklefltirilen çal›flmalarda, satranç e¤itimi alan deney grubu, di¤er kontrol gruplar›n›n tümünü
düflünsel geliflim programlar›nda geride b›rakm›flt›r. Araflt›rmalarda Watson-Glaser ve Torrance test teknikleri kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›n›n aç›klanmas›yla Pensilvanya eyaletinde pilot okullarda satranç dersi uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
(http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)
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1980 y›l›nda D›anne Horgan “Ö¤renmeyi Ö¤retme Arac› Olarak Satranç”
isimli çal›flmas›nda 24 ilkokul ve 35 ortaokul-lise ö¤rencisini denek olarak kullanm›flt›r. Çal›flman›n sonucunda Horgan, çocuklar›n erken yafllarda satranc› rahatl›kla ö¤renebilece¤ini ve satranç ö¤renmenin çocuklar›n zihinsel geliflimine
olumlu katk›lar› olaca¤›n› aç›klam›flt›r. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)

3.1. Satranc›n Ö¤renciye Kazand›rd›klar›
Satranç, ö¤renciye bir yöntem dahilinde ö¤retildi¤i taktirde, ay›rt etmeksizin
bütün derslerine olumlu yararlar› bulunur. Bunun yan›nda kiflili¤ine ve sosyal hayat›na da bir çok aç›dan katk›lar› görülür. Bu katk›lar› analiz edebilmek için farkl› aç›lardan bakabilmek gerekmektedir.Yani satranc›, 64 kareye ayr›lm›fl bir tahta
üzerinde ayr› fonksiyonlar› olan tafllar› belirli kurallar dahilinde bir hedef gözeterek karfl›l›kl› oynatmalar›ndan oluflan bir oyun olarak tan›mlamak, onun derinli¤ini ortaya koymaz. Onun derinli¤i; bilim, sanat ve spor olmas›nda, uygarl›k tarihi ile iliflkilendirilmesinde, tarihi kifliliklerde, entelektüel boyutunda, bireye ve
topluma kazand›rd›klar›nda yatar.
Toplumun bir üyesi olarak bireye kazand›rd›klar› konusunda genel olarak
flunlar› ifade edebiliriz:
a)

Zihinsel geliflime pozitif katk›lar yapmas›

b)

Muhakeme gücünü art›rmas›

c)

Analiz-sentez yapma becerisi

1979-1983 y›llar› aras›nda, bu kez Dr. Robert Ferguson ESEA kod IV-C isimli
ve federal olarak desteklenen “ Elefltirel ve Yarat›c› Düflüncenin Satranç Yoluyla
Gelifltirilmesi” konulu projeyi haz›rlam›flt›r. Bradford bölgesi okullar›ndan seçilen
7., 8. ve 9. s›n›f ö¤rencilerinin kat›ld›¤› deneyin 32 hafta sonras›nda yap›lan Watson-Glaser elefltirel düflünce testleri sonucunda satranç grubu birinci olmufltur.
(http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)

d)

Yarat›c›l›¤› teflvik etme

e)

Strateji gelifltirme

f)

Fotografik haf›zan›n geliflimine katk› sa¤lama

g)

Oyun sürecinde asla fliddet üretmemeye iliflkin bilinç

h)

Hayal gücünü, flekil ve uzay bilgisini, planlama yeteneklerini destekleme

1979-1983 y›llar› aras›nda Venezuela’da “Düflünmeyi Ö¤renme Projesi” isimli çal›flma, satranc›n zekâ seviyesini artt›r›p artt›rmad›¤›n› hedeflemifl, araflt›rmaya tümü 2. s›n›f ö¤rencisi 4266 k›z ve erkek çocuk kat›lm›fl, hemen hemen her
sosyo ekonomik düzeyden ailelerin çocuklar› bu projede yer alm›flt›r. Araflt›rma
sonucunda, satranc›n metodolojik bir flekilde ö¤retilmesiyle küçük yafl gruplar›ndaki tüm ö¤rencilerin IQ ‘sunu artt›rd›¤› belirlenmifltir. (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm)

i)

Problem çözme kapasitelerini art›rma

j)

H›zl› ve mant›kl› düflünebilme-karar alabilme süreçlerini gelifltirme

k)

Neden sonuç iliflkisini kavrama

l)

Sakin ve so¤ukkanl› olmay› ö¤retme

m) Rakibine sayg›l› olmay› temel alan bir centilmenlik
n)

Risk alma
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4. ÜSTÜN YETENEKL‹
ÇOCUKLARIN E⁄‹T‹M‹NDE SATRANÇ
Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi, özel konumlar›ndan dolay› e¤itim önceli¤ine sahip olmal›d›r. (MEB, 1991:57-58). Bu potansiyelin e¤itimi birçok aç›dan
önemli ve stratejik görülmektedir (Bilgili, 2000:63-68). Üstün ve özel yetenekli
çocuklar›n e¤itiminde birçok araç zenginlefltirici ve tamamlay›c› olarak kullan›labilir. Bunlardan biri de satrançt›r.
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4.2. Üstün yetenekli Çocuklar›n E¤itiminde Satranc›n ‹fllevselli¤i
Satranç, bütün ö¤rencilerin e¤itiminde yararl› bir etkinliktir. Ancak satranç
e¤itimini, üstün çocuklar›n e¤itimleri ile iliflkilendirmek için öncelikle bunun temel
gerekçelerini aç›kl›¤a kavuflturmak gerekmektedir. Di¤er bir deyiflle, üstün çocuklar›n e¤itiminde neden özellikle satranç e¤itimine ihtiyaç vard›r? Bu soruya cevap
teflkil edebilecek gerekçeleri flu flekilde s›ralamak mümkün görünmektedir:
a)

Yukar›da belirtilen satranc›n bireylere kazand›rd›¤› 13 özellik normal ö¤rencilerin yan›nda üstünler için çok daha önem arz etmektedir. Bu özellikler üstün çocuklarda tam anlam›yla karfl›l›¤›n› bulmaktad›r. Di¤er bir deyiflle üstünlerin özellikleri ile satranç e¤itiminin kazand›rd›klar› tam anlam›yla örtüflmektedir.

b)

Üstün çocuklar›n normal okullarda e¤itimlerinde karfl›lafl›lan en büyük sorunlar›, onlar›n beklentilerine uygun olmayan ilgi eksikli¤idir. ‹lgi, bizim bir
di¤er kifliye gösterdi¤imiz veya di¤er kifli taraf›ndan bize gösterilen dikkattir.
‹lgi, rahat ve mutlu bir yaflam için mutlaka olmas› gereken unsurlardan biridir, ihtiyaçt›r. Gözlemledi¤imiz kadar› ile normalin üstünde zekâ seviyesine
sahip çocuklar›n ayn› orant›da daha fazla ilgi gereksinime ihtiyaç duymaktad›rlar. Çünkü, bu çocuklar d›fl ve iç ortamdan di¤erlerine göre daha fazla etkilenmektedirler (Köknel, 1999: 134). Bu flekilde bir davran›fl ile karfl›laflt›¤›nda onlar›n daha mutlu oldu¤unu, kendilerine güvenlerinin artt›¤›n›, övme, teflekkür, iftihar ve hayranl›k gibi olumlu ilgi gösterme flekilleri karfl›s›nda moral de¤erlerinin yükselerek baflar› performanslar›n›n artt›¤›, elefltiri, gülünç bulma, hayal k›r›kl›¤›, güvensizlik, nankörlük gibi olumsuz ilgi karfl›s›nda normal kifliden daha fazla üzüldükleri ve y›prand›klar› görülmektedir. Satranç e¤itiminde ve müsabakalarda bire bir iliflki mevcut oldu¤undan bu ihtiyaç bir ölçüde karfl›lanmaktad›r.

c)

H›zl› düflünebilme ve ö¤renme kapasitelerinden dolay› davran›fl olarak s›n›fta kopuk duran üstün yetenekli ö¤renciyi, ö¤retmeni tan›yamam›fl veya do¤ru yaklafl›m› gösterememiflse baflar›s›z sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir. Satranç e¤itiminde bu gereksinim önemli ölçüde giderildi¤inden bir dengeleme
sözkonusu olabilmektedir.

d)

Dünyan›n ilk üniversite satranç klübü, yine dünyan›n en ünlü ve en seçkin
ö¤rencilerinin okudu¤u Oxford Üniversitesinde aç›lm›flt›r. Öte yandan Türkiye’de de satranç konusunda en ciddi çal›flma Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde yürütülmektedir (http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm).
Bu durumu bir rastlant› ile aç›klamak mümkün de¤ildir. Bunu üniversite ö¤-

4.1. Üstün yetenekli Çocuklar›n E¤itimi ve Önceli¤i
E¤itimde temel ilke; bireyin kapasitesi ölçüsünde, yetene¤i do¤rultusunda
e¤itime tabi tutulmas›d›r.Üstün yetenekli çocuklar›n her toplumda nüfusuna
oranla varl›¤› bilinmektedir. Dolay›s› ile her toplumda varl›¤› bilinen bu potansiyelin e¤itilebilir hale getirilmesi, o toplum için stratejik bir mahiyet arz etmektedir (Bilgili, 2000:63-64). Bununla birlikte uygarl›¤›n üretilmesinde üstünlerin rolü büyük önem tafl›maktad›r (Enç, 1973: 26-27) Üstün veya özel yetenekli çocuk
konusunda kesin bir tan›ma ulaflman›n güçlükleri bulunmaktad›r. Fakat özellikleri itibariyle de di¤erlerinden ayr›lmaktad›r. Bunlar genel olarak;
a)

yafl›tlar›na göre daha h›zl› bir flekilde ö¤renen,

b)

yarat›c›l›k, liderlik, sanat, liderli¤e iliflkin kapasitede di¤erlerine göre daha önde olan,

c)

özel akademik yetene¤e sahip,

d)

soyut fikirleri anlayabilen,

e)

ilgi alanlar›nda ba¤›ms›z hareket etmeyi seven,

özellikler fleklinde görünmektedir. Uluslar›n bu potansiyellerini kullanma yönünde tarihi de kapsayan bir çaba içerisinde olduklar› bilinmektedir. Eski Yunan’dan
Osmanl› Devleti’ne kadar bu potansiyelden yararlanma yoluna gidilmifltir. Eflatun’un Devlet’inde de bu seçkin kesime vurgu yap›lm›fl (Eflatun, 1980: 105), Osmanl›’n›n Enderun Sisteminde de (Akkutay; 1984). Osmanl› Devleti, vurgudan
da öte uzun y›llar bu elit kaynaktan yararlanm›fl ve buna önemli fonksiyonlar
yüklemifltir.
Toplumlar için k›t kaynak kabul edilen bu potansiyelin e¤itimi, stratejik bir insan kayna¤› oldu¤undan dolay› önceli¤i vard›r ve bu potansiyelin e¤itimi her aç›dan ciddiye al›nmal›d›r.
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rencilerinin gereksinimini karfl›lama, e¤itimlerini zenginlefltirme ve olumlu
etkilerini art›rma gibi faktörlerle aç›klamak daha do¤rudur.
e)

Dünyan›n gelmifl geçmifl hemen hemen bütün ünlü flahsiyetleri ayn› zamanda iyi bir satranç oyuncusudur. Bu durumu da bir tesadüf ile aç›klamak
mümkün de¤ildir. Üstün yetenek ile satranç aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyan
bir durum olarak görmek daha do¤ru bir yaklafl›md›r.

f)

1844’de telgraf üzerinden satranç oynama, 1878’de telefonda satranç oynama, 1970 de uzayda Soyuz kozmonotlar› ile yeryüzünde istasyon çal›flanlar› ile satranç oynama ve tüm bu tekniklerin geliflimi say›lan ve körleme denilen teknik ile tamamen soyut ortamda oynanan satranç normal insanlar›n
yapabilece¤i bir durum de¤ildir. Bu tür teknikleri ancak üstün bireyler kullanabilir. Üstünlerde zaten var olan bu gücü de ancak satranç daha ileri noktalara götürebilir.

g)

Satranç ile beyin aras›ndaki flafl›rt›c› benzerlik için biraz abart›l› da olsa flu ifade kullanabilir: ‘Beynin kapasitesi ile satranç oyunundaki olas›l›klar neredeyse evrendeki atom say›s› kadard›r.’ Bu çerçevede turnuva koflullar›nda ilk olarak 1967’de yap›lan insan- bilgisayar maç› önem tafl›maktad›r. Bilindi¤i üzere insan-bilgisayar karfl›laflmas› devam etmekte ve teknolojideki tüm geliflmelere ra¤men bafla bafl mücadeleler olmaktad›r. Bu da satranç ile üstün yetenek aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymaktad›r.

h)

i)

j)

k)

Üstün çocuklar›n e¤itiminde karfl›lafl›lan önemli problemlerden biri dikkat
da¤›n›kl›¤›d›r. Sürdürülebilir satranç e¤itimi çocu¤a; konuya yo¤unlaflma,
konsantre olma, tahmin gücünü art›rma gibi al›flkanl›klar kazand›rmaktad›r
ki bu, sözkonusu sorunu azaltmada olumlu bir rol oynamaktad›r.
Sosyal hayat›n önemli parçalar›ndan biri; kaybetmeyi ö¤renme, risk alma,
kendinle yüzleflme, sorgulama ve bunlardan sonuç ç›karabilmedir. Üstün çocuklar ise bu konularda hassasiyet sahibi ve etkilenme düzeyleri yüksektir.Bu
nedenlerle yine sürdürülebilir satranç e¤itimi, bu konuda pozitif bir ifllev yüklenmektedir.
Yarat›c›l›kta neden-sonuç iliflkisini aç›klama ve kavrama büyük önem tafl›maktad›r. Neden-sonuç iliflkisini kavrama ve soyut düflüncenin geliflimi yarat›c› düflüncenin temelini oluflturdu¤undan satranç e¤itiminin bu yöndeki
olumlu katk›s› bilinmektedir.
Üstün çocuklar›n anne babalar›, çocuklar›n›n özel bir e¤itim alamad›klar› için
çocuklar›n›n yaflad›¤› problemleri en çok satranç e¤itimi ve etkinlikleri ile
dengelediklerini ifade ettikleri bilinmektedir. 20 y›ll›k satranç e¤itimimiz bu
türden gerçek öykülerle doludur.
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5. SONUÇ
Bütün bunlar satranc›n bireye kazand›rd›klar›ndan bir k›sm›. Onun derinli¤ini kavramak için satrançta derinleflme sürecine girmek gerekiyor. Satranc›, entelektüel boyutu olan bir etkinlik olarak görerek üstün yetene¤e sahip ö¤rencilerin
e¤itimi ile iliflkilendirmenin ve bu do¤rultuda fonksiyonel hale getirmenin bir çok
aç›dan yarar sa¤layaca¤› bilinmektedir.
Satranç bilgisini ve e¤itimini programlarken flüphesiz ki, pedagojik ilkeler ve
geliflim evreleri dikkate al›nmal›d›r. Bu do¤rultuda verilecek sürdürülebilir satranç
e¤itimi, hangi alanda e¤itim al›rsa als›n üstün yetenekli bireylere çok boyutlu kazanç sa¤layacakt›r. Di¤er bir deyiflle ald›klar› e¤itimi zenginlefltirici ve daha fonksiyonel k›l›c› yönde rol oynayacakt›r. Yani bireyin satranç e¤itimi ile; uzun vadeli
düflünen, öngörüsü ve sezgileri geliflmifl, zaman›nda ve yerinde hamleler yapabilen, gerekti¤inde risk almas›n› bilen, kaybetmekten pozitif neticeler ç›karabilen,
kendisiyle yüzleflebilen özellikler kazanmas›, gerek meslek hayatlar›nda gerekse
sosyal yaflamlar›nda onlar›n baflar›s›na ve mutlulu¤una çok olumlu katk›lar olmaktad›r.
Netice olarak bütün bunlar, üstün yetenekli ö¤rencilerin yetifltirilmesinde onlar›n en çok gereksinim duyacaklar› hususlar olup, hayata ve mesle¤e dair sürdürülebilir kazan›mlar elde etme anlam›na gelmektedir.Dolay›s› ile satranç, üstünlerin e¤itiminde ve onlar›n hayata haz›rlanmalar›nda gerçek anlamda zenginlefltirici ve tamamlay›c› bir fonksiyon üstlenmektedir.
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1953-1993 Y›llar› Aras›nda Üstün Zekâl›
Çocuklar Konusunda Al›nan Kararlar,
Çal›flmalar ve Uygulamalar
Do¤an ÇA⁄LAR*

TSF, Türkiye Satranç Federasyonu’nun Milli E¤itim Bakanl›¤›’na 29.07.202 tarih ve
865 say›l› baflvuru yaz›s›, http://www.tsf.org.tr/haberler/vmillie¤itimders.htm 30.08.2004

B

ÖZET

u tebli¤de 1953-1993 y›llar› aras›nda üstün zekâl› çocuklar›n özel e¤itimleri için yap›lan çal›flmalar› ana hatlar› ile özet olarak kronolojik bir
düzen içinde aç›klamaya çal›fl›lm›flt›r.

G‹R‹fi
1. 1952-1953 ö¤retim y›l›nda Gazi E¤itim Enstitüsünde ilk defa yeni bir bölüm olarak ÖZEL E⁄‹T‹M fiUBES‹ aç›lm›flt›r. Bu bölüme 420 ilkokul ö¤retmeni baflvurmufl bunlar aras›ndan 30’u asil, 10’u yedek olmak üzere 40 ö¤renci al›nm›flt›r. Bu ö¤renciler ö¤retim y›l› bafl›nda dört anabilim dal›nda branfl e¤itimi görmek
üzere ayr›lm›flt›r. Bu branfllar k›saca flöyledir:
a. Körler (5 ö¤renci)
b. Sa¤›rlar (3 ö¤renci)
c. Üstün ve geri zekâl›lar (18 ö¤renci)
d. E¤itimi güçler (14 ö¤renci)
Alanlara ayr›lan her ö¤rencinin üstün ve geri zekâl›lar, e¤itimi güçler alan›ndaki dersleride almalar› zorunlu, körler ve sa¤›rlar alan›ndan birini de ek b›ranfl
olarak seçmek suretiyle 2 y›ll›k ö¤renim yapt›r›lm›flt›r. Ders ve alanla ilgili labara____________________________________

* Prof. Dr., Emekli Ör¤tim Üyesi.
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tuar ve uygulama çal›flmalar› esas branfl ve ek branflla ilgili konularda zorunlu olarak yürütülmüfltür.
Üstün ve geri zekâl› çocuklar›n (ÜZÇ) seçimi ve e¤itimleri için ilk önlem olarak grup ve bireysel zekâ testlerinin tercümesi, testle ilgili yaz›l› materyallerin bas›m› ve di¤er materyallerin yap›lmas› ve yapt›r›lmas›, uygulanmas›, geçici normlar›n›n al›nmas› ve adaptasyonlar› bilimsel kurallara göre ciddiyetle yap›lm›fl ve baflar›lm›flt›r. Bu çal›flmalara tüm ö¤rencilerin kat›l›m› zorunlu olarak sa¤lanm›flt›r.
Bu konuda
1. Thurstone 5-7 yafl Temel Kabiliyetler Testi (TKT)
2. Thurstone 7-11 yafl T.K.T.
3. 11-17 yafl Thurstone T.K.T.
4. Stanford Binet Testi L-M Formlar›
5. Dearbon Testi.
6. Otis Alfa Testi.
7. Porteüs Dolambaçl› Yollar Testi.
Bu testlerin uyarlanmas› ve geçici normlar›n›n al›narak genifl çapta uygulamaya konulmufltur. Özellikle bu testler ilk aflamada zekâ bölümü (Z.B.) ‹ntelligent
Quotient (IQ) leri 50-75 olan ilkokul ö¤rencilerinin özel alt s›n›flara ayr›lmas›nda
istisnas›z flekilde kullan›lm›flt›r.
Bu konuda özellikle Prof. Dr. Dalton Beier 1953-1960 y›llar› aras›nda Stanford-Binet L-M formlar›n›n, Wechsel Zekâ Testlerinin, Porteüs, Alexander Performance Testlerinin Türkiye flartlar›na göre adaptasyonlar› ve yepyeni bir sentezi yap›larak GAZ‹-BE‹ER TEST‹ ad› alt›nda yepyeni bir test haz›rlanm›fl ve bu test özel
bir flekilde yetifltirilmifl uygulamac›lar taraf›ndan Türkiye’nin belli bölgelerinde uygulanarak yepyeni bir bireysel zekâ testi gelifltirilmifltir. Bu uygulama sonuçlar›
1960 y›l›nda benimde kat›ld›¤›m yetkili bir grubun TEST VE ARAfiTIRMA BÜROSU’NDA istatistiki ifllemlerden geçirilerek normlar› bulunmufltur. Bütün aflamalar›nda bu çal›flmalara uygulamac› bir eleman olarak kat›lan bir kimse olarak bugüne kadar bu konuda yap›lm›fl EN C‹DD‹ ve en çok masraf edilmifl bilimsel çal›flmalardan biri ve ilki olarak nitelemeyi ve bu çal›flmalar› bafllat›p özenle izleyenleri sayg› ile anmak ve en içten teflekkürlerimi sunmak isterim.
Bu abidevi çok yararl› çal›flman›n ve ürünün her ifllemi bittikten sonra karanl›k bir akibete u¤ramas› ülkemizde özel e¤itim ve rehberlik çal›flmalar› için BÜYÜK bir kay›p olmufltur.
2. 1961 y›l›nda kabul edilen 1961 T.C. ANAYASASI’n›n 50. maddesinde özel
e¤itime muhtaç çocuklar›n (ÖEMÇ) e¤itimi için özel hüküm konulmas› ve bunun gere¤i olarak 222 numaral› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun ç›kar›lmas›
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üzerine özel e¤itimde planl› bir devre bafllam›flt›r. Bu cümleden olmak üzere Türkiye’de özel e¤itimin her dal›nda nerede, neler yap›laca¤›, ne tür özel e¤itim kurumu aç›laca¤› 10 y›ll›k bir planda saptanm›flt›r. Bu plana ek olarak eklenen listede hangi y›l nerede üstün zekâl› çocuklar için özel bir kurum ve s›n›f aç›laca¤›
gösterilmifltir.
Bu plan 5-15 fiubat 1962 tarihinde toplanan VII. Millî E¤itim fiûras›’nda oybirli¤i ve takdirle kabul edilmifl ve derhal uygulamaya dönüflmesi tavsiye edilmifltir. fiûray› izleyen ilk aylarda derhal 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu’nun
uygulanmas› için çeflitli yönetmeliklerin haz›rlanmas›na bafllanm›flt›r. Bu yönetmelik çal›flmalar›nda Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar ÖEMÇ yönetmeli¤i ilk olarak haz›rlanm›fl ve Millî E¤itim Bakanl›¤› (MEB) Talim Terbiye Kurulunda (TTK) incelenerek 6 Temmuz 1962 tarih ve 186 say›l› karar› ile kabul edilmifltir. Bu yönetmelik ayni zamanda Bakanlar Kurulu Karar› olarak 24 Temmuz 1962 tarih ve
11162 say›l› Resmi Gazete de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Ayr›ca 30 Temmuz
1962 tarih ve 1214 say›l› MEB Tebli¤ler Dergisinde de yay›nlanm›flt›r.
Bu yönetmeli¤in 4. maddesinde “Üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar
için de özel e¤itim okullar› aç›labilir” hükmü yer alm›flt›r. Ayn› yönetmeli¤in 13.
maddesinde “üstün zekâl› ve üstün yetenekli (ÜZÇ) çocuklar için de özel s›n›flar
aç›labilir” hükmü yer alm›flt›r. Ayr›ca ayn› yönetmeli¤in 15. maddesinin a f›kras›nda “üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar için” gezici özel e¤itim ö¤retmenli¤i yöntemini de önermektedir.
222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu ve onun uygulanmas›na iliflkin ÖEMÇ
Yönetmeli¤i yay›nland›¤› y›l hemen ÜZÇ için özel e¤itim çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. O tarihlerde TTK üyesi olan ö¤retmenimiz Say›n Dr. Mitat Enç öncülü¤ünde
TTK üyeleri olan say›n Orhan Çapl›, Remzi Öncül, Feriha Baymur’un içten ve ciddi çal›flmalar› ile Ankara Rehberlik Araflt›rma Merkezi (RAM) olan illerde ÜZÇ’lar
için ilkokullarda özel s›n›flar aç›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
‹lk olarak özel s›n›fa al›nacak çocuklar›n seçimi için testlerin saptanmas› çal›flmalar› yap›ld›. ‹lk aflamada daha önce GZÇ’lar›n özel alt s›n›flara ayr›lmas›nda
kullan›lan Thurstone 5-7 ve 7-11 yafl T.K.T. Grup zekâ testlerinin ve Otis Alfa testinin kullan›lmas›na karar verildi. Her üç testin de Türk çocuklar›na uygulanarak
al›nm›fl geçici normlar› vard›. Bu konuda kaba olarak geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› da yap›lm›flt›.
‹kinci olarak, seçilen okullar›n aç›lacak üst özel s›n›flar›nda görev alacak s›n›f
ö¤retmenleri seçilmiflti. Üst özel s›n›f aç›lacak okullar›n yöneticileri ve s›n›f ö¤retmenleri özel bir e¤itime al›nd›lar. Uygun görülenlerin görev almalar› için gerekli
ifllemler yap›ld›.
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Üçüncü olarak, seçilen okullar›n I. s›n›flar›na devam eden ö¤renciler s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan planl› bir flekilde gözlendi. Bütün konularda baflar›l› olan
ö¤renciler çeflitli baflar› testleri ile belirlendi. Baflar›l› olan ö¤renciler belli aral›klarla daha önceden kararlaflt›r›lan grup ve bireysel zekâ testlerine tâbi tutuldular. Bu
yolla ö¤rencilerin Z.B. leri saptand›. ‹lkokulun birinci s›n›f›nda her dersten baflar›l› olan ve takvim yafllar› 8 olan, zekâ bölümleri 120 ve daha üstünde olanlar
ÜZÇ’lar için aç›lacak üst özel s›n›flara aday olarak seçildiler. Ana babalar›nda muvafakati al›narak 1962-1963 ö¤retim y›l›nda ilkokul ikinci s›n›f›nda bafllayan
ÜZÇ’lar için aç›lan üst özel s›n›flara ö¤renci olarak al›nd›lar.
Bu s›n›fa al›nan ö¤rencilerin durumlar› ana babalar taraf›ndan bilinecek, çocuklar bu durumlar›ndan haberdar edilmeden, onlarda üstünlük duygular› abart›larak aç›klanmadan, normal sosyal geliflimlerinin sa¤lanmas›na çok özen gösterilecekti. Bu hususlar ö¤retmenlere, okul yöneticilerine ve çocuklar›n ana babalar›na vurgulanarak aç›klanm›fl ve bunu özenle uymalar› istenmiflti. S›n›f mevcutlar› 15 ve alt›nda tutulacakt›. Bu hususlara özenle uyulmas› gerekirken 2, 3, 4, 5.
s›n›flarda e¤itimi ve ö¤retimleri s›ras›nda titizlikle uyulmas› gereken bunun tersi
hergün artan bir flekilde uygulanmaya baflland› ki istenmeyen üstünlük duygular› yaln›z çocuklarda de¤il, özel s›n›fta görev alan ö¤retmenlerde ve bu s›n›flara
devam eden ö¤rencilerin ana babalar›nda ve hatta çocuklar›n yak›nlar›nda istenmeyen üstünlük duygular›n›n geliflmesi fleklinde tecelli etti. ÜZÇ özel s›n›flar›na
devam edenlerin ayn› okula devam eden yafl›tlar› ile sosyal iliflkileri belirgin flekilde bozulmaya, akranlar›n› horlayan, onlarla hiç iliflki kurmama gibi istenmeyen
davran›fl ve tutumlar gelifltirdikleri gözlendi. Hatta bu biraz daha ileri giderek özel
s›n›f ö¤retmenlerinin di¤er s›n›f ö¤retmenleri aras›ndaki iliflkilerine de yans›d›. Bu
yetmiyormufl gibi ÜZÇ’¤u olan ailelerin birbirleri ile eskiden kurulmufl normal iliflkilerin bozulmas›, sadece ÜZÇ’¤u olan aileler aras›nda iliflkiler kurulmas›na varan
sa¤l›ks›z sosyal bir durumun ortaya ç›kmas›na sebep oldu¤u görüldü. Gizlenmesi gereken çocuklar›n durumlar› hakk›ndaki bilgiler, birçok ö¤retmenler, ana babalar ve baz› yöneticiler taraf›ndan abart›larak çevreyi rahats›z edecek flekil ve
düzeyde geliflti.
1966-1967 ö¤retim y›l›nda 5. s›n›f› bitirme durumuna gelen ö¤rencilerin velileri, mezun olacak ÜZÇ’lar› için özel orta okul aç›lmas›, çocuklar›n›n normal
okullarda okumalar›n›n sak›ncal› olaca¤›n› iddia ederek, MEB’¤›n› özel okul açmaya zorlamaya bafllad›lar. Bu bask›lar karfl›s›nda 1967 y›l› Haziran ay›nda MEB
‹lkö¤retim Genel Müdürü baflkanl›¤›nda kurulan bir küçük grup e¤itim ö¤retim
mensubu taraf›ndan uygulaman›n ciddi ve bilimsel bir de¤erlendirilmesi yap›lmadan kapat›lmas›n› kararlaflt›rd›. Bu suretle ilkokullarda yeniden üst özel s›n›f aç›lmas› uygulamas›na son verilmifl oldu.
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ÜZÇ’lar için ilkokularda aç›lan üst özel s›n›ftan mezun olanlar normal okullara devam ettiler. Ama bunlar›n orta okullarda e¤itim ve ö¤retimleri s›ras›nda izlenmedi¤i için akademik, sosyal ve duygusal geliflimleri hakk›nda birfley söylemek
mümkün olamad›.
ÜZÇ’lar için aç›lan ayr› özel s›n›flarda ve okullarda yap›lan e¤itimin çok yönlü kontrolü çok zor ve hatta imkâns›z oldu¤u için bu konuda deneme yapan ülkelerin büyük oranda bu uygulamalar› b›rakt›¤› veya a¤›r politik bask›lar nedeni
ile çok k›s›tlad›klar› görülmektedir.
ÜZÇ’lar›n e¤itimleri ile ilgili çal›flmalar 1965 y›l›nda Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesinde (AÜEF) tekrar canland›r›lm›flt›r. 31.08.1964 gün ve 2718 say›l›
Ankara Üniversitesi Senatosunun verdi¤i karar ile üniversite de ilk defa bir E¤itim Fakültesi kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. ‹lk defa kurulan AÜEF de kuruluflunu
izleyen ilk y›llarda bir özel e¤itim bölümü kurulmufl ve bu bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde özel e¤itim programlar› yürütülmüfltür. Bu cümleden olmak üzere ÜZÇ’lar›n e¤itimleri ile ilgili derslere de gerekli önem verilerek her düzeyde e¤itim eleman› yetifltirilmesi çal›flmalar› yürütülmüfltür. Ayr›ca
1979 y›l›nda A.Ü. Senatosunun kabul etti¤i Özel E¤itim Sertifika program› bünyesinde Üstün Zekâl›lar Ö¤retmenlik Sertifikas› program›nada yer verilmifltir ama
bu konuda çal›flmalar yap›lamam›flt›r. YÖK yürürlü¤e girdi¤i 1984 tarihinde bu
uygulamaya da son verilmifltir. Ancak üst düzeyde e¤itim verilmesine devam
edilmektedir.
1990 y›l›nda bir özel e¤itimci olarak Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesinde ö¤retim üyesi ve e¤itim bölümü baflkan› olarak görev yap›yordum. A¤ustos
ay›n›n son günlerinde o tarihte M.E.B. olan say›n Avni Akyol bana telefon ederek
1991 y›l›nda, bir özel e¤itim konseyi toplamak ve özel e¤itimin çeflitli sorunlar›n› bu konseyde görüflmek istiyorum Ankara’ya gelerek Bakanl›kta bu konular›n
belirlenmesi ve konseyin düzenlenmesinde yard›mc› olabilirmisiniz?” demiflti. I.
Özel E¤itim Konseyinin planlanmas› ve düzenlenmesinde dan›flman olarak görev
alaca¤›m› bildirdim.
M.E.B.’nda Özel E¤itim ve Rehberlik Dan›flman› olarak 1990 y›l› Aral›k ay›nda
Ankara’ya gelerek göreve bafllad›m. Göreve bafllad›¤›m ilk günlerde benden ilk
görüfl istenen konu ‹stanbul’da kurulan ‹nanç Vakf›’n›n üstün zekâl› çocuklar›n
(ÜZÇ) e¤itim ile ilgili çal›flmalar› ve haz›rl›klar›n›n de¤erlendirilmesi olmufltu. Bu
konuda ayr›nt›l› bir rapor haz›rlayarak M.E.B. Say›n Avni Akyol’a verdim. Bunu izleyen ilk günlerde Bakanl›¤a çok abart›larak yans›t›lan ve dahi oldu¤u iddia edilen Sivas’tan bir ö¤rencinin durumu hakk›nda görüflüm istenmiflti. Ayn› konu
hakk›nda da görüfllerimi 28.Ocak.1991 tarihli raporumda Bakan’a arzettim. Bu iki
vak’a bizim I. Özel E¤itim Konseyi’nde bu konunun dünyadaki son geliflmelere
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göre ele al›nmas› ve ayd›nl›¤a ç›kar›lmas› için gerekli çal›flmalar›n hemen bafllat›lmas›nda görüfl birli¤ine var›lm›flt›.

izlenmesi gereken sürece harfiyen uyularak T.T.K. üyeleri ile görüflülüp, görüflleri
al›nd›ktan sonra yeniden düzenlenmiflti.

M.E.B. Say›n Avni Akyol özellikle konunun yurt d›fl›ndaki son geliflmelere göre nas›l ele al›nd›¤›n›n incelenmesini istemiflti. 1990 y›l›n›n Eylül ay›nda ‹ngiltere
de iken bu konuya e¤ilmifl ve çok güzel çal›flmalar yap›ld›¤›n› özel iliflkilerimle ö¤renmifltim. Hatta ‹ngiltere’de ÜZÇ’lar›n tümünün okullarda yayg›n olarak kullan›lan zenginlefltirme program›na al›narak yetenekli olduklar› konularda bireysel gereksinimlerini en üst düzeyde doyurabildiklerini en yetkili meslektafllar›mdan ö¤renmifltim. Ben de say›n Bakan’la görüflmelerimde ÜZÇ’lar›n e¤itiminde kullan›lan zenginlefltirme program›n›n ülkemiz için de çok yararl›, daha ekonomik ve k›sa zamanda yayg›nlaflt›rma olana¤› verece¤ini görüflmüfl ve haz›rlad›¤›m taslak
programlar hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunmufltuk. Say›n Bakan bunun ilgili
ve yetkili kimselerle yeniden görüflülerek flekillenmesinin uygun olaca¤›n› belirtmiflti. Bu görüflten hareket ederek zenginlefltirme program›n›n yayg›n olarak uygulanmas›n›n yap›ld›¤› ‹ngiltere’ye gidilmesi uygun görülmüfltü.

Bütün bu ön haz›rl›klar 13-15 May›s 1991 de Ankara da M.E.B. fiûra salonunda kalabal›k bir kat›l›mc› grubunun görev ald›¤› I. Özel E¤itim Konseyine sunulmufltu.

O tarihte M.E.B. Özel E¤itim ve Rehberlik Dairesi Baflkan› olan Say›n ‹lhan
Özler ile ‹ngiltere’ye gittik. Bu konuda bizim zenginlefltirme program›nda yapaca¤›m›z çal›flmalar Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanm›flt›. ‹ngiltere’de ÜZÇ’lar›n
e¤timinde uygulanan zenginlefltirme program›n›n ülke çap›nda sorumlulu¤unu
götüren NENE ÜN‹VERS‹TES‹ (Nene College) profesörlerinden Prof. Dr. Micheal
Short ile görüflmek üzere iliflki kuruldu. Prof. Dr. Micheal Short ayn› zamanda
ÜZÇ’lar için Millî Derne¤in (Association for the gifted) genel baflkan›, yetkili ve
ün yapm›fl bir e¤itimci idi. Türkiye’de iken ülke flartlar›na göre haz›rlad›¤›m zenginlefltirme program tasla¤›n› ve uygulama ile ilgili sorular›m›z› Prof. Dr. Micheal
Short ile tart›flt›k. Program tasla¤› hakk›nda görüfllerini ve elefltirilerini almak olana¤› bulduk. Program› ve tasla¤›n› gayet güzel buldu¤unu ve bunu haz›rlarken
nerelerden, nas›l yararland›¤›m› ve bu konuda nerede, kimlerden temel bilgileri
kazand›¤›m› sorarak haz›rlayan kiflinin e¤itiminin geçmiflini de irdemekten geri
kalmad›. Büyük oranda herkese verilmeyen çok gizli çal›flmalar›n›n ürünlerinden
iki tanesini de oldukça pahal› olarak temin edilmesine yard›mc› oldu. Son k›sm›n›n da adresimize yollanaca¤›n› vaad etti. Bu vaadini de yerine getirdi. Bu toplant›da neyi, ne derece bildi¤imizi, neyi bilmedi¤imizi aç›k olarak saptayarak, yakalar›m›z› sa¤lam zeminde hissederek yurda döndük. Haz›rlad›¤›m›z raporu Bakan say›n Avni Akyol’a sözlü ve yaz›l› olarak sundum. ÜZÇ’lar›n e¤itimlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› için uygulanacak en iyi yöntemin zenginlefltirme program› oldu¤u
ve zaman geçirmeden uygulamaya dönüfltürülmesinde karara var›lm›flt›r.
Bunu gerçeklefltirmek için haz›rlanan proje tasla¤›n› T.T.K. üyeleri ile görüflülerek ortak bir karara var›lmas› uygun görümüfltü. Taslak taraf›mdan haz›rlanm›fl

Bu konseyde 10 ana ve 5 alt komisyon kurulmufltu. Konseyin 5. komisyonu
Üstün Yetenekliler E¤itim Komisyonu idi. I. Özel E¤itim Konseyinin yapt›¤› görüflmeler ve ald›¤› kararlar I. ÖZEL E⁄‹T‹M KONSEY‹ RAPORU ad› ile 1991 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Bu raporun 223-246. sayfalar›nda Üstün Yetenekliler E¤itim komisyonunda yap›lan görüflmeler ve al›nan kararlar yer alm›flt›r. Özel E¤itim Konseyinin yapt›¤› görüflmeler ve ald›¤› kararlar›n ›fl›¤›nda zenginlefltirme program› proje tasla¤›nda ufak baz› de¤ifliklikler yap›larak 25-May›s-1991 tarihinde M.E.B. say›n Avni Akyol’un görüflüne sunulmufltur. Bakan, proje tasla¤›n›n uygulamaya dönüflmesi için gerekli haz›rl›klar›n yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› ve bu tasla¤›n
ÜZÇ’lar›n E¤itim Modelleri adl› bir tebli¤ olarak haz›rlanmas›n› istemiflti. Bu tebli¤inde M.E.B. ile 9 Eylül Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesinin ortak olarak düzenledi¤i ‹zmir I. E¤itim Kongresinde sunulduktan sonra son ifllemlerin tamamlanmas› uygun görülmüfltü.
Bu tebli¤ kongrenin 25-Kas›m-1991 oturumunda sunulup Ça¤dafl E¤itim
Dergisinin 173. say› Ocak 1992, 174 say› fiubat 1992 say›lar›nda yay›nlanm›flt›.
Bu s›rada say›n Avni Akyol Bakanl›ktan ayr›lm›fl yerine say›n Köksal Toptan bakan
olmufltu. Taslak 4, 5, 6 ve 19 fiubat 1992 günlerinde T.T.K. nda tart›fl›larak Bakan
say›n Köksal Toptan›n tasvibine sunulmas› önerildi. Bu proje tasla¤› 28.2.1992 tarihinde say›n Köksal Toptan ile Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel müdürlü¤ünde ilgililerin de kat›ld›¤› bir toplant›da görüflülmüfl ve say›n Bakan Köksal Toptan’›n elyaz›s› ile “derhal uygulamaya geçmek için gere¤ini yapal›m.” ibaresini yazarak genel müdüre vermiflti. Bu taslakta say›n Köksal Toptan’›n
ayr›lmas› ile hiç bir ifllem yap›lmadan b›rak›lm›flt›r.
Meslek hayat›mda bütün bilimsel kurallara ve bürokraside izlenmesi gereken
ifllemleri atlamadan, hiçbir zorlama ve atlatma yapmadan yapma onurunu tafl›yaca¤›m bu projenin uygulamaya dönüflmesi için son bir giriflimde bulunmay› uygun bulmufltum. ÜZÇ’lar›n e¤itiminde zenginlefltirme program›n›n gelifltirilmesi
için proje tasla¤›n› yeniden bast›rd›ktan sonra yeni bakan say›n Nahit Mentefle’ye
Talim ve Terbiye Dairesindeki özel odas›nda ÖZEL B‹R TOPLANTI da sunmufltum.
Ayn› zamanda davetsiz, hatta habersiz gelen iki yetkilinin kat›ld›¤› toplant›da say›n Bakan uygulamaya koyal›m diye yazarak orada bulunan ilgiliye havale edip
bizzat vermiflti.
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Say›n bakan 1 ay geçmeden bakanl›ktan ayr›lm›fl yerine say›n Nevzat Ayaz
Bakan olmufltu. ‹ki y›l boyunca konuda bilgisine, inanc›na ve iyi niyetine güvendi¤im birçok Türk ve yabanc›, yetkili bilim adam›n›n görüfl ve elefltirileri ciddiyetle dikkate al›narak haz›rlanan ÜZÇ E¤itimlerinde Uygulanacak Zenginlefltirme
Program› Proje Tasla¤› olan bu taslakta kaybolmadan kurtulamad›.

Bilim Sanat Merkezleri’nin Kuruluflu ve
‹flleyiflinde Yap›lmas› Gereken Düzenlemeler
Necate BAYKOÇ DÖNMEZ*

Özetle bu konu çok önemli, önemli oldu¤u kadar hassas, genifl, köklü, özel,
bilgi, inanç ve haz›rl›k gerektiren bir konudur. Bunlardan yoksun kimselerin bu
konuda yetki sahibi olmalar› büyük çaba, para ve emek verilerek haz›rlanan projelerin ac›mas›zca heba edilmesini önleyemeyecektir.
Tebli¤imde sunmaya çal›flt›¤›m bilgiler çeflitli düzeylerde görev ve sorumluluk
ald›¤›m zamanlarda yaflant›lar›ma girmifl, birinci elden bizzat taraf›mdan tutulmufl kay›tlara ve belgelere dayanarak haz›rlanm›flt›r. Tebli¤imdeki bilgilerin bu konuya gönül vermifl olanlara ›fl›k tutarak yard›m ederse benim için mutluluk kayna¤› olacakt›r.

KISALTMALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

G.E.E. (Gazi E¤itim Enstitüsü)
T.K.T. (Temel Kabiliyetler Testi)
Z.B. (Zekâ Bölümü)
I.Q. (‹ntelligent Quetion)
ÖEMÇ. (Özel E¤itime Muhtaç Çocuk)
MEB. (Millî E¤itim Bakan› veya Bakanl›¤›)
T.T.K. (Talim ve Terbiye Kurulu)
Ü.Z.Ç. (Üstün Zekâl› Çocuk)..lar
G.Z.Ç. (Geri Zekâl› Çocuk)..lar
A.Ü. (Ankara Üniversitesi)
E.F. (E¤itim Fakültesi)
ÖERDH Gn.Md. (Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü)
13. T.T.D. (Talim ve Terbiye Dairesi)
14. A.‹.B.Ü. (Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi)

B

ÖZET

ilim Sanat Merkezleri (B‹LSEM), üstün yetenekli ilkö¤retim ça¤› çocuklar›n›n ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmeleri amac›yla,
1993 y›l›nda M.E.B Özel E¤itim, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü bünyesinde üstün yeteneklilerin e¤itimleri flubesine ba¤l› olarak kurulmufltur. ‹lk uygulamalar befl pilot ilde (Ankara, ‹stanbul, ‹zmir Denizli, Bayburt) bafllat›lm›flt›r. Bugün say›lar› 21’e ulaflan merkezlerin çal›flmalar›nda kurulufl amaçlar›na uygun birtak›m düzenlemeler ve uygulamalar yap›larak gelifltirilmeleri ve üstün yetenekli çocuklar için daha yararl› hale kavuflturulmalar› gerekmektedir. Bu amaçla bu yaz›da, B‹LSEM’nin kurulufl gerekçesi ve
bugün iflleyifllerinde yap›lmas› gereken düzenlemeler yer almaktad›r.

G‹R‹fi
Geçmiflte ve günümüzde, tüm dünyada oldu¤u gibi kendi tarihimizde de üstün ve özel yetenekli bireyler, toplumun her zaman dikkatini çekmifllerdir.
Devletler, yönetimlerini devam ettirecek liderleri ve yönetim kadrolar›n› oluflturmak, bilim, sanat ve spor alanlar›nda üstün ve özel yetenekli bu insanlardan
yararlanmak istemifllerdir. Üstün ve özel yetenekli bireylerin e¤itimleri için, tarih
boyunca çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu özel bireyler, bazen do¤ru yönlendirilmeleri sonucu, ço¤u kez de kendi çabalar› ile üstün yeteneklerini ortaya koyabilmifl____________________________________

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi.
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lerdir. ‹nsanl›¤›n yararlanabildi¤i kadar, toplumda kaybolup giden, herhangi bir birey gibi fark edilmeyen üstün ve özel yetenekli insanlar›n say›s› da az de¤ildir.
Bugün insan geliflimine kal›t›m ve çevrenin birlikte katk› sa¤lad›¤› kabul edilmektedir. Genetik özelliklerimiz, zaman sürecinde çevre uyaranlar› ile olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir.
‹nsan gelifliminde, genetik özelliklerin en büyük destekçisi e¤itimdir. Üstün
genetik kapasitenin, üstün oldu¤u alanda, do¤ru yöntem ve uyaranlarla beslenmesi ve e¤itimi, toplumlara büyük katk›lar sa¤layacakt›r. ‹çinde bulundu¤umuz
bilgi ça¤›nda ve gelecekte, bilgiyi kazanma ve bilgi üretme, insanl›¤›n var olaca¤› tüm alanlarda vazgeçilmez olacakt›r.
Bilgi edinme ve bilgi üretmenin kayna¤› donan›ml› bir e¤itimden geçmektedir. Üstün yetenekli bireylerin özel e¤itimleri de bu noktada daha da önem kazanmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar, son 15-20 y›ld›r ülkelerin üstün ve özel yetenekli bireylerine daha fazla önem verdiklerini, bebeklikten itibaren özel e¤itim yöntem ve araçlar› gelifltirdiklerini ortaya koymaktad›r.
Uzak ve yak›n kendi tarihimize bakt›¤›m›zda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
bugün geldi¤i noktaya kadar, pek çok üstün ve özel insan›n tarihimizi flekillendirdi¤i görülmektedir. Ülkemiz liderleri, sivil ve askeri yönetimleri, bilim adamlar›, sanatç›lar› ve di¤er alanlardaki üstün bireyleri ile dünya tarihinde k›vanç duyaca¤›m›z flekilde yerlerini alm›fllard›r.
Tarihimizde üstün yetenekli bireylerin en iyi de¤erlendirildi¤i dönem, Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›ndaki Enderun Mektepleri’dir. Bugün bir çok geliflmifl ülkedeki üstün yeteneklilerin e¤itimine kaynak olan Enderun, 600 y›ll›k bir
‹mparatorlu¤un, yönetim, bilim ve sanat kadrolar›n› oluflturmufltur.
Cumhuriyet tarihimize bakt›¤›m›zda da üstün ve özel yetenekli bireylerin
e¤itimlerine önem verildi¤i görülmektedir. Yasalardaki çeflitli düzenlemelerle, bu
özel kiflilere çeflitli f›rsatlar yarat›lm›flt›r.
Türk e¤itim tarihinde üstün yetenekliler için bu imkanlar k›saca özetlenirse;
•
•
•
•
•
•
•

Enderun okulu
6660 say›l› müzik, resim ve di¤er güzel sanat dallar›nda ola¤anüstü yetenek
gösteren çocuklar›n devletçe e¤itilmesini düzenleyen yasa
Fen liseleri
Ankara Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi’nin 1964 y›l›ndan itibaren 5 y›l süre
ile baz› ilkokullarda özel s›n›f ve türdefl kümeler denemesi
1416 say›l› yasa
Tübitak burslar› ve yar›flmalar›
Anadolu liseleri uygulamalar› say›labilir.
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Tarihimizde üstün ve özel yetenekli bireylerle ilgili gurur verici çal›flmalar olmufltur. Ancak yak›n geçmiflimize bakt›¤›m›zda, üstün ve özel yetenekli çocuklar›m›z için donan›ml› e¤itim ortamlar›n›n sa¤lanamad›¤› görülmektedir. Bir dönem, sebebi bilinmeyen nedenlerle ihmal edilmifl olsa da, 1993 y›l›nda ülkemizin
üstün yeteneklileri için kal›c› çal›flmalar bafllat›lm›fl ve Bilim Sanat Merkezleri’nin
kuruluflu gündeme gelmifltir.

B‹L‹M VE SANAT MERKEZLER‹ (B‹LSEM)
NEDEN VE NASIL KURULMUfiTUR?
T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›nca 1992 y›l›nda zaman›n Milli E¤itim Bakan› Köksal Toptan taraf›ndan özel gereksinimli çocuklar›n e¤itimlerini sa¤lamak amac›yla Özel E¤itim, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü kurulmufl, yazar genel müdür olarak göreve atanm›fl ve Genel Müdürlük teflkilat yap›s› bünyesinde idari, rehberlik ve özel e¤itim olmak üzere 3 daire baflkanl›¤› ve bunlara
ba¤l› 25 flube oluflturulmufltur. Özel e¤itime gereksinimi olan engel gruplar›na
iliflkin ayr› flubelerle birlikte, üstün yeteneklilerin e¤itimleri flubesi kurulmufl ve
çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
Ülkemizin mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve e¤itim flartlar› dikkate al›narak, daha fazla say›da üstün yetenekli çocu¤a en uygun modelle ulafl›labilmesi için,
farkl› ülkelerde uygulanan modeller incelenmifl, uygulanabilirlikleri tart›fl›lm›fl ve
yazar›n, daha önceki akademik çal›flmalar› da temel al›narak ülkemiz flartlar›na uygun yeni bir model gelifltirilmifltir. Bu model Prof. Dr. Dönmez’in kendi çal›flmalar›nda “Ek Ders Uygulama Okulu” olarak isimlendirdi¤i daha sonra Bilim ve Sanat
Merkezi olarak adland›rd›¤›, pilot proje olarak befl ilde (Ankara, ‹stanbul, ‹zmir,
Bayburt ve Denizli) ö¤renci seçimi, ö¤retmen seçimi ve e¤itimi, aile e¤itimi ve bina haz›rl›klar› ile bafllat›lan ve bugün say›lar› 21’e ulaflan bir uygulamad›r. Böylece,
y›llar sonra ülke tarihinde üstün yetenekli çocuklar›m›z için yasal mevzuat› olan sistemli bir e¤itim merkezi ve program› bafllat›lm›flt›r. Bilim Sanat Merkezleri, Genel
Müdürlük ilgili personelinin, bu merkezlerin yönetici ve ö¤retmenlerinin ve merkezlerde yetiflen çocuklar›n ve ailelerinin katk›lar› ile geliflmifl ve yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.

B‹L‹M SANAT MERKEZLER‹ (B‹LSEM) VE D‹⁄ER MODELLER
Özel okul, özel s›n›f, kaynaflt›rma ve Bilim Sanat Merkezleri modelleri o günkü (1993) duruma göre afla¤›da k›saca de¤erlendirilmifltir:
•

Özel okul ve özel s›n›f uygulamas›, ülkemiz flartlar›nda, hem ekonomik yönden zorlay›c›, güçlü finans kaynaklar› gerektiren hem de çocuklar› yafl›tlar›n-
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dan soyutlayarak sosyal ve duygusal aç›dan olumsuz yönde etkileyen bir uygulama olarak düflünülmüfltür.
•

Kaynaflt›rma Modeli, ülkemiz ekonomik ve e¤itim flartlar›nda, hem üstün yetenekli çocuklar için her s›n›fta bulunmas› gerekli kaynak ve materyallerin
sa¤lanabilmesi hem de s›n›f ö¤retmenlerinin uzun süre alacak özel e¤itimlerini gerektirmektedir. Bu ise, ekonomik boyutu yüksek maliyete yol açan bir
model oldu¤u için o günün koflullar›nda tercih edilmemifltir.

•

Bilim Sanat Merkezleri modelinde, üstün yetenekli çocuklar›m›z, temel e¤itime dayal› bilgileri yafl›tlar›yla devam ettikleri okullar›ndan almakta, Bilim
Sanat Merkezleri’nde üstün olduklar› bilim ve sanat alan›nda, di¤er okullardan gelen benzer arkadafllar› ve alan ö¤retmenleri ile çal›flmaktad›rlar.

Bilim Sanat Merkezleri, e¤itim bütçesine fazla ek maliyet getirmeden, gerekti¤inde mevcut okullar bünyesinde de çeflitli düzenlemelerle haz›rlanabilen, ülkenin her bölgesinde ve ilinde uygulanabilirli¤i kolay bir model olarak yayg›nlaflt›r›lma baflar›s›n› yakalam›flt›r.
Ayr›ca bu modelin en büyük avantajlar›ndan biri, çocuklar›n kendi okullar›nda, yafl›tlar›ndan, s›n›f arkadafllar›ndan soyutlanmamalar›d›r. ‹leride toplum ad›na
yapacaklar› çal›flmalarda, toplum bireylerini zihinsel, sosyal, kültürel ve duygusal
aç›dan tan›yabilme olana¤›na sahip olmalar›d›r. Çünkü sonuçta, üstün ve özel yetenekli bireyler, yeteneklerini, insanl›k ad›na kullanmaktad›rlar ve toplumu onlar
yönlendirmektedirler.
Üstün yetenekli çocuklar, toplumla bütünleflme sürecini okullar›nda yaflarken, yetene¤inin bilincinde olarak Bilim Sanat Merkezleri’nde kendi ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda, çal›flma, üretme olana¤›na sahip olmaktad›rlar. Toplumla
bütünleflen ve farkl›l›¤›n›n bilincinde olan, farkl›l›¤›n› insanl›k ad›na gelifltiren bireyler olarak yetifltirmektedirler. Bu çocuklar, kendi s›n›flar›nda tek veya çok az say›da olabilirler. Bu onlar› bazen huzursuz k›labilir ancak, kendilerine benzeyen di¤er üstün yetenekli çocuklarla bir arada olabilecekleri ortam› (B‹LSEM) bularak zihinsel, sosyal ve duygusal paylafl›m› sa¤layarak mutlu olurlar.

B‹L‹M SANAT MERKEZLER‹NDE
YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER
Bugün say›lar› 21’e ulaflan Bilim Sanat Merkezleri’nin çal›flmalar›nda kurulufl amaçlar›na uygun bir tak›m düzenlemeler ve uygulamalar yap›larak gelifltirilmeleri ve üstün yetenekli çocuklara daha yararl› hale getirilmeleri gerekmektedir.
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Bilim Sanat Merkezleri’nin iflleyifli ile ilgili M.E.B ve üniversite temsilcilerinin
bulundu¤u daimi bir kurul oluflturulmal›d›r. Bu kurul;
–
–
–
–
–

B‹LSEM’nin iflleyifli, fiziksel konumlar›,
E¤itim programlar› ve araçlar›,
De¤erlendirme yöntemleri,
Aile e¤itimi,
E¤itimci-ö¤retmen e¤itimi, konular›nda araflt›rma gelifltirme ve de¤erlendirme çal›flmalar› yapmal›d›r.

•

Bu çal›flmalar›n yürütülmesi için Araflt›rma, Gelifltirme ve De¤erlendirme birimi oluflturulmal›d›r.

•

Üstün yeteneklilerin e¤itiminde erken tan›-erken e¤itim ilkesine önem verilmelidir. Bilim Sanat Merkezleri’ne devam edecek çocuklar bebeklik ve okulöncesi dönemde belirlenerek desteklenmeli, ilkö¤retim döneminde daha da
yarat›c› ve buluflçu olanaklara sahip olmal›d›r.

Erken tan›lamada anne babalardan al›nan bilgilerin de¤eri büyüktür. Çal›flmalar bu yönde de gelifltirilmeli, okul öncesi dönemdeki ö¤retmen gözlem ve
de¤erlendirmeleri buna eklenmelidir.
Erken e¤itim (bebeklik ve okul öncesi dönem) programlar›, üstün yetenekli
çocuklar ve aileleri için önemlidir. Son çal›flmalar, üstün yetenekli çocuklar›n erken tan›s›, e¤itimi ve kazan›m› konusuna odaklanm›flt›r. Erken e¤itim programlar› gelifltirilmesine önem verilmelidir.
•

Aile e¤itim çal›flmalar›, bebeklik ve okul öncesi dönemden itibaren bafllat›lmal› ve e¤itimin süreklili¤i sa¤lanmal›d›r.

•

E¤itimci ve ö¤retmenlerin e¤itimlerinin süreklili¤i sa¤lanmal›d›r.

•

Aile-e¤itimci-ö¤retmen iflbirli¤i gelifltirilmelidir.

•

Programlar›n kurul taraf›ndan uygulamalar›, gelifltirilmeleri ve de¤erlendirmeleri sürekli olmal›d›r. Programlar, çocuk merkezli, ö¤renciye bireysel ve
grupla çal›flma olanaklar› sa¤layan nitelikte olmal›d›r. Program uygulamalar›nda, üniversitelerle iflbirli¤i sa¤lanmal›, ilgili kaynak kifli, kurum ve kurulufllardan destek al›nmal›d›r.

•

Üstün yetenekli ö¤rencilerin ön seçimi, grup ve bireysel incelemeleri
M.E.B’na ba¤l› Rehberlik Araflt›rma Merkezleri ile üniversite birimlerinin iflbirli¤i çerçevesinde daha sa¤l›kl› hale getirilmelidir.

•

Bilim Sanat Merkezleri’nin fiziki ortamlar›, araç-gereç yeterlilikleri yeniden
gözden geçirilmelidir.
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Okul Öncesi Ça¤daki Üstün Yetenekli
Çocuklar›n E¤itimleri
H. Elif DA⁄LIO⁄LU*

ÖZET

O

kulöncesi dönem çocuklar›n›n pek çok ihtiyaçlar› vard›r. Üstün yetenekli çocuklar›n ise, hem kendi yafl›tlar›na benzer hem de kendilerine
özgü farkl› gereksinimleri bulunmaktad›r. Ayr›ca üstün yetenekli çocuklar yafl›tlar›n›n ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hofllan›rlar ancak; daha detayl› ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar.
Bu yaz›da, üstün yetenekli çocuklar›n yeteneklerini ve gereksinimlerini optimal düzeyde karfl›lamada ö¤retmenlerin çocuklarla beraber yapabilece¤i etkinlik örnekleri, kullanmas› gereken ö¤retim teknik ve yöntemleri üzerinde
durulmaktad›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUK K‹MD‹R?
Üstün yetenekli bir çocu¤u yetifltirmek göz korkutucu bir zorluk olmakla birlikte hem aileler hem de ö¤retmenler için heyecan verici olabilir. Morelock
(1992), üstün yetenekli çocuklar› yetifltirmedeki güçlüklere dikkat çekerek üstün
yeteneklili¤i flöyle tan›mlam›flt›r;
“Üstün yeteneklilik, normal standartlardan nitelik ve nicelik olarak farkl› içsel
deneyimler ortaya koyan ve ileri becerileri içeren uyumsuz (asenkronik) geliflimdir.”
____________________________________

* Yard. Doç. Dr., Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi.
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Uyumsuzluk, yüksek zihinsel kapasite ile geliflir. Üstün yeteneklili¤in kendine özgülü¤ü onlar› kolay incinebilir bir duruma getirebilir ve optimal bir geliflimi
sa¤layabilmeleri için anne-babal›k, ö¤retmenlik ve dan›flmanl›k uygulamalar›nda
bir tak›m de¤ifliklikler gerektirir. Uyumsuzluk, içsel ve d›flsal olmak üzere her iki
durumda da uyumlu olmamay›; uyumsuz geliflim ise, üstün yetenekli çocuklar›n
biliflsel gelifliminin fiziksel, duygusal ve sosyal gelifliminden daha fazla oranda
h›zl› olmas› ve baz› ilginç problemler ortaya ç›karmas› anlam›na gelir. Örne¤in;
dört yafl›nda olmas›na karfl›n yedi yafl›ndaki bir çocu¤un zihinsel kapasitesine sahip olan bir çocuk, düflüncelerini ortaya koymada oldukça zorluk çekebilir (Morelock 1992).
Üstün yetenekli çocuklar›n tüm hayat deneyimlerindeki afl›r› yo¤unluk, duygusal olarak onlar› karmafl›kl›¤a yöneltir. Bu çocuklar için ço¤unlukla kendi yafl›na ait mevcut geliflimsel normlar uygun de¤ildir; daha fazla geliflmifl oyunla ilgilenirler ve genelde akademik olarak di¤er yafl›tlar›ndan daha ileridirler. Dolay›s›yla da daha zeki olan çocu¤un daha büyük uyumsuzlu¤a sahip olma ve potansiyel olarak daha çok incinebilme olas›l›¤› vard›r. Bundan dolay› çocuklar›n do¤as›nda var olan geliflimsel farkl›l›klar›n fark›nda olan ö¤retmen ve ailelerin kendilerini bu duruma haz›rlamalar› çok önemlidir.
Ö¤retmen ve aileler için üstün yeteneklili¤in en erken belirtilerinden baz›lar› flöyle s›ralanabilir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebeklikte ola¤an üstü hareketlilik
Uzun dikkat süresi
Anne-baba veya bakan kifliyi erken tan›ma ve gülme
Ses, a¤r› ve ac›ya karfl› afl›r› reaksiyon
Geliflimsel dönüm noktalar›na (yürüme, konuflma v.b.) h›zl› ilerleme
Ola¤anüstü haf›za
H›zl› ö¤renme ve bundan hofllanma
Erken ve kapsaml› dil geliflimi
Kitaplara karfl› afl›r› ilgi
Merak
fiakadan anlama yetene¤i
Soyut muhakeme ve problem çözme becerileri
Canl› hayal gücü
Duyarl›l›k ve sevecenlik
Sürekli soru sorma
Arkadafllar› ile oynarken lider olma (Renzulli 1986, Freeman 1986, Morelock
1992, Da¤l›o¤lu 1995, Metin 1999).
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ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN ‹HT‹YAÇLARI
Bütün çocuklar›n farkl› pek çok ihtiyac› vard›r. Üstün yetenekli çocuklar›n ise,
hem yafl›tlar›na benzer hem de kendilerine özgü özel baz› ihtiyaçlar› bulunmaktad›r ve bu ihtiyaçlar onlar aç›s›ndan çok büyük önem tafl›maktad›r.
En temel bazda, üstün yetenekli çocuklar, kendi zekâlar› ile di¤er çocuklar›n
zekâlar›n›n karfl›laflt›r›ld›¤› durumlarda sosyal aç›dan desteklenmeye özellikle ihtiyaç duyarlar. Zekâ düzeyleri ölçüsünde okulda çal›flabilmek isterler. Genellikle
okulda zamanlar›n›n ço¤unu, ihtiyaçlar›n› minimum düzeyde karfl›layan etkinliklerle harcarlar.
Bütün çocuklar›n oldu¤u gibi bu çocuklar da, etraflar›nda benzer ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu bilen ve bu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için ola¤an d›fl› araçlara gereksinim duyduklar›n› anlayan ve onlara yard›mc› olan aile üyeleri ve özellikle ö¤retmenlere gereksinim duyarlar (Silverman 1992).
Üstün yetenekli çocuklar konusunda, ailelerin, okullar›n ve genel olarak
toplumun üstün yetenekli çocu¤un özelliklerini anlamda ö¤renmeye de ihtiyac›
vard›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n da di¤er yafl›tlar› gibi hala çocukça davran›fllar›
olabilir. Bu durum bazen onlar için çok karmafl›k bir deneyim olabilir. 6 yafl›nda
iki dünya savafl›n›n etkilerini bütünüyle araflt›rmay› isteyen bir çocuk 8 yafl›nda
barbi bebeklerle oynayabilir ya da Susam Soka¤›n› izlemek gibi hala nostaljik ilgileri olabilir (Morelock 1992).
Üstün yetenekli çocuklar, erken yafllardan itibaren kendileri için çok yüksek
ya da mükemmelliyetci standartlar olmasa da hemen her zaman yard›ma ihtiyaç
duyarlar. Bu durum dolay›s›yla onlara yard›m etmeye çal›flan aileler kendi davran›fllar›n› gözden geçirmeli ve mükemmelliyetci özellik tafl›yan bir davran›fl için
kendilerinin model olup olmad›¤›ndan emin olmal›d›rlar. Hayatta herhangi bir fleyin standart›n› koyarken mükemmel yada mükemmele yak›n özellikler tafl›d›¤›nda bu tip tutumlar içine girmek yaralay›c› bir al›flkanl›k olabilir. Çünkü kimse mükemmel de¤ildir.
Küçük çocuklar do¤alar› gere¤i merakl›d›rlar. ‹nsanlar› ve dünyay› merak
ederler. Okul öncesi e¤itime bafllad›klar› s›rada soru sorma, araflt›rma, yönlendirme, deneme ve oyun yoluyla çeflitli ö¤renme becerilerini zaten edinmifllerdir. Bafllang›çta uzaktan izlemekle yetinirler ancak; bu onlar›n merak›n› tatmin etmez.
Üstün yetenekli çocuklar daha yak›ndan incelenmesi için f›rsata ihtiyac› vard›r.
Dokunmaya gereksinim duyarlar (Morelock 1992).
Genellikle çocuklar›n dünyay› keflfetme arzusuna pek çok s›n›rlama getirilir.
“Kediyi öldüren merak›d›r” diyerek yetiflkinler onlar›n cesaretini k›rabilir. Yetifl-
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kinler dürüst olmay› baflarabilirse, merak›n kediye iyi fleyler kazand›rd›¤›n› ve kedilerin s›n›rlar› test etmede ve neyin tehlikeli neyin güvenli oldu¤unu belirlemede büyük beceri sahibi oldu¤unu görebilirler. Çocuklar›n t›pk› kediler gibi nesneleri araflt›rmaya dönük karfl› konulmaz bir e¤ilimi vard›r ve bu e¤ilimin yetiflkinlikteki merakl›l›¤›n ve yarat›c›l›¤›n temelini oluflturdu¤u görülmektedir. Nesnelerle
u¤raflan çocuklar, içinde bulunduklar› durumu de¤erlendirirken bile say›s›z özgün
fikir üretebilmektedirler (Freeman 1986).
Üstün yetenekli okul öncesi ça¤ çocuklar› üstün yetenekli olmayan çocuklar›n hoflland›klar› pek çok aktiviteye ilgi duyarlar; fakat daha büyük oranda derinlik ve detaydan hofllanmaktad›rlar. E¤er okul öncesi s›n›f›, sa¤l›k ile ilgili bir konuda çal›fl›yorsa ö¤retmen üstün yetenekli çocuklar› dikkate alarak daha çok detaya girebilir. Bunu, insan vücudunu ve k›s›mlar›n› ayr›nt›l› olarak gösteren bir maket kullanarak daha görsel ve ayr›nt›l› olarak inceleyebilirler. Pek çok üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan çocuk, modelleri görüp onlara dokunarak, inceleyerek, merak ve düflünceleri uyar›ld›kça kavramlar› daha derinlemesine olarak anlayabilirler (Foster 1993).
Her çocuk yeni bilgiler ö¤renmekten hofllan›r ancak; bu durum üstün yetenekli çocuklarda biraz daha fazlad›r. Yeni fikir ve kavramlar› ö¤renmek isterler.
Örne¤in; bir çocuk hayvanlar› çok seviyorsa evcil hayvan satan ma¤azalara giderek onlar hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi al›p daha yak›ndan inceleyebilir, hayvan resimlerini biriktirebilirler.

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARA YÖNEL‹K E⁄‹T‹M MODELLER‹
Üstün yetenekli çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve gereksinim duyduklar›
e¤itimi verebilmek için ilk aflama olarak ö¤retmenleri veya aileleri taraf›ndan fark
edilmeleri ve uzmanlarca inceleme yap›l›p tan›lanmalar› gerekmektedir. Yurtd›fl›nda ve ülkemizde bu tip özellik gösteren çocuklar için çeflitli e¤itim modelleri gelifltirilmifltir. Gelifltirilen e¤itim modellerinde ana amaç; üstün yetenekli olan çocuklar›n yetenek, ilgi ve kapasiteleri ölçüsünde e¤itim alabilmeleridir. Gelifltirilen
e¤itim modelleri üç bafll›k alt›nda toplanabilir;
1.
2.
3.

H›zland›rma
Gruplama
Zenginlefltirme

1.

HÝzlandÝrma: Çeflitli uyarlamalarla bu program›n normal sürecinden daha
önce tamamlanmas›d›r. Bu modelin pek çok de¤iflik formu vard›r. Okula erken bafllama, s›n›f atlatma, birkaç s›n›f birlefltirme, program süresinden daha k›sa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere kat›lma gibi pek çok
flekilde olabilir. Ebeveynler, ö¤retmenler ve yöneticiler genellikle üstün yetenekli çocuklar›n h›zland›rma program›na kat›lmalar› konusunda yeterli sosyal, duygusal, fiziksel ve motor olgunluktan yoksun olduklar› düflüncesi hakimdir. Ayr›ca h›zland›rma program› çocu¤un yafl›tlar›yla iletiflim kurma gereksinimlerine cevap vermemektedir.

2.

Gruplama: Gruplaman›n normal s›n›flardaki üstün yetenekli ö¤renciler için
küme grupland›rmalar›, özel s›n›f, özel bir okulda grupland›rma, kaynak
odada grupland›rma ve kaynak merkezlerinde grupland›rma, özel seminerler, özel alan kurslar›, çeflitli çal›flma merkezlerindeki (müze, üniversiteler, bilim laboratuarlar› ve endüstiri gibi.) özel çal›flmalar fleklinde uygulamalar› bulunmaktad›r. Bu tip özel grupland›rmalar uygun olarak düzenlendi¤inde çocuklar›n yeteneklerini gelifltirmede belirgin düzeyde baflar› sa¤lad›¤›, çocuklar›n bu uygulamalarla benlik kavramlar›n›n geliflti¤i görülmektedir.

3.

Zenginleßtirme: Normal s›n›f program›nda üstün yetenekli çocuklar›n özelliklerine ve gereksinimlerine göre uygulamalar yap›lmas› esast›r. Bunun için
normal s›n›f içinde farkl›laflm›fl ö¤renme deneyimlerinin planlanmas› gerekmektedir. Yatay ve dikey olmak üzere iki türlü zenginlefltirme yap›labilir. Yatay zenginlefltirmede etkinlik çeflidini artt›rma söz konusudur. Dikey zenginlefltirme ise, o konu ile ilgili derinlemesine çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Pek çok okul öncesi çocu¤u kelimeleri kolayca ö¤renebilir ve s›kl›kla okumay› ö¤renmek ister. Pek ço¤u kitaplara büyük ilgi gösterirken baz›lar› anaokuluna gelmeden önce okumay› kendi kendilerine ö¤renirler. Bu çocuklar
için s›n›fta mümkün oldu¤u kadar çok çeflitte nitelikli kitap, dergi, ansiklopedi, e¤itici nitelikte video kasetler v.b. bulundurulmal› ve yeri geldikçe çocuklar
taraf›ndan kullan›lmas›na ve incelenmesine olanak sa¤lanmal›d›r (Dowload
2002).
Çocuklar›n en iyi ö¤renme yollar›ndan biri de oyundur. Yawkey (1987)’e göre, çocuklar dramatik ve birbirini takip eden serbest oyunlar› esnas›nda 30-50 dakika engellenmeden oynamak isterler. Bu zaman›, çocuklar kendilerini ve materyallerini organize etmek ve fikirlerini uygulamak için harcamaktad›rlar. Özellikle
üstün yetenekli çocuklar uzun zaman bloklar›na ihtiyaç duyarlar. Çünkü genifl
sosyo-dramatik oyun bölümleri yaratabilir ve kar›fl›k zaman yap›lar› oluflturabilirler. Bu çocuklar›n, onlar› anlayabilen ve dramatik oyun yaratmada onlara yard›m
edebilecek kapasitede bireylerle oynamaya büyük gereksinimleri vard›r (Akt: Metin 1999).
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Zenginlefltirilmifl normal s›n›f modelinde, üstün yetenekli çocuklar için yafl›tlar›yla merak ilgi ve yeteneklerine cevap verecek flekilde haz›rlanm›fl keflfetmeye yönelik aktiviteler, grup e¤itim al›flt›rmalar› yer almaktad›r. S›n›f prog-
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ram›na, normalde bulunmayan daha zor konular ve farkl› materyaller, de¤iflik ö¤renme alanlar› eklenmektedir (Akt. Metin 1999).

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR ‹Ç‹N HAZIRLANMIfi OKUL ÖNCES‹
E⁄‹T‹M PROGRAMLARINDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN NOKTALAR
•

•

•
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ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN Ö⁄RETMEN VE
A‹LELER‹NE YÖNEL‹K B‹RL‹KTE YAPILAB‹LECEKLER‹ ETK‹NL‹KLER
Üstün yetenekli çocuklar›n yetenek, ilgi ve ihtiyaçlar›na cevap verme konusunda ailesine ve ö¤retmenlerine çok büyük görevler düflmektedir. Çünkü yukar›da da belirtildi¤i gibi onlar di¤er yafl›tlar›ndan daha fazla, ayr›nt›l› ve derinlemesine bilgi ö¤renmek isterler. Bu sebeple afla¤›da s›ralanan örnekler gibi etkinlikler uygulamak, bu tip özellik tafl›yan çocu¤a sahip aileler ve ö¤retmenlerin çocu¤a gereksinimleri do¤rultusunda destek vermelerine olanak sa¤layabilir.

H›zl› ö¤renen çocu¤a, daha karmafl›k ö¤renme için gerekli olan temel becerileri kazand›rmadan daha ileri düzeydeki kavram ve bilgilerin verilme tehlikesi vard›r. Bu noktay› dikkate alarak, uzman okul öncesi ö¤retmenlerinin
gözlem ve de¤erlendirme araçlar›n› kullanarak çocuklar›n geliflim düzeylerini belirlemeleri gerekir. Bu do¤rultuda seçilen yöntem, her bir çocu¤un gereksinim, ilgi ve yeteneklerine göre farkl›l›k gösterebilir.

•

KarßÝlaßtÝrma ve zÝtlÝk: Kitaptaki iki karakter, tan›d›¤› iki insan, iki televizyon
flovu, iki köpek aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n neler oldu¤unu sormak.

•

Üstün yetenekli çocuklar, daha ileri, karmafl›k ve entelektüel çal›flmalar›nda
s›rf standart e¤itim program›n›n temellerini her yönüyle kazanmam›fl olmalar› nedeniyle engellenmemelidirler. Bu durumda ileri e¤itim süreçlerinin tan›t›m› ve uygulamas›n›n ertelenmesinin, çocuklar› cezaland›r›c› bir etkisi olabilir.

FarklÝ yollarla gruplama yapmak: Sevdi¤i televizyon flovlar›, tan›d›¤› insanlar›, oyuncaklar›, içecekleri, günün saatleri, duygular›, k›yafetleri, farkl› geometrik flekilleri gruplama konusunda farkl› yollar bulmas›na olanak vermek.

•

Bilgisayar kullanmak: Çocuklara bilgisayar kullanmay› ö¤retmek. Dinazorlar, facemaker (yüz yaratma) gibi baz› programlar bu çocuklar taraf›ndan
zevkle kullan›lmaktad›r.

•

FarklÝ oyuncaklar: De¤iflik manipülatif oyuncaklar sunmak ve bu materyallerle özgün tasar›mlar üretmesine f›rsat vermek.

•

FarklÝ dŸßŸnme becerileri: Basit mant›ksal yap-bozlar ve labirentler sunarak kritik düflünme ve problem çözme becerilerini ö¤retmek.

•

Tahmin etme becerisini gelißtirmek: Bir televizyon flovunda “sonra ne
olacak?”, kitapta, insanlar›n yaflam› konusunda “ne düflünüyorsun?” veya
“bu çocuk k›zg›n m›?”, Òsence ne düflünüyor?” gibi tahminlerde bulunmas›n› istemek.

•

ÒEÛer........ olursaÓ: ÒD›flar›da çimlerin üstüne bir parça ekmek b›rak›rsak”
veya “büyük annene mektup göndermek istesen” veya “e¤er insanlar uçabilseydi”, “bütün arkadafllar›na k›zsayd›n ne olurdu?” tipinde sorular sormak.

•

KarÝßÝp deÛißen hayvanlar: Birkaç tane hayvan seçmesini isteyip baz›lar›n›n özelliklerini de¤ifl tokufl etmesini istedikten sonra ortaya ç›kan yeni tür
hayvan› çizmesini veya plastirinden modelini yapmas›n› veya onunla ilgili bir
hikaye yazmas›n› istemek.

•

Bilim, doÛa ve •evre ile ilgili kitaplar okumak: Bu çocuklar bilim, do¤a
ve çevre hakk›ndaki kitaplardan genellikle çok hofllan›rlar.

•

Teybe šykŸ, gšzlem v.b kaydÝ yapmak: Çocu¤a tafl›nabilir küçük bir teybin ve mikrofonun nas›l kullan›ld›¤›n› anlatarak ya bir hikaye ya bir flark› ya
da ev veya okulun etraf›nda bir gezi yap›p daha sonra dinledi¤inde neler
gördü¤ünü hat›rlayabilmesi için gördüklerini kaydetmesini istemek.

Biliflsel ve fiziksel becerilerinin kazan›lma h›z›nda da ayr›l›klar olabilir. Bir çocuk 4 yafl›ndayken karmafl›k bir öyküyü oluflturabilir fakat bunu kendisi kaleme alamayabilir. Çocu¤un yazmas›n› ö¤renene kadar öykünün kaydedilemeyece¤ini söylemek yerine öyküyü yetiflkin kayda alabilir veya yazabilir.

•

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

•

Yapabilecekleri etkinlikleri uygulayabilmeleri için onlara f›rsat verilmeli ve
kendi kendilerini yönetmeleri için destek olunmal›d›r.

•

Çocuklar›n sorgulama ve yarg›lama yeteneklerini gelifltirmeye önem verilmelidir.

•

Ö¤rencilerin kendi kendilerine ö¤renmeleri için yard›mc› olunmal› ve onlara
gerekli zaman› tan›mal›d›r.

•

E¤itimin amac›, çocuklar›n sadece bilgilerle donanmalar› de¤il ayn› zamanda
onlar› bilgi üretir duruma gelmeleri için gerekli f›rsatlar› yaratmak olmal›d›r.

•

Çocuklar›n sürekli çözebilecekleri problemlerle karfl›laflt›rmak gereklidir.
Problem çözmeyle, ba¤›ms›z araflt›rma ve soruflturma alanlar›nda sistematik
ö¤retim sa¤lanmakt›r.

Ö¤retmenler, problemleri tan›malar›, kaynak bilgi sa¤lamalar› ve çal›flmalar›n› de¤erlendirmeleri konular›nda çocuklara yard›mc› olmal›d›rlar. Ayr›ca s›n›f›n,
çocuklar›n ilgi duyup araflt›rma ve sorun çözme becerilerinin gelifltirildi¤i bir ortam haline dönüfltürülmesini sa¤layabilirler (Davasl›gil 2003).

82

•

•

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

Kendi sŸper kahramanÝnÝ yaratmak: Çocuktan t›pk› örümcek adam› birisinin kendi hayal gücünü kullanarak yaratt›¤› gibi onun da süper bir kahraman yaratmas›n› isteyip gözlerini kapatmas›n› ve bir süre bu yeni kahraman› hayal etmesini, hikayesi hakk›nda konuflmadan önce kahraman›na bir isim
vermesini, çizmesini veya kahraman›n içinde yer ald›¤› bir hikaye v.b. yazmas›n› desteklemek.
Üpucu vererek resim yaptÝrmak: Çocu¤a üzerinde bir tak›m çizgiler veya
yuvarlak çizilmifl bir ka¤›t vererek bu çizgileri kullanarak istedi¤i bir resim
yapmas›n› ve sonra size tan›tmas›n› söylemek.
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yetenekli oldu¤unu ö¤rendi¤i çocuklar›n› baflar›l› bir flekilde yetifltirmek daha da
zorlu hale gelmektedir. Bu durumda evde ailenin okulda ö¤retmenin çocu¤un
gereksinimleri, ilgi ve yeteneklerini fark ederek gerekli önlemleri almas› ve gelifltirici f›rsatlar yaratmas› çok önemlidir.
Üstün yetenekli çocuklar di¤er yafl›tlar›ndan daha geliflmifl bilgi ve yaflant›ya
ilgi duyarlar. Ancak yafl›tlar›ndan daha ileri düzeyde özelliklere sahip olan bu çocuklar›n;
1.

Onun di¤er yafl›tlar›ndan farkl› ihtiyaçlar› oldu¤unu bilen ve bu ihtiyaçlar›
karfl›lamaya çal›flan ö¤retmen ve aile üyelerinin yan›nda olmas›na,

•

MŸzik zevki aßÝlamak: Vivaldi, Bach ve Raffi dinlemelerinde onlara f›rsat
vererek uygun müzikler sunmak.

2.

•

Sanat zevki aßÝlamak: Önemli sanatç›lar› ve farkl› sanat stillerini ö¤reterek
onlar› sanat galerilerine götürerek ve yüksek kalitede resimli kitaplar okuyarak uygun sanat dallar›n› tan›tmak.

Aile, okul ve genel olarak toplumun bu tip özelliklere sahip çocuklar›n kim
oldu¤unu anlamaya,

3.

Sosyal aç›dan desteklenerek kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda
çal›flabilecekleri ortama,

•

Sanat etkinlikleri: Hüner gerektiren aktivitelerden ziyade sanat aktiviteleri
sa¤lamak. Hüner gerektiren aktivite bu çocuklar›n gözünü korkutabilir. Çünkü yapt›klar› modele benzemedi¤i zaman mükemmelliyetçi olan bu çocuklar›n hayal k›r›kl›¤›na u¤ramas›na neden olabilir.

4.

Bu tip özellik gösteren çocuklar›n da di¤er yafl›tlar› gibi “çocuk” oldu¤unun
unutulmamas›na,

5.

Ö¤retmen ve ailelerin mümkün oldu¤unca mükemmeliyetçi davran›fl ve tutumlardan kaç›nmas›na,

6.

Bu tip çocuklar insanlar› ve dünyay› daha iyi tan›yabilmeleri için soru sormaya, araflt›rma yapmaya, yönlendirilmeye, denemeler yapmaya, dokunmaya
ve incelemeye ihtiyaç duyarlar.

•

YaratÝcÝ yemek pißirmek: Çocuklar›n çeflitli malzemeler kullanarak farkl›
yiyecekler haz›rlamas›n› istemek. Kuruyemiflli meyve salatas› gibi.

•

Paralarla oyun: Çocukla bozuk paralar hakk›nda konuflmak ve e¤er ilgileniyorsa gerçek bozuk paralarla mutfaktan ald›¤› malzemelerle kendi marketini kurmas›na izin vermek ve bunu geniflleterek ma¤azadan bir iki fley alma
veya ürün de¤ifltirmesine olanak tan›mak veya yedi¤i yeme¤in maliyetini
üzerinde çal›fl›p hesaplamas›n› sa¤lamak.

•

Þekilleri tanÝmak: Çocu¤a bir süt kartonu, bir ev gibi gerçek hayattan baz› flekilleri, objeleri göstermek ve iki veya üç boyutlu flekillerin isimlerini ö¤renmesini ve onlar› gördü¤ünde tan›mas›n› istemek.

•

…Ûretmen ve aileler kendi hayal gŸ•lerini kullanarak yeni ilgin• ve
šzgŸn etkinlikler planlayabilirler (Siegelbaum ve Rotner 1983, Dowland
2002).

SONUÇ
‹lkokul ça¤›na gelinceye kadar bir çocu¤u yetifltirmede en önemli görev aileye düflmektedir. Bir aile için bafl döndürücü h›zla de¤iflen dünyada de¤iflen ve geliflen ihtiyaçlara ve problemlere karfl› uyan›k olmas›n› sa¤lamak ve üstelik üstün

Okul öncesi ça¤da üstün yetenekli çocuklar, üstün yetenekli olmayan yafl›tlar›n›n hoflland›¤› bir çok etkinli¤e ilgi gösterir ancak daha detayl› ve derinlemesine bilgiye gereksinimleri vard›r. Bu nedenle ö¤retmenler hangi konu üzerinde
duruyorlarsa onunla ilgili model, heykel, kitap, ansiklopedi, video kaset, ses kaseti, foto¤raf v.b. görsel materyal sa¤lamal›d›rlar veya kaynak kiflilerden gerekli
yard›m› almal›d›rlar. Ayr›ca çocuklar›n en etkin ö¤renme yollar›ndan biri olan
oyun konusunda da 30-50 dakikal›k engellenmeden ve kesintiye u¤ramadan oynamalar›n› sa¤lamal› ve oyun oynarken kendilerini ve materyalleri organize etme,
fikirlerini uygulamaya dökmeleri için f›rsat vermelidirler.
Üstün yetenekli çocuklar›n optimal düzeyde yetenek, ilgi ve kapasitelerini
gelifltirebilmeleri için ö¤retmen ve ailelerin onlar› çok iyi anlamas› ve olumlu bir
flekilde yönlendirmesi için birlikte oynayabilecekleri oyun veya etkinliklere gereksinimi vard›r. Bu etkinlikler, kitaplar, nesneler, insanlar veya televizyonda izledikleri programlardan yola ç›karak aralar›ndaki benzerlikler, farkl›l›klar, çeflitli flekilde
gruplayabilme, farkl› oyuncaklar sunma, nesneleri insanlar› ve karakterlerin özelliklerini de¤ifltirme, hayal güçlerini kullanarak yeni fleyler ortaya koyma, resim,
müzik ve sanat dallar›n› tan›tma v.b. nitelikte olmal›d›r. Ancak bu çocuklar›n e¤i-
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timinde her fleyden önemlisi öncelikle ö¤retmen ve ailelerin hayal güçlerini ve yarat›c›l›klar›n› kullanmalar› büyük önem tafl›maktad›r.
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Üstün Zekâl›lar›n E¤itimi Projesi
Ümit DAVASLIG‹L*
Marilena ZEANA**

B

ÖZET

ir ülkenin ve insanl›¤›n gelece¤inde, üstün zekâ düzeyine sahip bireylerin e¤itimi tüm dünyada büyük önem tafl›maktad›r. Her bireye eflit
e¤itim olanaklar›n›n sunulmas› hem demokrasinin temel prensiplerinden
hem de insan olman›n temel haklar›ndan biridir. Eflit e¤itim olanaklar› ayn›
e¤itim f›rsatlar› anlam›na gelmez, çünkü üstün zekâl› ö¤renciler normal yafl›tlar›ndan farkl› özelliklere sahiptirler. Bu nedenle de, farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim program›n›n gereksinimi içindedirler. Böyle bir gereksinmenin bilinci içinde, ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi’nde, Türkiye’de ilk
kez Üstün Zekâl›lar E¤itimi Ana Bilim Dal› kurularak 2002-2003 ö¤retim y›l›nda üstün zekâl› ö¤rencilere s›n›f ö¤retmeni yetifltirilmeye bafllanm›flt›r. Ayr›ca, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹stanbul Üniversitesi aras›nda imzalanan protokol gere¤ince de, Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda üstün ö¤rencileri normal yafl›tlar›ndan tamamen soyutlamadan ve onlar›n biliflsel oldu¤u kadar duygusal ve sosyal yönlerden de geliflmelerini amaçlayan farkl›laflt›r›lm›fl bir müfredat program› uygulamas›na bafllanm›flt›r.
Topluma tüm alanlarda insan çabas›yla yap›lan katk›lar›n büyük bir bölümü
üstün zekâl› olarak niteledi¤imiz kesim taraf›ndan gerçeklefltirilir. ‹flte bu nedenle, üstün bireyler bir ülkenin gelece¤inde hayati öneme sahip milli bir hazine olmalar› nedeniyle, e¤itimleri de tüm dünyada önemli bir konudur.
____________________________________

* Prof. Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
** Arfl. Gör., ‹stanbul Üniversitesi.
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Türkiye’de oldu¤u gibi, demokrasi ile yönetilen ülkelerde, her bireye eflit e¤itim olanaklar›n›n sunulmas› temel prensiplerden biridir.. Bu, ayn› zamanda insan
olman›n da temel haklar›ndan biridir. Bu noktada, eflit e¤itim olanaklar›n›n ayn›
e¤itim f›rsatlar› olmad›¤› konusuna da aç›kl›k getirmekte yarar vard›r, çünkü üstün
zekâl› ö¤renciler e¤itim ve ö¤renim aç›s›ndan farkl› özelliklere sahip olduklar› için,
farkl›laflt›r›lm›fl bir müfredat program› gereksinimi içindedirler. Jefferson’›n ileri sürdü¤ü gibi, farkl› özelli¤e sahip olan bireyleri ayn› e¤itime tâbi tutmak kadar eflit olmayan bir durum yoktur. Bu bak›fl aç›s›na göre, bireylerin potansiyellerini tamamen
gerçeklefltirmeleri için, özelliklerine uygun bir e¤itim almal›d›rlar. Bu nedenle, farkl› özellikler gösteren üstün zekâl› ö¤rencilere farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim olanaklar›n›
sunmay› reddetmek, ne demokrasi ile ne de insan haklar›yla ba¤daflmaktad›r.
Durum böyle olmas›na karfl›n, maalesef üstün zekâl› çocuklar okullarda karfl›lanmayan gereksinmeleri nedeniyle, s›n›f etkinliklerinde yüksek düzeyde k›r›kl›k
yaflarlar. Clark’a (1997) göre, yeterince kullan›lmayan bir yetenek, bir ak›l gücü
travma ile sonuçlanan durumlara neden olur. ‹flte üstün zekâl› çocuklar, genellikle anne-babalar›n›n ve ö¤retmenlerinin önceden sezemedikleri bu travma veya
ac›y› yaflarlar. Sonuç olarak da bu tür çocuklar geleneksel okullarda ve normal s›n›flarda, çok soru sormalar›, kurallar›, yöntemleri sorgulamalar› ve çal›flmalar›n›
herkesten önce bitirmeleri nedeniyle, problemli bir çocuk durumuna gelirler.
Üstün zekâl›lar baflar›l› veya yüksek iflleve sahip bireyler olarak kabul edildikleri için, insanl›¤› birçok yönden tatmin edici yar›nlara tafl›malar› konusunda toplumun da onlardan baz› beklentileri vard›r. Bu beklentiler üstün çocuklardaki sosyal bask›y› artt›r›r. Üstün zekâl› ö¤rencilerin e¤itim gereksinmelerine uygun olarak s›n›f-içi ve s›n›f-d›fl› etkinlik düzenlemelerine gidilmezse, bu kesim bu beklentileri mant›ksal bir temele dayanmayan haks›z istekler olarak alg›lar. Fakat e¤er
bu kesime gereksinmelerine uygun farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim program› uygulamas›na gidilirse, bu tür ö¤renciler yeni keflifler ve icatlar yaparak, hastal›klara tedavi
edici formüller bularak, potansiyellerini sanat alanlar›na da yans›tarak, sadece
kendi ülkelerindekilere de¤il, bütün insanl›¤a katk›lar› olur (Clark, 1997).

‹NSAN BEYN‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹ VE GEL‹fi‹M‹NE ‹L‹fiK‹N SON BULGULAR
‹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 göster-
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di¤i, kullan›ld›kça geliflece¤i bilinmektedir. Araflt›rmalar, uyar›c› bir çevrenin beynin
biyokimyas›n› olumlu yönde de¤ifltirdi¤ini ve mikro-nöron denen yeni hücrelerin
olufltu¤unu ve bu keflfedilen yeni hücrelerin daha büyük tipik beyin hücreleri aras›nda ba¤lant›lar kurduklar›n› ortaya ç›karm›flt›r (Sprinthall ve Sprinthall, 1977).
Bu bulgular zekâ geliflimi anlay›fl›na da bir tak›m yenilikler getirmifltir. Eski
düflünüfle göre, onsekiz yafl civar›nda zekâ gelifliminde bir duraklaman›n oldu¤u
ve k›rkbeflinden sonra da yavafl yavafl bir iniflin bafllad›¤› kabul edilirdi. Oysa art›k beynin, devaml› çal›flt›r›lmas› kofluluna ba¤l› olarak, seksen yafllar›na kadar geliflim gösterebildi¤i kabul edilmektedir (Clark, 1985). Sonuç olarak özetleyecek
olursak, zekâ düzeyi statik, yani de¤iflmez de¤ildir. Uygun e¤itim ve çevrenin etkisiyle, zekâ yaflam boyu geliflmeye devam etmektedir.
Ayr›ca SCRUGGS ve arkadafllar›n›n üstün denekler üzerinde yapt›klar› deneyler de e¤itimin, üstün grubun ö¤renme yaflant›s› üzerindeki önemini ortaya
koymufltur. Üstün deneklere az zamanda çok verim sa¤layacak ö¤renme stratejilerinin ö¤retilmesinin daha çabuk ö¤renmelerine neden oldu¤u belirlenmifltir
(Scruggs, 1986).
Bu sonuçlar, üstünlerin kendi kaderlerine b›rak›lmamalar› gere¤ini ortaya
koymaktad›r. E¤itimlerine gereken önem verilmedi¤i takdirde, potansiyellerinin
alt›nda baflar› göstermeleri kaç›n›lmaz gözükmektedir. Nitekim, Raven’›n Standard Progressive Matrices Testinin ileriki matematik baflar›s›n› kestirip kestiremedi¤ini ortaya ç›karmak için yazar taraf›ndan yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar› da
bu konuya ›fl›k tutar niteliktedir. Geleneksel e¤itim veren ilkokullar›n ikinci s›n›f›na devam eden ö¤rencilere zihinsel potansiyeli ölçen Raven Testi uygulanm›flt›r.
Ayn› denekler beflinci s›n›fa geldiklerinde ise, bu kez kendilerine Matematik Baflar› Testi uygulanm›fl ve ikinci s›n›ftaki Raven Testi puanlar› ile beflinci s›n›fta uygulanan Matematik Baflar› Testi puanlar› aras›ndaki korelasyona bak›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda genel grupta anlaml› bir korelasyona rastlanmas›na karfl›n, Raven Testi puanlar›na göre üstten % 15’in içine giren grupta anlaml› bir sonuç elde edilmemifltir. Bu üst grubun baflar›s› kendi içinde yeniden bir incelemeye tâbi
tutuldu¤unda, deneklerin üçte-ikisinin potansiyelleri oran›nda matematik testinde baflar› göstermedikleri ve üstün potansiyele sahip olanlar›n büyük bir k›sm›n›n ö¤retmenleri taraf›ndan fark edilmedikleri görülmüfltür. Baflar›n›n düflük olmas›nda rol oynayan en önemli faktörlerden birinin, bu çocuklar›n geleneksel
e¤itime tâbi tutulmufl olmalar› olabilir. Bir taraftan üstün bireylerin özellikleri di¤er taraftan bilgi yüküne dayal› e¤itim sistemimizin durumu dikkate al›n›nca bu
olas›l›¤›n önem kazanmas› kaç›n›lmaz gözükmektedir (Davasl›gil, 1995).
Ayn› araflt›rmac› taraf›ndan devlet, özel okullar ve Yeni Ufuklar Koleji ö¤rencileri üzerinde tekrarlanm›flt›r. Yeni Ufuklar Koleji normalin üzerinde zekâ bölü-

88

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

müne sahip ö¤rencilerin devam etti¤i bir okuldu ve özellikle matematik derslerinde ö¤renciler gruplara ayr›larak ö¤renme h›zlar›na göre ilerleme imkân›na sahip olmaktayd›lar. Yeni Ufuklar Koleji ö¤rencileri için yap›lan bu farkl›laflt›rma
meyvesini vermifl ve söz konusu okulun 5. s›n›f ö¤rencilerinin matematik puan›
ortalamas› di¤er okullardan yüksek bulunmufl ve bu devlet okulu ö¤rencilerinin
matematik puan› ortalamas›ndan anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir (Davasl›gil, 2004 - bask›da).
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SON NÖROB‹L‹MSEL ARAfiTIRMA VER‹LER‹NE GÖRE
BEY‹N FONKS‹YONLARI VE Ö⁄RET‹M-Ö⁄RENME ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹
Nörobilimsel araflt›rma verilerine göre, yüksek zekâ düzeyi b i l i fl s e l ,
d u y u fl s a l , f i z i k s e l ve s e z g i s e l olmak üzere bafll›ca 4 beyin fonksiyonunun ileri düzeyde ve h›zland›r›lm›fl geliflmesinin bir sonucudur. Bu verilerden yola ç›kan Clark’a (1997) göre, zekân›n tan›m›, bireyin beyin fonksiyonlar›n›n bir bütünleflmesini içermelidir ve bu dört ifllevin her biri ö¤renme deneyiminin birer parças›n› oluflturmas› halinde, ö¤renme en üst düzeye ç›kmaktad›r.

Biliflsel ‹fllev (Do¤rusal –Linear ve Uzamsal-Spatial)
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Limbik alandaki biyokimyasal mekanizmalar taraf›ndan yönetilir.
Duygular, yüksek biliflsel ifllevle ilgili mekanizmalar› tetikleyen bir geçit gibidir.
Olumlu duygular yüksek biliflsel ifllevi artt›r›r, olumsuzlar ise k›s›tlar.
Motivasyonu artt›r›p ö¤renmeyi daha etkin hale getirmek için ö¤retmenin
ö¤rencilere seçim yapma hakk› tan›mas›, yersiz düflüncelerle bafla ç›kma
yollar›n› ö¤retmesi, iletiflim becerileri kazand›rmas›, ö¤rencilerin kendi
duygular›n› tan›malar›na ve di¤erlerinkine duyarl›l›k gelifltirmelerine, öz
de¤erlendirme yapmalar›na yol açacak etkinlikler düzenlemesi beynin bu
ifllevini harekete geçirebilecek yollar aras›ndad›r.

Fizikî ‹fllev
•
•
•
•
•

Bu ifllev beynin hem sol yar› küresinin korteks tabakas›nda gerçekleflen analiz,
problem çözme, serileme, de¤erlendirme gibi do¤rusal ifllemlerle, hem de sa¤ yar›küre korteksinde gerçekleflen uzamsal ifllemlerle (mekâni iliflkilerle) ilgilidir.
•

Beynin ifllevleri içinde bilifl, ö¤retmenlerin oldu¤u kadar ö¤rencilerin de en
âflina olduklar› aland›r.

•

Fazla âflina olmad›klar› fley ise, ö¤renmenin hem sözel hem de görsel modlar arac›l›¤›yla gerçekleflmesini sa¤layarak, her iki yar›kürenin hem rasyonel
linear hem de uzamsal gestalt süreçlerini bütünlefltirerek bu alanla ilgili ifllevin güçlendirilmesidir.

•
•
•

•

Bilifli di¤er beyin ifllevleriyle bütünlefltiren stratejiler aras›nda karar verme,
sorun çözme, ö¤renmeyi ö¤renme, metabilifl, synectics, araflt›rma becerileri
vb. say›labilir.

•

Bu ifllev hareketi ve görme, iflitme, koklama ve dokunma gibi fizikî hissetmeyi içerir.
Bireyin dünyaya aç›lmas› hareket ve fizikî hissetme arac›l›¤›yla gerçekleflir.
Bireyin zihinsel yetene¤i beynin bu bilgiyi nas›l düzenleyip iflledi¤ine ba¤l›d›r.
Kavramlar›n geliflimini desteklemek amac›yla, duyulardan ve beden hareketinden yararlan›ld›¤› zaman, beynin bu ifllevi çal›flt›r›lm›fl olur.
Gerginli¤in azalt›lmas› halinde, insan beyni daha fazla ifllem yapar ve bilgiyi
daha uzun süre bellekte korur. Bu nedenle, ö¤retmenin gerekti¤inde basit
gevfleme tekniklerini kullanmas› hem ö¤renciyi ö¤renmeye haz›r duruma getirir hem de beynin fiziki ifllevinin harekete geçirilmesi için f›rsat yarat›lm›fl olur.

Sezgiye Dayal› ‹fllev

•

Duyuflsal ‹fllev:

•

•

Bu ifllev, heyecan ve duygularda ifade bulur.

•

•

Beyin/ak›l sisteminin her k›sm›n› etkiler.

JUNGÕa göre sezgi, akla karfl›t bir fley de¤ildir; akl›n d›fl›nda olan bir fleydir.
Ona göre anlamak için sezgi zaruridir.
Herkes bu iflleve sahiptir, fakat bu ifllevin kullan›m›nda bireyler aras›nda farkl›l›k vard›r.
Bu yetene¤i bildi¤imizi hissetti¤imiz, fakat nas›l bildi¤imizi dile getiremedi¤imiz zaman kullan›r›z.
Rasyonel flekilde ifllemedi¤i için insanlar genelde sezgilerini bast›r›rlar ve
ona de¤er vermezler.
Sezgi, kavramlar›n ve insanlar›n anlafl›lmas› ve insan›n ulafl›m alan›n›n genifllemesi için güçlü bir araçt›r.
Fizikçi CAPRAÕya (1975) göre rasyonel bilme, sezgi arac›l›¤›yla gelifltirilmezse bir yarar› yoktur.
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CAPRA sezgiyi yarat›c›l›kla efl tutar ve yarat›c›l›¤›n kiflinin gevflek ve rahat
oldu¤u bir durumda ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürer.
E¤itim ortam›nda dikkatini yo¤unlaflt›rma, karmafl›k görevler üzerinde ola¤anüstü aç›kl›kla çal›flabilme yetene¤i sezgiye dayal› ifllevin bir sonucudur.
Prefrontal korteksin ifllevinin bir k›sm›n› oluflturan sezgi, plânlaman›n, gelece¤e yönelik düflünmenin ve bir fleyin içyüzünü kavraman›n da bir parças›
halindedir.
Ö¤retmen, aç›k uçlu veya “e¤er öyle olsayd›” fleklinde sorular sordu¤u, yarat›c›l›¤› teflvik etti¤i, gelece¤e iliflkin düflünme stratejileri kulland›¤› zaman
ö¤rencilerde bu ifllevi harekete geçirebilir.
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gereklefltirilsin, temel müfredat program›n›n ifllenmesi daha az zaman alacakt›r.
Burada önemli olan bu arta kalan zaman›n nas›l de¤erlendirilecek olmas›d›r. Afla¤›daki aç›klamalar bu konuya ›fl›k tutabilir.
H›zland›rmayla ‹lgili Farkl›laflt›rmay› Gerektiren Özellikler
•
•
•
•
•

ÜSTÜN ZEKÂLI Ö⁄RENC‹LERDE E⁄‹T‹M PROGRAMININ
FARKLILAfiTIRILMASINI GEREKT‹REN ORTAK ÖZELL‹KLER
•
•
•
•

Üstün zekâl› ö¤rencilerde en fazla görülen ortak özellikleri e¤itim-ö¤retim
gereksinmeleri aç›s›ndan 5 temel alanda toplayabiliriz. Bunlar:

•

Ö¤renme ad›m›n›n h › z ›
Düflünme ve bilgi ifllemin k a r m a fl › k l › ¤ ›
Anlamada ve yeterlik kazanma düzeyinde d e r i n l i k
Kiflisel ifadede y e n i l i k ve t e k o l u fl
Ö¤renmeye kat›l›mda y o ¤ u n l u k ve erken görülün derin bir i d e a l i s m .

H›zl› düflünme ve ö¤renme.
‹leri düzeyde kavray›fl.
Yüksek düzeyde dil geliflimi ve sözel yetenek.
Ola¤anüstü bilgi da¤arc›¤› ve bunlar›n korunmas›.
Yüksek düzeyde görsel ve uzamsal yetenek.
H›zl› Ö¤renme Sonucunda Ortaya Ç›kan Gereksinmeleri Karfl›lamak Üzere
Yarat›lacak F›rsatlar

Yüksek Z.B.’e sahip ö¤renciler için farkl›laflt›r›lm›fl müfredat program›n›n
plânlanmas›nda beynin dört ifllevini dikkate alman›n yan› s›ra, üstün ö¤rencilerde ortak olarak görülen özellikleri de göz önünde bulundurmakta yarar vard›r
(Clark, 1997; Kaplan, Gould & Siegel, 1995; Sisk, (1987) ve Van Tassel-Baska,
(1998).

•
•
•
•
•
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•

•
•

Önceden bilinenleri tekrar ö¤retmeyi önlemek için içeri¤i daraltma.
Esnek gruplar oluflturma.
Temel becerileri erken kazand›rma.
‹leri ve/veya geleneksel olmayan konular, malzemeler ve süreçlerle erken tan›flt›rma (h›zl› okuma tekni¤i, kestirimde bulunma, beyin f›rt›nas› gibi)
Çevre ve kültüre iliflkin estetik, ekonomik, politik ve sosyal aç›lardan yeni bilgiyle tan›flmalar›n› sa¤lama.
Ön-test, son-test sonuçlar›na göre düzenlenmifl artan zorluk düzeyinde kelime bilgisi, kavram ve bilgiyle tan›flmalar›n› ve bunlar› kullanmalar›n› ve her
düzeyde çeflitli ö¤renme yöntemleriyle karfl›laflmalar›n› sa¤lama.
Üst s›n›flara yerlefltirme veya üst s›n›ftaki baz› dersleri ald›rtma.
Ödevlerin teslim tarihlerini bireysellefltirme.

Karmafl›kl›k ‹çin Farkl›laflt›rma
H›zland›rma için Yap›lacak Farkl›laflt›rma
Düflünme ve ö¤renmenin daha h›zl› olmas› nedeniyle üstün zekâl› ö¤renciler için genelde ö¤retimin h›zland›r›lmas› ve karmafl›k ve sofistike malzemelerin
kullan›lmas› gerekir. Ö¤retimin h›zland›r›lmas›, ö¤retimin her hangi bir kademesine erken bafllatma, üniteye veya derse bafllamadan önce bir ön test verilip, ö¤rencinin önceden bildi¤i k›s›mlar› belirleyerek, ö¤retimi sadece bilinmeyen k›s›mlarla sürdürmek, ö¤retimde bireysel h›za göre ayarlanm›fl programlar›n kullan›lmas› vb. gibi yollarla gerçeklefltirilebilir. H›zland›rma ne flekilde gerçeklefltirilirse

Üstün zekâl› ö¤renciler, di¤er düflüncelerle ba¤lant› kurarak, kavramlar aras›ndaki iliflkiyi görerek ve di¤erlerinin görüfl aç›lar›na da bir anlay›fl gelifltirerek
kavram anlay›fllar›n› genellikle geniflletme yetene¤ine sahiptir.
Karmafl›kl›kla ‹lgili Farkl›laflt›rmay› Gerektiren Özellikleri.
•
•

Bilgiyi iflleme aç›s›ndan ola¤anüstü kapasite.
Esnek düflünme süreçlerine ve kapsaml› bir sentez yetene¤ine sahip olma.
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S›ra d›fl› ve de¤iflik iliflkileri ve gestaltlar› bütünüyle görme aç›s›ndan yüksek
kapasite.
Özgün düflünce ve çözümleri üretme yetene¤i.
Kavramlar› kullanma ve oluflturma yetene¤inin erken geliflmesi.
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•
•
•

Düflünmenin Karmafl›kl›¤›ndan Kaynaklanan Gereksinmeleri Karfl›lamak
Üzere F›rsatlar Sa¤lama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bütün zihinsel süreçlerin bütünlefltirilmesini sa¤layacak bir ö¤retim sa¤lama.
Ö¤renme ve de¤erlendirmede görsel ve sözel modlar› birlefltirme
Birçok düzeyde genifl çeflitlilik gösteren düflüncelere ulafl›m› sa¤lama.
Bireysel tart›flmalar yürütme.
Veri gereksinmelerini belirleme, veri toplama, verilerin düzenlenmesi ve verilerin de¤erlendirilmesi konular›nda beceriler gelifltirme.
Karar verme konusunda beceriler gelifltirme.
‹liflkiler ve ba¤lant›lar üzerine odaklanm›fl temalar ve disiplinler aras› içeri¤i
içeren bütünlefltirilmifl müfredat program›n› kullanma.
Uzmanlar›n görüfllerini ve zaman›n etkisini de dahil ederek, çeflitli görüfl aç›lar›n› kapsayacak flekilde ö¤renmelerini sa¤lama.
Bilgiyi toplamak ve problem çözmek için kavram çerçeveleri oluflturma ve
kullanma.
Hipotez ileri sürme ve hipotezi s›namay› da dahil edecek flekilde özgün bilgi
uygulamalar› ve anlay›fl› gelifltirme.
Toplum sorunlar›na iliflkin çözümleri plânlamalar› ve uygulamalar› için f›rsatlar yaratma.

Derinlik ‹çin Farkl›laflt›rma
Üstün zekâl› ö¤rencilerin meraklar› ve sorgulay›c› davran›fllar› ço¤unlukla genellemeleri ve kavramlar› oluflturacak prensip ve gerçekleri anlama gereksinmesini yarat›r. Düflünmede bu derinlik gereksinmesi üstün ö¤rencilerin ayr›nt›lar›,
örüntüleri ve yeni düflünce ve ürünlere yol açacak, feraseti sa¤layacak e¤ilimleri
keflfetmelerini sa¤lar

Ola¤and›fl› derecedeki merak›n erkenden geliflimi.
Sonuca ulaflmay› erteleme yetene¤inin erkenden görülmesi.

De¤iflik örüntüler, seçenekler ve soyut terimler kullanacak düflünme yetene¤inin erken görülmesi.
Kavramlaflt›rma ve toplum problemlerini çözmek için ileri biliflsel ve duyuflsal
kapasite.
Sonuçlar› hissetme, genellemeler yapma ve çözümleri gözünde canland›rma
yeteneklerinin erkenden geliflmesi.
Derin Anlay›fl›n Yaratt›¤› Gereksinmeleri Karfl›layacak F›rsatlar Sa¤lama.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlay›fll› bir tutum gelifltirmelerini ve yarg›y› ertelemelerini sa¤lama..
Araflt›rma yapma, hipotez ileri sürme ve hipotezi s›nama becerilerini gelifltirme.
Çeflitli disiplinlerin terimlerini/dilini ö¤renmelerini sa¤lama.
Tema ve düflüncelerin ayr›nt›lar›na ve örüntülerine odaklanmalar›n› sa¤lama.
Tema ve düflünceleri özenli ve ayr›nt›l› bir flekilde düzenleme.
Düflüncelerin oluflmas› için daha uzun bir kuluçka süresi tan›ma.
Disiplinlerin ve yan›tlanmam›fl sorular›n takipçisi olmalar›n›, ürünü zorunlu
k›lmadan yeni düflünceleri bütünlefltirmelerini sa¤lama.
Ödevlerin teslim tarihini esnek tutma.
Ö¤renmeyi, âflina olandan âflina olmayana, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene do¤ru yürütme.

Yenilik ‹çin Farkl›laflt›rma
Üstün zekâl› ö¤renciler genifl da¤›l›m gösteren alan ve disiplinlere ilgi gösterirler. Bireyselliklerinin bilincini ve kendi görüfl aç›lar›n›n de¤erine iliflkin inançlar›n› çal›flmalar›na tafl›rlar. Ö¤renciler kavramlara iliflkin kiflisel bir anlay›fl gelifltirdikçe, kavramlara iliflkin tek ve bireysellefltirilmifl bu anlam› yap›land›rabilirler. Sonuçta ortaya ç›kan ürünler genellikle, heyecan verici yenilikler ve eski sistem ile
düflüncelerin yeniden yarat›lmas›d›r. Bu gereksinmeye iliflkin önlemlerin al›nmas›
sonucunda yüksek ö¤renme düzeyini yakalama mümkün olabilir.
Farkl›laflt›rmaya Yol Açan Özellikler.
•
•

Derinlikle ‹lgili Farkl›laflt›rmay› Gerektiren Özellikler
•
•
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•
•

S›ra d›fl› çeflitlilikte ilgilere sahip olma.
“Farkl›” olma duygular›n›n efllik etti¤i yüksek derecede kendinden haberdar
olma.
Çaba gösterilen bütün alanlarda belirgin olan yarat›c›l›k.
Yüksek düzeyde sezgiye dayal› yetene¤in kabulü ve ifadesi.
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‹ç denetim oda¤›n›n ve tatminin erken geliflimi.
Keskin ve s›ra d›fl› mizah duygusu.
Sezgiye dayal› bilgiye erkenden ilgi duyma ve bunu kullanma.
Sezginin devrede oldu¤u deney yaflant›lar›na aç›k olma.
Bireysel ‹fadedeki Yenili¤in Yaratt›¤› Gereksinmeleri Karfl›lamak Üzere
F›rsatlar Sa¤lama

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Kendilerinin ve di¤erlerinin duygular›n› ve savunma sistemlerinden haberdar
olmalar›n› sa¤lama.
Çeflitli yollarla kiflisel ifadelerini iletmeleri için f›rsatlar yaratma.
Yarat›c› yeteneklerini sürekli gelifltirme.
Düflüncelere sayg› gösteren bir s›n›f atmosferinde çal›flmalar› sürdürme.
Bireysel görüflme ve tart›flmalar yapma.
‹letiflimi ve çeflitli flekillerde görüfl al›flveriflini içeren ö¤rencilerin kendilerinin
seçimine dayal› projeler gelifltirmelerini sa¤lama.
Mevcut örüntüleri fiziksel ve zihinsel olarak keflfetmeyi, incelemeyi ve/veya
de¤ifltirmeyi, yap›land›r›lmam›fl bir zaman süresi içinde gerçeklefltirmelerini
sa¤lama.
Ö¤rencilerin yaflamlar›ndaki çeflitli alanlardan gelen bilgiyi yeni, birden çok
sonuca veya tek sonuca götüren fizikî ve zihnî yap›larla bütünlefltirmelerini
sa¤lay›c› f›rsatlar yaratma.
Hipotez ileri sürmeyi ve hipotezleri s›namay› içerecek flekilde bilgilerini özgün
bir flekilde uygulamalar› için f›rsatlar yaratma.
Birden çok sonuca götürecek düflünmeyi harekete geçirecek f›rsatlar yaratma.

Y o ¤ u n l u k ve i d e a l i z m için farkl›laflt›rma
‹lgilerine büyük bir yo¤unlukla sar›lmalar› yüksek düzeydeki yarat›c› ve idealist düflüncelerini ortaya koymalar›na yol açar. De¤er ve de¤er sistemlerini keflfetmeleri kendi düflüncelerine güvenmelerine ve onlar› daha da derinlemesine
anlamalar›na yard›mc› olur. Üstün ö¤renciler insanl›¤a ilgi duyarlar ve yüksek idealizmle sonuçlanan ahlâki ve etik konulara kiflisel olarak kendilerini adarlar.
Farkl›laflt›rmay› Gerektiren Yo¤unluk ve ‹dealizmle ilgili Özellikler:
•
•

Düflünmede ve di¤erlerine olan ilgide yo¤unluk.
‹dealizmin, adalet duygusunun ve küresel bilincin erken geliflimi.
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Ola¤anüstü duyuflsal derinlik ve yo¤unluk.
‹dealler ve davran›fl aras›ndaki tutars›zl›klara duyarl›l›k.
Kendini gerçeklefltirme gereksinmelerinin yaratt›¤› yüksek motivasyon.
Kendi ve di¤erlerine karfl› de¤erlendirici bir yaklafl›m.
Azimli, hedefe yönelik davran›fl.
Di¤erlerinin beklentilerine ve duygular›na ola¤anüstü duyarl›l›k.
Genellikle kendi, di¤erleri ve durumlarla ilgili yüksek düzeyde k›r›kl›¤a yol
açan kendi ve di¤erlerine iliflkin yüksek beklentiler.
Daha önce incelenmemifl ve çözümlenmemifl duygulara iliflkin bilgi toplama.
Yüksek düzeyde ahlâki yarg›.
Ö¤retimde Al›nmas› Gereken Önlemler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sezgiye dayal› enerji ve yetene¤i gelifltirme ve kulland›rtma.
Fantezi ve hayâl gücünü kulland›rtma
Zaman ak›fl› içinde farkl› kültürlerin farkl› ideal ve de¤erlerini tart›flma f›rsatlar› yaratma.
‹dealler ve davran›fllar aras›ndaki tutars›zl›klar› keflfetmelerini sa¤lama..
Davran›fllar›n di¤erlerinin duygu ve davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤ini keflfetmelerini sa¤lama
Ç›kar›m ve kestirim becerilerini gelifltirme.
Dünya meselelerine ve insanl›¤a katk›da bulunmalar›na yol açacak yeteneklerinden haberdar olmalar›n› sa¤lama.
Gelece¤e yönelik çal›flmalara yönlendirme.
Liderlik e¤itimi verme.
Gerçek problemleri çözümleme ve üzerinde tart›flma f›rsatlar› yaratma
(Clark, 1997)..

TÜRK‹YE’DE ‹LK KEZ ÜSTÜN ZEKÂLILARIN
E⁄‹T‹M‹ ANA B‹L‹M DALININ KURULMASI
Bireylerin gereksinmelerine uygun e¤itim almalar›n›n bir insanl›k hakk› oldu¤u, yüksek zekâ düzeyine sahip ö¤rencilerin farkl› özelliklere sahip olmalar› nedeniyle, son beyin araflt›rmalar›n›n da ›fl›¤› alt›nda farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim program›na gereksinim gösterdikleri, böyle bir imkân tan›nmad›¤› takdirde, yok olma
tehlikesi içinde olabildikleri ve üstün bireylerin bir ülkenin kalk›nmas›nda büyük
önem tafl›d›klar› hususlar›ndaki gerçeklerin bilinci içinde, ‹stanbul Üniversitesi,
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Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi, Özel E¤itim Bölümü, Türkiye’de ilk kez,
Ü s t ü n Z e k â l › l a r › n E ¤ i t i m i Ana Bilim Dal›n› kurmufltur. Ekim
2002’de bu Ana Bilim Dal› Üstünlerin E¤itimi Yan Dal: S›n›f Ö¤retmenli¤i ad› alt›nda bir program bafllatm›flt›r. Bu, 150 krediden oluflan 4 y›ll›k bir lisans program›d›r. Böylece zekâ düzeyi yüksek ö¤rencilere ilk ö¤retimin ilk y›llar›ndan itibaren
farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim-ö¤retim program› uygulayabilmek için altyap›y› oluflturma çabalar›na giriflilmifltir.
Bu programda s›n›f ö¤retmenli¤i çerçeve program›nda yer alan derslerin yan› s›ra, üstün ö¤rencilerin özellikleri, ihtiyaca göre e¤itim programlar›n›n farkl›laflt›r›lmas›, yarat›c›l›¤›n ve elefltirel düflüncenin gelifltirilmesi, ve ayr›ca ö¤rencilerin
bir bütün olarak e¤itilmeleri amac›yla onlar›n duygusal ve sosyal yönden gelifltirilmelerini sa¤layan derslere de yer verilmifltir. Branfl ö¤retmenlerinin de yetifltirilebilmesi için 2003-2004 ö¤retim y›l›nda yüksek lisans program› aç›lm›flt›r. Doktora program› aç›lmas› için de çal›flmalar sürmektedir.

BEYAZIT ‹LK Ö⁄RET‹M OKULU’NDA ÜSTÜN ZEKÂLI
Ö⁄RENC‹LER ‹Ç‹N PROJE KAPSAMINDA GEL‹fiT‹R‹LEN MODEL
Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin yetifltirilmesinde kurama oldu¤u kadar uygulamaya da önem verdi¤imiz ve üstün zekâl› ö¤rencilerin hiç de¤ilse bir k›sm›na gereksinim duyduklar› farkl›laflt›r›lm›fl e¤itimi sa¤lama amac›nda oldu¤umuz için,
bir uygulama okuluna gereksinim duyuldu¤u ilgili makamlara bildirilmifltir. Bu giriflimler sonucunda, 30 Haziran, 2002’de Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹stanbul
Üniversitesi aras›nda imzalanan p r o t o k o l uyar›nca, Beyaz›t ‹lkö¤retim
Okulu uygulama okulu olarak projemize tahsis edilmifl bulunmaktad›r.
Cumhuriyet öncesinde Enderun okullar› ile bafllayan üstün bireylerin e¤itimi
(Enç, 1979), cumhuriyet sonras›nda ülkemizde h›z›n› yitirmifl olmas›na karfl›n, örgün e¤itimde gerek devlet taraf›ndan gerekse özel teflebbüsler arac›l›¤›yla üstünlerin e¤itimi konusunda ara ara de¤iflik uygulamalara rastlanm›flt›r. Örne¤in,
1960’l› y›llarda özel s›n›flar ve türdefl yetenek s›n›flar› denemeleri, 90’l› y›llar›n bafl›nda orta okul ve lise düzeyindeki üstün zekâl› ö¤rencilere yönelik ‹nanç
Lisesi (Akarsu, 2001) ve okulöncesi düzeyden bafllayarak, zekâca normalin üzerindeki ö¤rencilere hizmet vermek üzere kurulmufl olan Yeni Ufuklar Koleji (Davasl›gil, 1999) özel sektörün giriflimiyle gerçekleflmifl iki özel okul denemesi ve
ayr›ca Gazi Üniversitesi, Özel E¤itim Bölümü taraf›ndan Renzulli’nin Üçlü-Dönen
Kap› Program› ve Gardner’›n Çoklu Zekâ Kuram›na dayal› olarak ilkö¤retim için
gelifltirilmifl bir model (Ataman, 1999) bu uygulamalar aras›nda say›labilir. Zaman içinde çeflitli nedenlerle ‹nanç Lisesi’nin d›fl›ndaki uygulamalara son verilmifl-
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tir. ‹nanç Lisesi de kurulufl amac›ndan uzaklaflarak, sadece lise düzeyinde hizmet
veren bir Anadolu Lisesi niteli¤ine bürünmüfltür.
Yukar›da sözü edilen protokol gere¤ince, 2002-2003 ö¤retim y›l›nda bir devlet okulu olan Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda üstün ö¤rencilerin z i h i n s e l ,
d u y u fl s a l ve s o s y a l gereksinmelerini karfl›lamak üzere bafllat›lan farkl›laflt›r›lm›fl bir program uygulamas› ise, üstün zekâl› ö¤rencileri normal zekâ düzeyindeki yafl›tlar›ndan ay›rmadan gerçeklefltirilmektedir. Bu aç›dan önceki uygulamalardan farkl›l›k göstermektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin hem sosyal uyumlar›n›n sa¤l›kl› olmas› hem de benlik sayg›lar›n› desteklemek amac›yla,
k›smî karma e¤itim uygulanmakta ve normal yafl›tlar›ndan tamamen soyutlanmalar› engellenmektedir.. Böyle bir karar›n al›nmas›nda, sadece normalin üzerinde zekâ düzeyine sahip ö¤rencilere hizmet veren bir özel okulda Davasl›gil (1999)
taraf›ndan yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre, ö¤rencilerin ortalama benlik sayg›s› puan›n›n özel ve devlet okullar›ndaki benzer zekâ düzeyindeki yafl›tlar›n›nkinden daha düflük bulunmas›n›n etkisi büyüktür.
Her y›l projeye dahil edilen ö¤renciler, Rehberlik Araflt›rma Merkezlerince yap›lan zekâ testi sonucunda, üstün zekâl› olduklar› belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulu’nun Bilim Komisyonu taraf›ndan onaylanan, ‹stanbul’un çeflitli ilçelerinden gelen birinci s›n›f çocuklar›d›r. Her s›n›fta 2 flube bulunmakta ve her flubeye 24 ö¤renci al›nmaktad›r. Sadece ilk y›l 30 ö¤renci al›nm›flt›r. Bu ö¤rencilerin
12’si üstün zekâl› oldu¤u belirlenen seçilmifl ö¤renciler, di¤er 12’si ise zekâ testine tâbi tutulmadan al›nan ö¤rencilerdir. 2004-2005 ö¤retim y›l›nda proje kapsam›nda 1., 2. ve 3. s›n›flar olacakt›r.
Okuldaki e¤itim-ö¤retim, beyin araflt›rmalar›ndaki ö¤renmeyle ilgili son
bulgular ve yüksek zekâ düzeyine sahip ö¤rencilerin özellikleri temel al›narak
düzenlenmektedir. Tomlinson’›n (2001) ileri sürdü¤ü gibi, derslerin iflleniflinde
içerik, süreç ve ürünler ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeyleri ve ilgileri dikkate
al›narak düzenlenmekte ve böylece e¤itim-ö¤retim program›nda farkl›laflt›rma
sa¤lanmaktad›r. Aritmetik ve fen bilgisi dersleri gibi ö¤renme h›z›n›n öne ç›kt›¤›
derslerde, üstün zekâl› ve yetenekli ö¤rencilerin kendi h›zlar›na göre ilerlemelerine, potansiyelleri oran›nda daha kapsaml› ve derinlefltirilmifl bir program izlemelerine f›rsat yaratmak için, günün bir bölümünde normal yafl›tlar›ndan ayr› bir
s›n›fta destek e¤itimi almalar›na imkân tan›nmaktad›r. Geçti¤imiz y›llarda 1. ve
2. s›n›flarda matematik dersinde farkl› düzeylerde 3 grup oluflturulmufl ve matematik dersi saatlerinde her ö¤renci dahil oldu¤u grupla birlikte bu dersi ayr›
bir s›n›fta ifllemifltir. Hem normal hem de üstün zekâ s›n›rlar› içinde olan ö¤rencilerin baflar›lar›nda ilerleme veya gerileme olmas› halinde gruplar aras›nda geçifllere izin verilmektedir. Sadece birinci s›n›f›n güz yar›y›l›nda daha önceden
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okumay› ö¤renmifl olan üstün gruptaki ö¤renciler Türkçe derslerinde de ayr›lmaktad›r. ‹kinci dönemde s›n›f›n tamam› okumay› ö¤renince, bu dersin de birlikte okutulmas› söz konusudur. Ayr›ca ikinci yar›y›lda her iki gruptaki birinci s›n›f ö¤rencileri resim, müzik vb. gibi alanlarda taramaya tâbi tutularak, yetenekli olanlara, klüp faaliyeti fleklinde daha ileri düzeyde e¤itim verilmesi ve müzikte çok üstün baflar› gösterenler için, ek konservatuar e¤itimi imkânlar›n›n yarat›lmas› plânlanmaktad›r
Milli E¤itim Sistemimizin müfredat program›n›n içeri¤i hem normal hem de
üstün zekâ düzeyindeki ö¤renciler için temelde oldu¤u gibi korunmakta, gerekti¤inde zenginlefltirilmekte, derinlefltirilmekte ve özellikle de derslerin iflleniflinde yöntem aç›s›ndan farkl›laflma getirilmektedir. Hem normal hem de üstün zekâ düzeyindeki ö¤rencilere dersler Gardner’›n Çoklu Zekâ kuram›na dayal› olarak ve uygulama, analiz, sentez, de¤erlendirme gibi yüksek düflünce süreçleri
harekete geçirtilerek ifllenmekte, ileriye yönelik kestirimler yapmalar›, yani kendi
düzeylerinde hipotezler ileri sürme çal›flmalar› yapt›rarak bilimsel düflünme becerileri ve bilgileri üretken bir flekilde kullanmalar› sa¤lanarak yarat›c›l›klar› gelifltirilmektedir. Böylece normal zekâ düzeyindeki ö¤rencilere de ayn› ça¤dafl teknik ve strateji uygulanarak, onlar›n da yarat›c› ve sistemli düflünme becerileri gelifltirilmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra ö¤rencilerin bir bütün olarak geliflmeleri hedeflenerek,
duygusal ve sosyal yönlerden geliflmelerini sa¤layacak etkinlikler müfredat program›yla bütünlefltirilmektedir. Böylece sadece bilgi yükü ile dolu bireyler yetifltirmek amaçlanmamaktad›r. Bunun aksine, kendini geliflmifl ve geliflmemifl yönleriyle tan›y›p kabul eden, kendi kendini yönlendirebilen, kendi ile di¤erleri aras›ndaki benzerlik ve ayr›l›klar› hoflgörüyle de¤erlendirebilen, geliflmemifl yönlerini
normal bir düzeye ulaflt›rma çabas› içinde olan, duygular›n› tan›yabilen, di¤erlerinin düflünce ve duygular›na duyarl› olup sayg› gösterebilen, bireysel ve küçük
gruplar halinde çal›flma becerileri gelifltirebilen, olumlu arkadafl iliflkileri kurabilen
baflkalar›yla olumlu etkileflim içinde olabilen, onlar› etkileme yollar›n› bilen ve onlarla sa¤l›kl› iletiflim kurabilen bireylerin yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi, bireyden ileri oldu¤u yönlerini kendisinden saklamak yerine, iç disiplin ve
olumlu benlik kavram› kazanabilmesi için kendini art› ve eksi yönleriyle tan›mas›na yard›mc› olunmaktad›r.
Ö¤retimde, ayr›ca 5 duyunun kullan›lmas›na ve drama yoluyla harekete
de yer verilmektedir. Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi, ö¤retimde
beynin bilifle, sezgiye (yarat›c›l›¤a), duyufla ve fizi¤e (duyulara ve harekete) dayal› ifllevlerinin tümü çal›flt›r›larak ça¤dafl bir ö¤retimin gerçekleflmesine dikkat edilmektedir.
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Ö¤retmenlere Hizmet-‹çi E¤itim
Ö¤retmenler, üstün ö¤rencilerin özellikleri, e¤itim program›n›n farkl›laflt›r›lmas›, Beyin F›rt›nas›, Yarat›c› Sorun Çözme, Gelece¤e Yönelik Sorun Çözme gibi
yarat›c›l›¤› harekete geçirici teknikler, Selçuk, Kayal› ve Okut’un (2003) belirttikleri flekilde Gardner’›n Çoklu Zekâ Kuram›ndaki her bir zekâ türüyle iliflkili olarak
BLOOM’un B i l i fl s e l Alandaki Basitten Karmafl›¤a Do¤ru Aflamal› Bir fiekilde
S›ralanan Çeflitli Düzeylerdeki Zihinsel Süreçleri Harekete Geçiren E¤itim Hedeflerini yazabilme, BLOOM’un Tam Ö¤renme Modeli, Taylor’un Çoklu Yetenek Modeli, De Bono’nun Alt› Düflünme fiapkas›, s›n›f yönetimi, iletiflim vb.gibi konularda ö¤retim y›l› bafl›nda ve sonunda 15’er günlük ve ayr›ca ö¤retim y›l› içinde de
her hafta 1’er saatlik hizmet-içi e¤itime tâbi tutulmaktad›rlar.

Veli Seminerleri
Etkin bir e¤itim-ö¤retimi gerçeklefltirmek için ö¤renci, ö¤retmen ve veli üçgeninin birlikte e¤itilmesinin gerekli oldu¤u gerçe¤inden yol ç›karak, bölüm elemanlar› taraf›ndan her y›l veli seminerleri de yap›lmaktad›r.

SONUÇ
Sonuç olarak bu projeyle amaçlanan, yüksek zekâ düzeyine sahip ö¤rencilerimize ö¤renim yaflamlar›n›n ilk y›llar›ndan itibaren gereksinmelerine uygun bir
e¤itim-ö¤retim ortam› sa¤layabilmek ve bu tür ö¤rencilerimizin ö¤retmeni olacak üniversite ö¤rencilerimize üstün çocuklar› birinci elden tan›ma f›rsat› yaratmakt›r. Araflt›rmalarda beklenen sonuçlar› almam›z halinde, modelin imkânlar ölçüsünde yayg›nlaflt›r›lmas› bafll›ca dile¤imizdir. Bu imkânlar›n yarat›lmamas› halinde, bu tür bireyler yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalabilecekler ve ülkece
beyin gücü aç›s›ndan kayb›m›z büyük olacakt›r.
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u yaz›da, üstün yetenekli e¤itimi ile ilgili çabalar›n ve uygulamalar›n
son derece s›n›rl› ve yetersiz oldu¤u ülkemizde, bu konuda umut verici bir geliflme olarak ortaya ç›kan ‹nanç Lisesi projesi anlat›lmaktad›r. Bu proje, Sezai Türkefl’in maddi deste¤i ile Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesinden Prof. Dr. Füsun Akarsu dan›flmanl›¤›nda bafllat›lm›fl ve uygulamaya konmufltur. fiu anda proje planland›¤› gibi tamamlanamam›fl olsa da, üstün yetenekli ve maddi imkânlar› k›s›tl› birçok gence yeni ufuklar aç›lm›flt›r. Projenin devam› ve amaçlanan noktaya ulaflmas› gönüllü özel giriflimcilerin, akademisyenlerin ve ö¤retmenlerin deste¤i ile mümkün olacakt›r ve Türk e¤itimine bu alanda önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
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OKULUN AMACI
‹nanç Lisesi projesi ülkemizde üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duyduklar›
özel e¤itimi veren bir okulun ya da e¤itim biriminin olmay›fl› nedeniyle, bu ihtiyac› belli ölçülerde karfl›lamak üzere yola ç›k›lm›fl bir projedir.
Projenin hayata geçirilmesi için Sezai Türkefl taraf›ndan efli ‹nanç Türkefl ad›na ‹nanç Vakf› kurulmufltur. ‹nanç Vakf›, üstün yetenekli çocuklar›, kendilerine ve
____________________________________

* Biyoloji Ö¤retmeni, TEV ‹nanç Türkefl Özel Lisesi
** Psikolojik Dan›flman, TEV ‹nanç Türkefl Özel Lisesi
*** Fizik Ö¤retmeni, TEV ‹nanç Türkefl Özel Lisesi
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millete yararl› bireyler olarak yetifltirmeyi ve bu do¤rultuda afla¤›daki uzun vadeli beklentileri karfl›lamay› planlam›flt›r.
•

Atatürk prensipleri do¤rultusunda ça¤dafl de¤erleri yaflama geçiren bireyler
yetifltirilmesi.

•

Fen, ekonomi, politika, yerel hizmetler, sanat, insan bilimleri ve uluslararas›
iliflkiler gibi sektörlerde iyi yetiflmifl yüksek kabiliyette uzman ve çok yönlü liderler yetifltirilmesi.

•

Yüksek teknoloji ve endüstrileflmenin gerektirdi¤i kalifiye insan gücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›.

müzik binas› gibi, çok amaçl›, ayr› birimler fleklinde binalardan planlanm›flt›r.
Yerleflkenin mimarisinde, Anadolu’nun tarihi zenginliklerinden esinlenilen yap›lar›n bulunmas› düflünülmüfltür. Ancak çeflitli nedenlerden dolay› yerleflke
inflaat› henüz bitirilememifltir.
•

Okula ö¤renci seçimi için yöntem belirlenmesi ve bu çocuklara uygun bir
e¤itim program› gelifltirilmesi çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Gelifltirilen program ilkö¤retim ikinci kademeye yönelik oldu¤undan flu anda uygulanamamaktad›r.

•

1990 y›l›nda ‘Üstün Zekâl› Çocuklar ‹çin Dünya Konseyi’ne, (Akarsu,
http://educ.queensu.ca/~placment/Inancschool.pdf, 2003) 1991 y›l›nda Avrupa Üstün Yetenek Konseyi’ne (Akarsu, http://www.echa.ws/modules/content/inPages/echa/files, 2002) üye olunmufl ve konsey çal›flmalar›na kat›l›m
sa¤lanm›flt›r.

•

1991 y›l›nda Hollanda’da e¤itim konusunda yap›lan Avrupa Konseyi toplant›s›nda ‹nanç Lisesi’nin projesi tan›t›lm›flt›r.

OKULUN KURULUfi ÇALIfiMALARI
Bu beklentileri karfl›lamak üzere bafllat›lan çal›flmalar kapsam›nda, Türkiye’de
ve dünyada üstün yetenekteki çocuklar›n e¤itimine yönelik okullar incelenmifltir.
Ancak bu projede düflünülen kapsamda, çok yönlü ve dengeli bir e¤itim sisteminin, incelenen okullar›n hiçbirinde mevcut olmad›¤› görülmüfltür. Uygulanan
programlar, müzik, spor, güzel sanatlar, fen gibi ayr› dallarda ve genellikle lise seviyesinde mevcuttur. Proje ilkokuldan sonra, ortaokul ve lise dönemi için düflünülerek bafllat›lm›fl, ilk ö¤renciler ilkokuldan sonra okuldaki e¤itime dahil olmufllard›r. Ancak bugün zorunlu e¤itimin 8 y›l olmas› nedeniyle yaln›z lise e¤itimi verilmektedir.
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OKULUN Ö⁄RET‹ME BAfiLAMASI VE ‹fiLEY‹fi‹
Okul, 1993 y›l›nda, 33 ö¤renciyle geçici bir binada e¤itim-ö¤retime bafllam›fl, 1 y›l sonra da kendi yerleflkesine tafl›nm›flt›r. Bafllang›çta ilkokul 5. s›n›f› bitiren ö¤renciler al›n›rken, zorunlu e¤itimin 8 y›la ç›kar›lmas›yla birlikte art›k sadece lise e¤itimi verilmektedir. Okulda flu anda yaklafl›k 130 ö¤renci, 10–15 kiflilik
s›n›flarda ö¤renim görmektedir.

Üstün yetenekli e¤itimi için özel olacak bir okulun fiziksel özelliklerinin, ö¤retim programlar›n›n, iflleyifli ile ilgili düzenlemelerin ve en önemlisi ö¤renci seçme yönteminin de özel olmas› gereklili¤i vard›r. Bu nedenle ‹nanç Vakf›, Prof.
Dr. Füsun Akarsu’nun koordinatörlü¤ünde, bir ekiple afla¤›daki çal›flmalar› yürütmüfltür.

Okulun, vak›f senedindeki detaylar›na göre düzenlenen uygulamalar› afla¤›da verilmifltir. (‹nanç Lisesi Okul Profili, http://educ.queensu.ca/~placment/
Inancschool.pdf, 2003)

•

•

Atatürkçülük ve Atatürk ilkelerine ba¤l›l›k birinci esast›r ve okula giriflin ön
flart›d›r.

•

Okula, ›rk, din, mezhep ve ailelerinin siyasi görüfllerine bak›lmaks›z›n, TC. vatandafl› olan, maddi durumu yetersiz üstün zekâ ve yetenekte ö¤renciler, ö¤renci seçme heyetince seçilmektedir. Seçme ifllemleri, geçen y›la kadar sadece MEB Rehberlik Araflt›rma Merkezleri’nden bildirilen, hem yetenekli hem
de maddi durumu yetersiz ö¤renciler aras›ndan WISC-R testi ile yap›lmakta
iken, ilk defa 2003–2004 ö¤retim y›l›nda d›flardan baflvuru kabul edilmifl ve
gerekli kriterleri karfl›layan 7 ö¤renci ücretli olarak (bu ö¤renciler de tam ücret ödememekte, %80 e varan oranlarda burs almaktad›rlar), 24 burslu ö¤renci ile birlikte ö¤renime bafllam›flt›r.

Okulun kurulmas› için uygun bir yer araflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. ‹nanç Lisesi
Fizibilite Raporu’nda belirtildi¤i üzere; arazi büyüklü¤ü, do¤a sevgisi ve çevre koruma bilincinin ö¤rencilerin e¤itimindeki önemi, üstün zekâl› e¤itiminin
gerekleri gibi kriterler göz önüne al›narak; bat›s›nda TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Enstitüsü, do¤usunda Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak e¤itime bafllam›flt›r) ve kuzeyinde Türkiye Sanayi, Sevk ve ‹dare Enstitüsü’nün bulundu¤u Gebze Muallimköy Mevkii’ndeki arazi seçilmifltir. 416.000 m2 geniflli¤indeki bu arazinin, 49 y›ll›¤›na kullan›m hakk› için MEB ile vak›f aras›nda bir protokol imzalanm›flt›r. Ö¤renim köyü olarak düflünülen yerleflke, haz›rl›k okulu, fen binas›, ö¤renme merkezi ve
kütüphane, kapal› ve aç›k spor alanlar›, amfi tiyatro, resim, güzel sanatlar ve
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•

Ö¤renciler ileri düzeyde ‹ngilizce ö¤renmenin yan› s›ra, Almanca ve isteyenler etkinlik saatlerinde ayr›ca Frans›zca dersleri görmektedirler.

•

Ö¤rencilere de¤iflik alanlarda mümkün oldu¤u ölçüde görev verilmektedir.
Santralde görev almak, bahçe tanziminde bahç›vana yard›mc› olmak gibi belirlenen ifllerle okulun iflleyifline katk›da bulunmalar› sa¤lanmaktad›r. Okulda
kütüphanenin iflleyifli ö¤rencilerin tuttuklar› nöbetler ile sa¤lanmaktad›r. Kitaplar›n düzenlenmesi, ödünç verme-alma ifllemleri, kütüphanenin aç›lmas›,
kapat›lmas› kütüphane nöbetçisinin görevleridir. Ayr›ca ö¤renciler kurduklar› küçük komitelerde, okulun iflleyifli ve e¤itim ile ilgili sorunlar›n› tart›flmakta, uygun çözüm önerileri üreterek uygulanmas› için idareye sunmakta, uygulamaya koymakta ve takip etmektedirler. Bu komitelerin baz›lar›, yemek
komitesi, yatakhane komitesi, ö¤renci komitesi, parti komitesidir. Özellikle
ö¤renci komitesi, aktif olarak pek çok konuda ö¤renci ve ö¤retmenlerle diyalog içindedir.

•

Ö¤renciler okula gelen konuklar›n karfl›lanmas›, a¤›rlanmas›, tören ve benzeri etkinliklerde teknik ifllerin yürütülmesi, bilgisayar odas›n›n sürekli aç›k olmas› için nöbetlerin ayarlanmas› ve tutulmas› gibi konularda aktif görevler almaktad›rlar.

•

Okulda s›k s›k çeflitli alanlardan kiflilerle sohbet toplant›lar› düzenlenmekte,
ayr›ca mesleki bilgilendirme yap›lmaktad›r.

•

Ö¤renciler her çal›flma için, belirlenen uygun çal›flma mekân›na gitmektedir.
Okulda sabit bir s›n›f kavram› yoktur. Ö¤renciler her ders için ilgili mekâna
ya da ö¤retmenlerinin s›n›flar›na gitmektedir.

Okul, bir aile olarak (‹nanç Ailesi) kabul edilmekte ve tüm ö¤rencilere bu
duygu verilmeye çal›fl›lmaktad›r. Okuldaki her birey (idareci, ö¤retmen, ö¤renci,
di¤er tüm okul personeli) aile içinde ayn› yere sahiptir. Bireylerden, afla¤›da baz›lar› verilen niteliklere sahip olmalar› beklenmekte ve bu nitelikleri kazanmalar›
için de belirtilen uygulamalar yap›lmaktad›r.
•

Güven: Okulda birçok yerde kilitli kap› ya da dolap bulunmamaktad›r. Okul
eflyalar›n›n kullan›m›, iletiflim ve iliflkilerde bireylerin söylediklerine güvenilmektedir.

•

Özdisiplin: E¤itim ve yerleflkedeki yaflamla ilgili herkesin üzerine düflenleri,
uyar›ya gerek b›rakmadan yapmas› beklenmektedir. Derslere girifl-ç›k›fl zaman›nda zil yoktur, yatakhanelerde oda nöbetçileri oda düzenini kontrol etmekten sorumludur, etüt saatlerinde s›n›flar›n bafl›nda ö¤retmen yoktur, sadece bir ö¤retmen kat ya da koridorda bulunur, gerekti¤inde ö¤rencilere düzenin sa¤lanmas›nda yard›mc› olur.
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Eflitlik: Okulda tüm bireyler eflittir. Okulun iflleyiflini ilgilendiren konularda
toplant›lar yap›l›r ve bu toplant›larda idare, ö¤retmenler, ö¤renciler, okul çal›flanlar›, hepsi haz›r bulunurlar ve görüfl bildirirler.

Ö¤rencilerin, %70 oran›nda planlanan programlar dahilinde, %30 oran›nda
ise ba¤›ms›z karar verdikleri konular üzerinde çal›flmalar› düflünülmüfltür. Dersler
15.00 civar›nda bitmekte, daha sonra 17.00’ye kadar etkinlikler yap›lmaktad›r.
Etkinliklerin bir k›sm›n› ö¤retmenler belirlemekte, bir k›sm›n› ö¤renciler flekillendirmektedir. Etkinliklere e¤itim y›l› bafl›nda karar verilir ve seçilir. Bu y›l
(2003–2004 ö¤retim y›l›nda) mezun ö¤rencilerden düzenli olarak gelen ve etkinlik yapt›ran ö¤renciler olmufltur. Etkinliklerden baz› örnekler afla¤›da verilmifltir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çevre (SEMEP, Çevrenin Genç Sözcüleri)
Spor
AB Comenius çal›flmalar›
Gazete ç›kar›lmas›
Edebiyat müzesi kurulmas›
Model Birleflmifl Milletler
Toplumsal duyarl›l›k
Astronomi
Heykel-seramik
Sinema kulübü
Kostüm tasar›m
Web tasar›m

Yatakhaneler, idareci ve ö¤retmen lojmanlar›, e¤itim binalar›n›n çok yak›n›nda yap›lm›flt›r. Yatakhaneler, 40 civar›nda ö¤rencinin yaflad›¤›, her birinde gözetici bir ö¤retmen ailesinin bulundu¤u evler fleklindedir. Oda arkadafllar› ö¤rencilerin kendileri taraf›ndan belirlenmektedir. Ö¤renciler, ihtiyaç duyduklar›nda, günün her saatinde yatakhanelere girebilmekte, temel düzen ve iflleyifli kendileri
sa¤lamakta, gözetici ö¤retmen aileler de kontrol etmektedir. Hafta sonlar› ise,
gözetici aile d›fl›nda bir ö¤retmen nöbetçi olarak sorumlu olmaktad›r. Ayr›ca tüm
ö¤retmenler, yerleflkede lojmanlarda kalmaktad›r. Ö¤rencilerin ailelerinden uzakta olmalar› nedeniyle, aile sevgisini ve ortam›n› yaflamalar›, aile adab›n› ö¤renmeleri için, ö¤retmenler ö¤rencileri evlerinde misafir etmektedir. Ö¤retmenler ve
ö¤renciler ders saatleri d›fl›nda da birlikte s›kça zaman geçirmektedir.
Okul, 2003–2004 ö¤retim y›l› sonunda 5. mezunlar›n› vermifltir. Her ne kadar
projenin tüm aflamalar› planland›¤› flekilde hayata geçirilemese de, mezunlar›n
yurt içinde kazand›klar› üniversitelere ve yurt d›fl›nda tam burslu olarak gittikleri
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üniversitelere bak›ld›¤›nda, uygulanabilen kadar›yla amaçlar›n en az›ndan bir k›sm›na ulafl›ld›¤› görülmektedir. ‹nanç Vakf›, Sezai Türkefl’in vefat›ndan sonra, çeflitli nedenlerden dolay› Türk E¤itim Vakf›’na (TEV) devredilmifltir. Bu devir aflamas›nda ve daha sonraki akreditasyon çal›flmalar›nda yine Bo¤aziçi Üniversitesi’nin ve
Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun okula katk›lar› olmufltur (Tokay, 2003). Okulun giderleri 2001–2002 ö¤retim y›l›ndan bu yana TEV taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

Zekâ Düzeyinin “‹letiflim Becerileri E¤itim
Program›”ndan Yararlanma Düzeyine Etkisi
Hatice ERG‹N*

PROJEYE KATKI ÖNER‹LER‹
‹nanç Lisesi projesinin istenen noktaya ulaflmas› ve ülkemizde üstün yetenekli e¤itiminde hem örnek bir model oluflturmas› hem de beklenen katk›lar› sa¤lamas› için afla¤›daki noktalar›n göz önünde bulundurulmas› projenin geliflmesi
aç›s›ndan faydal› olacakt›r.
•

Üstün yetenekli e¤itiminin ihtiyaç, beklenti ve gereklerini karfl›layan özel bir
program›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve gelifltirilmesi. Bu program› akademisyenler, ö¤retmenler ve ö¤rencilerin iflbirli¤i içinde haz›rlamalar› yararl›
olacakt›r.

•

Okulun e¤itim-ö¤retim program›nda ö¤rencilere, tiyatro, müzik, resim, heykel, seramik, foto¤rafç›l›k, video çekimi gibi sanat alanlar›nda çal›flt›r›c›
ve/veya uzmanlar›n sa¤lanmas›.

•

Üstün yetenekli e¤itimi konusunda ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimlerle sürekli ö¤renmeleri, kendilerini gelifltirmeleri, yenilemeleri.

KAYNAKLAR
1.

‹nanç Lisesi Fizibilite Raporu

2.

Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Ortaö¤retim Fen ve Matematik Alanlar› E¤itimi Bölümü Özde¤erlendirme Raporu 2002-2003 E¤itim Ö¤retim Y›l›

3.

‹nanç Lisesi Okul Profili, http://educ.queensu.ca/~placment/Inancschool.pdf

4.

World Council for Gifted and Talented Children, http://www.worldgifted.org/

5.

Europian Council for High Ability, www.ECHA.ws

6.

Akarsu, Fusun INANC experience

7.

Tokay, D. (2003) Accreditation Survey with a Board from the Bosphorous University and Submission of Report. Turkish Education Foundation - [Türk Egitim Vakfi Özel Inanç Lisesi - TEVÖIL] - Istanbul, Turkey.

B

ÖZET

u çal›flmada zekâ düzeyinin, iletiflim becerileri e¤itiminden yararlanma
düzeyini etkileyip etkilemedi¤ini tespit etmek amac› ile duygular› tan›ma, göz konta¤› kurma, dinleme ve duygular› ifade etme olmak üzere dört
iletiflim beceri alan›n› içeren bir e¤itim program› gelifltirilmifl ve bu program
zekâ düzeyleri farkl› olan okul öncesi dönem çocuklar›na uygulanm›flt›r.
Araflt›rma yafllar› 5yafl;6ay-6yafl;5ay aras›nda de¤iflen 32 çocuk üzerinde yürütülmüfltür. Bu çocuklar›n 16’s› deney, 16’s› ise kontrol grubunu oluflturmufltur. ‹letiflim becerileri ile zihinsel geliflim aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmak için
hem deney hem de kontrol grubundaki çocuklara “Stanford Binet Zekâ Testi” uygulanm›flt›r. Deney grubunda yer alan 16 çocu¤a, 22 oturumdan oluflan “‹letiflim Becerileri E¤itim Program›” uygulanm›flt›r. Kontrol grubundaki
çocuklara ise herhangi bir e¤itim verilmemifltir. Araflt›rman›n sonucunda,
“Stanford Binet Zekâ Testi”nden elde edilen puanlar ile iletiflim beceri düzeyini ölçen testlerin son test puanlar› aras›nda olumlu anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur. Çocuklar›n zekâ düzeyi yükseldikçe “‹letiflim Becerileri E¤itim
Program›”ndan yararlanma düzeyleri de art›fl göstermektedir.

G‹R‹fi
‹letiflim becerileri geliflmifl çocuklar›n, yafl›tlar› taraf›ndan daha kolay kabul
edildi¤i, sosyal mesafeyi daha kolay ayarlayabildikleri tespit edilmifltir. Yine araflt›r____________________________________

* Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
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ma sonuçlar›na göre baz› çocuklar arkadafllar›n›n niyetlerini yanl›fl anlayabildi¤i için
sald›rgan bir tutum sergileyebilmektedirler. Cole ve ark. (1994)’na göre duygular›
sözle ifade edebilme, çocuklar›n duygular›n› baflar›l› ve uygun bir flekilde düzenlemelerinin bir yolu olarak kabul edilmektedir. Çünkü araflt›rmalar daha fazla sald›rganl›k gösteren çocuklar›n duygular› düzenlemede daha fazla güçlük yaflad›klar›n›
ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, araflt›rmalar sald›rgan çocuklar›n olmayanlara göre k›zg›nl›k duygusunu sözel olarak daha az ifade ettiklerini, belirli bir duygunun nedenlerini tan›mlamada daha az duyarl› olduklar›n› ve deneyimlerden daha az yararland›klar›n› ortaya koymaktad›r (Akt:Bohnert, Crnic ve Lim, 2003). Turner (1991), okul
öncesi dönem çocuklar› üzerinde yapt›¤› gözlemlerinin sonucunda akranlar› ile
kurmufl olduklar› iletiflimde, kendini güvende hissetmeyen erkek çocuklar›n›n daha kavgac› ve daha zorlay›c› olduklar›n› ortaya koymufltur (Akt:Ça¤dafl, 1997).
Bu durumda uygun bir e¤itim program› ile çocuklara, iletiflim becerileri ile ilgili davran›fllar›n kazand›r›lmas›, onlar›n kifliler aras› iliflkilerde karfl›laflacaklar› sorunlarla daha kolay bafla ç›kmalar›n›, daha olumlu iliflkiler kurmalar›n› ve kifliler aras› iliflkilerde istenmeyen davran›fllara daha az baflvurmalar›n› sa¤layabilir. Yap›lan
araflt›rmalar›n sonuçlar›na bak›ld›¤›nda iletiflim becerileri ile zekâ düzeyi aras›nda
anlaml› iliflkilerin elde edildi¤i görülmektedir. Bu araflt›rmada, üstün zekâl› çocuklar ile normal zekâl› çocuklar›n kaynaflt›r›larak e¤itim-ö¤retim gördü¤ü okullarda
verilecek iletiflim becerisi e¤itiminden yararlanma düzeyine iliflkin veriler elde edilmeye çal›fl›lacakt›r. Elde edilen bulgular do¤rultusunda önerilerde bulunulacakt›r.

YÖNTEM
Bu araflt›rmada biri deney di¤eri kontrol grubu olmak üzere ikifler gruptan
oluflan ön test ve son test deseni kullan›lm›flt›r. Deney ve kontrol gruplar›na uygulanacak e¤itim program› ile ilgili araflt›rma modeli Tablo 1.1’de gösterilmifltir.
Tablo 1: Araflt›rma Modeli

Gruplar

Okul …ncesi Okula
HazÝrlÝk Grubu Deney
Okul …ncesi Okula
HazÝrlÝk Grubu

…n-Test
Okul …ncesi
Ületißim Becerileri
…l•ekleri

Üßlem
Ületißim Becerileri
EÛitim ProgramÝ
(22 Oturum)

X

X

Kontrol

X

Ð
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Araflt›rma için 2002-2003 ö¤retim y›l›nda ‹stanbul ‹li Kad›köy ‹lçesi’ne ba¤l›
Perihan Aktürk Anaokulu’na devam eden yafllar› 5 yafl;6 ay-6 yafl;5 ay aras›nda
de¤iflen 32 çocuk çal›flma grubu olarak seçilmifltir. Çal›flma grubunda yer alacak
32 çocuktan 16’s› deney grubunu, 16’s› ise kontrol grubunu oluflturmufltur. Ayr›ca deney grubundaki çocuklar 8’er kiflilik iki gruba ayr›lm›flt›r. Çal›flma grubunun seçiminde deney ve kontrol gruplar›n› eflitlemek için çocuklar›n cinsiyeti, iletiflim becerileri, geliflim özellikleri (Geliflim sorunlar› olmayan çocuklar) ve zihinsel
düzeyleri dikkate al›nm›flt›r. Ölçekler uygulanmaya bafllamadan önce çocuklar›n
ö¤retmenleri ile görüflme yap›larak, çocuklardan herhangi birinin gruptan farkl›
bir geliflim gösterip göstermedi¤i ve bu konuda tan› al›p almad›¤› sorulmufltur.
Ö¤retmenlerden elde edilen bilgiler de dikkate al›narak, Perihan Aktürk Anaokulu haz›rl›k gruplar›na devam eden toplam 103 çocu¤a “Duygular› Tan›ma Testi”,
“Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi” ve “Duygular› ‹fade Etme Testi” ve zihinsel geliflimlerini tespit etmek için “Andre Rey Resim Çizme Testi” uygulanm›flt›r. Araflt›rmada kullan›lan “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”,
“Dinleme Testi” ve “Duygular› ‹fade Etme Testi”nin güvenirlik, geçerlik ve norm
çal›flmalar› araflt›rmac› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu testlerin yan› s›ra çocuklar›n geliflim özelliklerini belirlemek için aileleri ile görüflme yap›larak “Ankara Geliflim Tarama Envanteri” doldurulmufltur. Deney ve kontrol gruplar›, 103 kiflilik uygulama
grubundan random örneklem metodu ile seçilmifltir. Deney ve kontrol grubu
“Cinsiyet”, “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi”,
“Duygular› ‹fade Etme Testi”, “Ankara Geliflim Tarama Envanteri” ve “Andre Rey
Resim Çizme Testi” cinsinden eflitlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Deney ve kontrol gruplar›n› “Cinsiyet” de¤iflkenine göre eflitlemek için iliflkisiz grup t testi uygulanm›flt›r. K›z ve erkek cinsiyetlerine göre deney ve kontrol
gruplar›n›n eflitlenme sonuçlar› Tablo 1.2’de verilmifltir.
Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplar›n›n Oluflturulmas›nda Ön Test ‹letiflim Becerileri Test Puanlar›n›n Cinsiyet De¤iflkenine Göre Yap›lan ‹liflkisiz Grup
t - Testi Sonuçlar›

DuygularÝ
TanÝma
Testi
Gšz KontaÛÝ
Kurma
Testi

Cinsiyet

n

–x

ss

Std. Hata

t

sd

p

K›z

16

17,43

1,71

,42

,19

30

p>,05

Erkek

16

17,31

1,99

,49

K›z

16

12,56

2,42

,60

,06

30

p>,05

Erkek

16

12,50

2,80

,70
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Dinleme
Testi

DuygularÝ
Üfade
Etme
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Cinsiyet

n

–x

ss

Std. Hata

t

sd

p

K›z

16

7,31

1,35

,33

,11

30

p>,05

Erkek

16

7,25

1,73

,43

K›z

16

6,18

3,27

,81

Erkek

16

7,31

2,75

,68

-1,05

30

p>,05

Tablo 2’de de görüldü¤ü gibi “Cinsiyet” de¤iflkenine göre “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi”, “Duygular› ‹fade Etme Testi” ön test puan ortalamalar› için yap›lan iliflkisiz grup t testi sonucunda, istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k elde edilmemifltir. Bu sonuç deney ve kontrol
grubunun “Cinsiyet” de¤iflkenine göre eflitlendi¤ini göstermektedir.
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Andre Rey
Resim ‚izme
Testi
Ankara Gel.
Tarama
Env. Top.
Ankara
Gelißim
Dil-Bilißsel

Grup

n

–x

ss

Std. Hata

t

sd

p

Deney

16

18,25

5,28

1,32

,28

30

p>,05

Kontrol

16

17,75

4,76

1,19

Deney

16

53,87

7,36

1,84

,99

30

p>,05

Kontrol

16

51,37

6,80

1,70

Deney

16

62,43

1,93

,48

,83

30

p>,05

Kontrol

16

61,93

1,43

,35

“Cinsiyet” de¤iflkeninin yan› s›ra deney grubu ve kontrol grubunu araflt›rmada kullan›lan “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi”, “Duygular› ‹fade Etme Testi”, “Ankara Geliflim Tarama Envanteri” ve “Andre
Rey Resim Çizme Testi” aç›s›ndan eflitlemek için yine iliflkisiz grup t testi uygulanm›flt›r. Elde edilen bulgular Tablo 1.3’de verilmifltir.

Tablo 3’de de görüldü¤ü gibi “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma
Testi”, “Dinleme Testi”, “Duygular› ‹fade Etme Testi”, “Ankara Geliflim Tarama Envanteri” ve “Andre Rey Resim Çizme Testi” için deney ve kontrol gruplar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Bu sonuçlar deney grubu ile kontrol grubunun birbirine eflitlendi¤ini göstermektedir. Deney ve kontrol
grubu eflitlendikten sonra hem deney hem de kontrol grubundaki tüm çocuklara Stanford Binet Zekâ Testi uygulanm›flt›r.

Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplar›n›n Oluflturulmas›nda Araflt›rmada
Kullan›lan Testlerin Ortalamalar› ‹çin Yap›lan ‹liflkisiz Grup t Testi Sonuçlar›

Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplar›n›n “Zekâ Düzeyi” De¤iflkenine Göre
Da¤›l›mlar›

Grup
DuygularÝ
TanÝma
Testi
Gšz KontaÛÝ
Kurma
Testi
Dinleme
Testi

DuygularÝ
Üfade Etme
Testi

n

–x

ss

Std. Hata

Deney

16

16,12

2,21

,55

Kontrol

16

16,81

2,16

,54

Deney

16

11,50

3,34

,83

Kontrol

16

11,25

2,74

,68

Deney

16

6,00

2,06

,51

Kontrol

16

6,12

1,96

,49

Deney

16

4,68

1,77

,44

Kontrol

16

5,06

2,74

,68

t
-,88

,23

-,17

-,45

sd
30

30

30

30

p
p>,05

p>,05

p>,05

Deney
n
%

Zek‰ DŸzeyi

Kontrol
n
%

90-110 IQ

4

25,00

4

25,00

111-120 IQ

5

31,25

6

37,50

121-130 IQ

5

31,25

4

25,00

131-150 IQ

2

12,50

2

12,50

Toplam

16

100

16

100

p>,05

Tablo 4’de de görüldü¤ü gibi deney grubu ve kontrol grubunda yer alan çocuklar “Zekâ Düzeyi” de¤iflkenine göre birbirine yak›n bir da¤›l›m göstermekte-
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dir. Bu araflt›rmaya kat›lan çocuklar aras›nda, zekâ düzeyi 90’n›n alt›nda olan çocuk bulunmamaktad›r.
Zekâ testinin ard›ndan deney grubuna araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifl
olan “‹letiflim Becerileri E¤itim Program›” haftada üç gün 20-30 dakika süre ile
uygulanmaya bafllanm›flt›r. Kontrol grubuna ise iletiflim becerileri ile ilgili herhangi bir e¤itim verilmemifltir. “‹letiflim Becerileri E¤itim Program›” 22 oturumdan
oluflmakta ve duygular› anlama, duygular› ifade etme, göz konta¤› kurma ve dinleme becerilerini kazand›rmay› hedeflemektedir.
Araflt›rmada tüm verilerin çözümü SPSS Sosyal Bilimler ‹statistik Program›
(Statistical Package of Social Sciences) kullan›larak yap›lm›flt›r. Araflt›rmada istatistiksel anlaml›l›k düzeyi 0,05 olarak belirlenmifltir. 0,01 düzeyinde anlaml› ç›kan
sonuçlar ayr›ca tablolarda belirtilmifltir.

‹letiflim Becerileri E¤itim Program›’n›n Haz›rlanmas›:
“‹letiflim Becerileri E¤itim Program›” haz›rlan›rken önce literatür taramas› yap›lm›flt›r. ‹letiflim programlar›n›n; yetiflkinler için, ilkö¤retim ve okul öncesi dönem
çocuklar› için hangi amaçlarla, kaç oturum halinde ne kadar süre ile ve hangi
yöntemler kullan›larak gelifltirildi¤i incelenmifltir.
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gruba ayr›larak e¤itim almas› planlanm›flt›r. Böylece e¤itimin etkilili¤inin artaca¤›
düflünülmektedir. Myrick (1993) gruptaki çocuk say›s›n›n en fazla 7-8 olmas› gerekti¤ini söylemektedir. Grup üyesi say›s› artt›kça e¤itimcinin her bir üyeye gösterebilece¤i ilginin azalabilece¤ini belirtmektedir (Akt: Çetin, Bilbay ve Kaymak,
2002).
22 oturum olarak yap›land›r›lan programda, iletiflim becerileri kapsam›nda
yer alan duygular› anlama, duygular› ifade etme, göz konta¤› kurma ve dinleme
becerilerinin gelifltirilmesi hedeflenmifltir. Programda yer alan becerilerin s›ras›;
duygular› anlama, göz konta¤› kurma, jest ve mimikleri kullanma, duygular› ifade etme ve son olarak da dinleme becerileri fleklinde düzenlenmifltir. Çünkü iletiflim becerilerinin hangi s›ra ile geliflti¤i incelendi¤inde, çocuklarda duygular› tan›ma becerisinin duygular› ifade etme becerisinden önce geliflti¤i görülmektedir
(Y›ld›r›m- Do¤ru, 1999; Yavuz, 2001). Bu nedenle programa duygular› tan›ma becerisi ile bafllanm›flt›r. Programda göz konta¤› kurma becerisi, dinleme becerisinden önce yer almaktad›r. Çünkü bu alandaki kaynaklar incelendi¤inde dinleme
becerisinin geliflebilmesi için öncelikle göz konta¤› kurma becerisinin geliflmesi
gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Ayr›ca programda dinleme becerisinden önce, s›ra
alma becerisi yer almaktad›r. Göz konta¤› kurma becerisinde oldu¤u gibi s›ra alma becerisi de dinleme becerilerinin geliflmesi için gerekli olan ön becerilerden
biridir (Pieterse, Treloar ve Cairns, 2001).

Bu alanda gelifltirilmifl programlar incelendi¤inde, yetiflkinler için verilen
programlar›n haftada bir gün 1,5-2 saati, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara verilen
programlar›n haftada bir veya iki gün 40-45 dakikay›, okul öncesi dönem çocuklar›na verilen programlar›n ise haftan›n her günü veya her günü olmasa bile daha s›k aral›klarla 20-30 dakika aras›nda uyguland›¤› görülmektedir(Akkök, 1996;
Meyer ve Driskill, 1997; Yüksel-fiahin, 1997; Akgül, 2000; Ö¤ülmüfl, 2001; Çetin,
Bilbay ve Kaymak, 2002). Spence (1995)’e göre oturum say›s› ve süresi çocuklar›n gereksinimlerine, geliflim düzeylerinin belirledi¤i dikkat sürelerine ve ö¤renme
kapasitesine ba¤l› olarak de¤iflir (Akt: Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2002). Bu araflt›rma için gelifltirilen “‹letiflim Becerileri E¤itim Program›” pazartesi, çarflamba ve
cuma olmak üzere, haftada üç gün 20-30 dakika süre ile uygulanacak flekilde yap›land›r›lm›flt›r. Bir beceri alan› ile ilgili ilk üç oturum arka arkaya verilecek flekilde programlanm›fl, aral›kl› tekrar› sa¤lamak için de o beceri ile ilgili pekifltirme çal›flmas› 3 oturum sonra yap›lm›flt›r. Örne¤in; 2,3 ve 4. oturumlar duygular› tan›ma becerisini gelifltirmek, 7. oturum ise bu beceriyi pekifltirmek amac› ile haz›rlanm›flt›r. Program›n toplam 7 haftada tamamlanmas› hedeflenmifltir.

Bu araflt›rma için haz›rlanan programda 4 duygu (mutlu, üzgün, flaflk›n ve
k›zg›n) üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Çünkü bu alanda yap›lan araflt›rmalar incelendi¤inde okul öncesi dönem çocuklar›nda mutlu, üzgün, k›zg›n, flafl›rm›fl ve korku duygular›n›n gelifltirilebilece¤i ifade edilmektedir (Smith ve Walden, 1998; Y›ld›r›mDo¤ru, 1999; Ö¤ülmüfl, 2001; Say›l, 2001). Ancak korku duygusunun baz› çocuklar› olumsuz etkileyebilece¤i düflünüldü¤ü için program dört duygu ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

Araflt›rman›n 16’s› deney, 16’s› kontrol grubu olmak üzere toplam 32 çocuk
üzerinde gerçeklefltirilmesi ve deney grubunda yer alacak 16 çocu¤un 8 kiflilik iki

Bu program sona erdi¤inde çocuklar›n duygular› tan›ma, duygular› ifade etme, göz konta¤› kurma ve dinleme becerilerini gelifltirmifl olmalar› beklenmekte-

Duygular›n ö¤retiminde Montessori Yöntemi kullan›lm›flt›r. Çünkü duygular
da renk, say› gibi bir kavramd›r. Bu nedenle duygular›n ö¤retimi ile ilgili oturumlar, Montessori Yöntemi’nde ele al›nan duyu ö¤retiminin üç aflamas›na göre düzenlenmifltir (Montessori, 1978). Birinci aflamada tek tek her duygu tan›t›lm›flt›r.
Örne¤in; bu mutlu, bu üzgün gibi. ‹kinci aflamada ismi söylenen duyguyu, di¤er
duygular aras›ndan seçmesi, iflaretlemesi veya göstermesi istenmifltir. Örne¤in;
Hangisi mutlu? Göster veya “Bana mutlu çocu¤un resmini ver” gibi. Üçüncü aflamada ise duygunun ismi sorulmufltur. Örne¤in; “Resimdeki çocuk ne hissetmektedir?” veya “Sen olsayd›n ne hissederdin?” gibi.
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dir. Bu amac› gerçeklefltirmek için programda yer alan etkinlikler drama, model
alma, soru-cevap, yaparak gösterme, yaparak ö¤renme, düz anlat›m, grup tart›flmas›, örnek olay incelemesi yöntemleri kullan›larak ve okul öncesi dönem çocuklar›n›n geliflim özellikleri dikkate al›narak yap›land›r›lm›flt›r. Materyal olarak
çocuk öyküleri, resimler, boya kalemleri, boncuklar, kuklalar, oyun hamurlar›,
maskeler, kitaplar ve araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifl olan uygulama formlar›
kullan›lm›flt›r.

‹letiflim Becerileri E¤itim Program›’n›n Uygulanmas›:
Araflt›rma sosyo-ekonomik düzeyleri orta ve ortan›n alt› olarak s›n›fland›r›labilecek olan çocuklar›n devam etti¤i bir devlet anaokulunda yürütülmüfltür. Uygulamalar›n yap›ld›¤› anaokulu ba¤›ms›z bir anaokulu (Herhangi bir ilkö¤retime
ba¤l› olmayan) oldu¤u için çocuk say›s›, ilkö¤retim okullar›na ba¤l› olan anaokullar›na göre daha fazla say›dad›r. Araflt›rman›n yürütüldü¤ü dönemde anaokuluna toplam 150 çocuk devam etmekte idi. Çocuk say›s›n›n fazla olmas› birbirine
denk deney ve kontrol grubu oluflturma aç›s›ndan bir avantaj olarak görülmüfltür. Aksi halde birbirine denk gruplar oluflturmak için birden fazla kurumda uygulama yapmak gerekebilirdi. Bu da program›n uygulanmas› aç›s›ndan güçlük
yaratabilirdi. Hem okul yönetimi hem de aileler e¤itim için çocuklar›n farkl› bir
kuruma gitmesini kabul etmeyebilirdi. Bu aç›dan uygulamalar›n tek okulda yürütülmesi önemlidir.
Uygulamalara bafllamak için önce Perihan Aktürk Anaokulu müdürü ile görüflme yap›larak hem uygulanacak olan program hem de testler tan›t›lm›flt›r. Böyle bir çal›flmay› kabul edip edemeyecekleri ve kabul etmeleri halinde program›n
uygulanabilece¤i bir ortam sa¤lay›p sa¤layamayacaklar›, haftada üç gün verilecek program için çocuklar›n düzenli olarak grup çal›flmalar›na kat›lmalar›na izin
verilip verilmeyece¤i ayr›nt›l› olarak konuflulmufltur. Çünkü kurum yetkililerinin
yap›lacak çal›flmalara olumlu yaklaflmalar›n›n, program›n yürütülmesi aç›s›ndan
önemli oldu¤u düflünülmektedir. Okul ile yap›lan görüflmeden sonra uygulamalar› bafllatabilmek için Kad›köy ‹lçe Müdürlü¤ü’nden gerekli izinler al›nm›flt›r. Deney ve kontrol gruplar›n› belirlemek için Perihan Aktürk Anaokulu haz›rl›k s›n›f›na devam eden 110 çocu¤a “Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi”, “Duygular› ‹fade Etme Testi”, “Ankara Geliflim Tarama Envanteri” ve “Andre Ray Resim Çizme Testi” uygulanm›flt›r. Ancak test uygulanan 7
çocuktan 3’ünde otizm, 2’sinde zihinsel engel, 2’sinde de geliflim gerili¤i oldu¤u için bu çocuklar›n test sonuçlar›na istatistiksel ifllemler uygulanmam›flt›r. ‹statistik ifllemler 103 çocuktan elde edilen sonuçlar üzerinde yürütülmüfltür. Yap›lan
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ifllemlerin sonucunda 5 farkl› s›n›ftan 16’s› deney, 16’s› kontrol grubunu oluflturmak üzere toplam 32 çocuk belirlenmifltir. Deney grubu k›z ve erkek say›lar› dikkate al›narak 8 kifliden oluflan iki ayr› gruba ayr›lm›flt›r. Bu flekilde uygulanacak
e¤itim program›n›n daha etkili yürütülece¤i düflünülmüfltür. Uygulamalar pazartesi, çarflamba ve cuma günleri, 10.00-11.00 saatleri aras›nda yürütülmüfltür. Bu
saatler aras› programda serbest oyun zaman› oldu¤u için hem e¤itime kat›lan çocuklar›n hem de ö¤retmenlerin kendi programlar› aksat›lmam›fl olacakt›. E¤itime
birinci grup 10.00-10.30 aras›nda, ikinci grup ise 10.30-11.00 saatleri aras›nda
al›nm›flt›r. Baz› uygulamalar için okulun tiyatro salonu baz› uygulamalar için de
s›n›flardan biri kullan›lm›flt›r.
Program›n ilk oturumunda çocuklara program hakk›nda bilgi verilmifltir. Gruba kat›lacak çocuklar›n kur’a yolu ile seçildi¤i ifade edilmifltir. Çocuklara, haftan›n
hangi günleri birlikte faaliyet yap›laca¤›, birlikte faaliyet yaparken hangi kurallara
dikkat edilmesi gerekti¤i aç›klanm›flt›r. E¤itim program› 22 oturumda tamamlanm›flt›r. Programda yer alan oturumlar afla¤›daki plana göre uygulanm›flt›r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :
Oturum :

Tan›flma
Duygular› Anlama
Duygular› Anlama
Duygular› Anlama
Göz konta¤› kurma
Göz konta¤› kurma
Göz konta¤› kurma
Duygular› Anlama (Pekifltirme çal›flmas›)
Jest ve mimikleri kullanma
Jest ve mimikleri kullanma
Jest ve mimikleri kullanma
Göz konta¤› kurma (Pekifltirme çal›flmas›)
Duygular› ifade etme
Duygular› ifade etme
Duygular› ifade etme
Jest ve mimikleri kullanma (Pekifltirme çal›flmas›)
S›ra alma
S›ra alma
Duygular› ifade etme (Pekifltirme çal›flmas›)
Dinleme
Dinleme (Pekifltirme çal›flmas›)
Olumlu davran›fllar› ifade etme ve kapan›fl
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TARTIfiMA
Zekâ düzeyinin, iletiflim becerileri e¤itiminin düzeyine etkisini araflt›rmak
amac› ile “Stanford Binet Zekâ Testi”nden elde edilen puanlar önce “Duygular›
Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi” ve “Duygular› ‹fade Etme Testi” ön test puanlar› ile sonra da ayn› ölçeklerin son test puanlar› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Araflt›rman›n sonucunda “Stanford Binet Zekâ Testi” ile “Duygular›
Tan›ma Testi” son test, “Göz Konta¤› Kurma Testi” son test ve “Dinleme Testi”
son test puanlar› aras›nda P<,05 düzeyinde anlaml› iliflkiler oldu¤u görülmüfltür.
“Duygular› Tan›ma Testi”, “Göz Konta¤› Kurma Testi”, “Dinleme Testi” ve “Duygular› ‹fade Etme Testi” ön test puanlar› ile “Stanford Binet Zekâ Testi” puanlar› aras›nda anlaml› iliflkiler bulunamam›flt›r. Bu sonuç aç›kça göstermektedir ki, çocuklar›n zekâ düzeyi yükseldikçe “‹letiflim Becerileri E¤itim Program›”ndan yararlanma düzeyleri de art›fl göstermektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan çocuklar›n, “Duygular› Tan›ma”, “Göz Konta¤› Kurma” ve “Dinleme” Becerileri di¤er çocuklardan
anlaml› derecede daha yüksektir. Bu alanda yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na
bak›ld›¤›nda da iletiflim becerileri ile zekâ düzeyi aras›nda anlaml› iliflkilerin elde
edildi¤i görülmektedir. Örne¤in; McAlpine, Kendal ve Sing (1991), zihin engelli,
s›n›r zekâda ve normal zekâ düzeyindeki çocuklar üzerinde yapt›klar› araflt›rmalar›n›n sonucunda zekâ düzeyi ile duygusal yüz ifadelerini tan›ma aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu belirlemifllerdir. Harrigan (1984), yüz ifadelerini tan›mada
zekân›n önemli bir yeri oldu¤u ve zekâ düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin, yüz ifadelerini tan›mada daha baflar›l› olduklar›n› bulmufltur. Maurer ve Newbrough
(1991), yapt›klar› çal›flmalarda, zihin engelli ve normal ö¤rencilerin duygusal yüz
ifadelerini tan›ma durumlar›n› de¤erlendirmifller ve normal çocuklar›n, yüz ifadelerini tan›mada, zihin engellilerden daha baflar›l› olduklar›n› bulmufllard›r. Benzer
flekilde Adams ve Markham (1991); Benson ve Walz (1996); Gray, Fraser ve Leudar
(1983); Sigman (1992); Scholock ve Lilley (1986); Sorce ve Emde (1982) yapt›klar› çal›flmalarda benzer sonuçlar› bulmufllard›r (Akt: Y›ld›r›m-Do¤ru, 1999).
Çoklu Zekâ Teori’sine göre kendini ifade edebilme, etkin dinleme ve etkili
konuflma becerileri ve iletiflim kurma yetene¤i sözel-dilsel zekâ ile; di¤er insanlar›n duygular›na karfl› duyarl› olma, di¤er insanlar› konuflmalar› ile etkileme, sözel
ve bedensel dili etkili kullanma ve empati kurabilme kiflileraras›-sosyal zekâ ile;
kendi duygu ve düflüncelerinin fark›nda olma, kendi duygular›na karfl› duyarl› olma ise kiflisel-içsel zekâ ile ilgili becerilerdir. Çoklu Zekâ Teori’si içinde yer alan kiflisel ve sosyal zekâlar›n ikisine birden bilim adamlar› duygusal zekâ ad›n› vermifllerdir. Duygusal zekâ, duygular›n kontrol edilebilmesi, sa¤l›kl› ve uyumlu sosyal
iliflkiler kurabilmesi ve mutlu yaflam sürebilmesi için kazan›lmas› gereken bütün
yetenekler olarak tan›mlanmaktad›r (Yavuz, 2001; Güneysu, 2003). Gander ve
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Gardiner (1998), artm›fl iletiflim becerilerinin, biliflsel yetene¤in geliflimi üzerine
kuruldu¤unu ifade etmifllerdir. Vygotsky’e göre kültürel geliflim boyunca her ifllem önce sosyal sonra da psikolojik boyutlarda ortaya ç›kar. Sosyal boyutta ortaya ç›kan bir ifllem kiflileraras›nda olur. Daha sonra bu ifllem içsellefltirilir ve psikolojik boyutta görülür. Sosyal iliflkiler genetik olarak tüm yüksek zihinsel ifllemlerin alt›nda yatmaktad›r (Akt:Oktay, 1999). Yavuzer (1998)’e göre çocuklar›n toplumsallaflma yolunda geliflim gösterebilmeleri, davran›fllar›yla sosyal kabul aras›nda iliflkiyi kurabilecek düzeyde zihinsel yetene¤e sahip olup olmamalar›na ba¤l›d›r. Bilir ve ark. (1998)’na göre çocu¤un d›fl dünyadaki nesne ve olaylar› dil yolu
ile uygun olarak temsil edip edememesi, çocu¤un zihinsel geliflim düzeyi ile paralel bir geliflme göstermektedir. Çünkü dil, ayn› zamanda düflünme, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi biliflsel süreçleri de içermektedir (Yavuzer, 1998). Bu nedenle çocuk, biliflsel kavramlar› kazand›kça dilin anlamsal yönü de zenginleflmektedir (Bilir ve ark., 1998).
Duygular› anlama ve duygular› ifade etmenin yan› s›ra uzmanlar dinlemenin
de, zihinsel geliflimden etkilenen bir beceri oldu¤unu ifade etmektedirler. Ergin
ve Birol (2000)’a göre kula¤›m›zla iflitir, zihnimizle dinleriz. Dinleme, mesajlar› etkili bir biçimde alma ve yorumlama sürecidir. Alg›lama, kavrama gibi zihinsel süreçleri içerir. Dinleme, ayn› zamanda, konuflmada ileri sürülen düflünceleri anlamak, de¤erlendirmek, organize etmek, aralar›ndaki iliflkileri saptamak, bu düflünceler içinden belle¤imizde saklanmaya de¤er bulduklar›m›z› seçip ay›rmak
demektir.
Araflt›rman›n sonucunda, zekâ düzeyi ile iletiflim becerileri aras›ndaki iliflkinin anlaml› ç›kmas›; dikkat, iflitsel alg›, görsel alg›, planlama, elefltirel düflünme,
haf›za gibi zihinsel süreçlerin dinleme, göz konta¤› kurma, duygular› anlama ve
duygular› ifade etme gibi iletiflim becerilerini etkilemesine ba¤lanabilir. Çünkü
zihinsel süreçleri geliflmifl olan çocuklar›n, iletiflim becerilerinin de daha fazla
geliflebilece¤i söylenebilir. Bunun yan› s›ra zekâ düzeyi ile iletiflim becerileri aras›ndaki iliflkinin anlaml› ç›kmas›; iletiflim becerilerinin geliflimi, sözel becerilerin
geliflimi, dil geliflimi ve zihinsel geliflim alanlar›n›n birbirini etkilemesine ba¤lanabilir. Çünkü zekâ düzeyi yükseldikçe, dil geliflimi artmakta, dil geliflimine
ba¤l› olarak da sözel beceriler geliflmekte buna ba¤l› olarak da iletiflim becerilerinin geliflti¤i düflünülmektedir. Ayr›ca zekâ ile iletiflim becerileri aras›ndaki iliflkinin anlaml› ç›kmas›, Çoklu Zekâ Teorisi’na göre iletiflim becerilerinin sözel-dilsel zekâ, kiflileraras›-sosyal zekâ ve kiflisel-içsel zekâ’ya ba¤l› olarak geliflmesi ile
de aç›klanabilir.
Duygular› ifade etme becerisi ile zekâ düzeyi aras›ndaki iliflkinin anlaml› ç›kmamas› ise bu becerinin, zekâdan çok dil gelifliminden etkilenen bir beceri olma-
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s› ile aç›klanabilir. Dil geliflimi, hem zekâ düzeyine ba¤l› olarak hem de yafl ile birlikte geliflmektedir. Bu durumda duygular› ifade etme, zekâ düzeyinin yan› s›ra
çocu¤un yafl düzeyinin ve olgunluk düzeyinin artmas›n› da gerektiren bir beceridir. Bu nedenle duygular› ifade etme ile zekâ düzeyi aras›ndaki iliflki anlaml› ç›kmam›fl olabilir.

ÖNER‹LER
Araflt›rmadan elde edilen bulgulara dayanarak, bu alanda inceleme yapmay› düflünen araflt›rmac›lara afla¤›daki önerilerde bulunulabilir:
•

“‹letiflim Becerileri E¤itimi Program›” alan üstün zekâl› ve normal zekâl› çocuklar›n davran›fl sorunlar›nda azalma olup olmad›¤› incelenebilir.

•

“‹letiflim Becerileri E¤itimi Program›” alan üstün zekâl› ve normal zekâya sahip çocuklar›n duygusal sorunlar ile bafla ç›kma becerileri incelenebilir.

•

Çocuklarda dikkat becerilerinin gelifltirilmesinin, dinleme becerilerine olan
etkisi araflt›r›labilir.

•

‹letiflim becerileri ile zihinsel süreçler aras›ndaki iliflkiler araflt›r›labilir.

•

Zihinsel engelli, normal ve üstün zekâl› çocuklar›n iletiflim beceri düzeyleri
karfl›laflt›r›labilir.

•

Üstün çocuklar ile normal zekâya sahip çocuklar›n kaç oturumda iletiflim becerilerini kazand›klar›n› ortaya koyabilecek araflt›rmalar yap›labilir.
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Bireysel Dosyalama Tekni¤i (Potfolio) ve
Üstün Yeteneklilerin E¤itimi
Murat GÖKDERE*

E

ÖZET

¤itim programlar› ö¤renci özellikleri ve seviyeleri dikkate al›narak haz›rlanmalar› ve uyguland›klar› sürece amaçlar›na ulaflabilir. Normal e¤itim
programlar› yetenek yönünden normal seviyedeki bireyler esas al›narak haz›rlanm›fl programlard›r. Dolay›s› ile bu programlar bireysel olarak akranlar›ndan üst ve alt seviyede olan bireylere yeterince hitap etmektedir. Bu bireyler
için özel e¤itim programlar› gerekmektedir. Bu programlar›n çeflitli uygulamalar›na literatürde rastlamak mümkündür. Ülkemizde ise üstün yetenekli
çocuklar MEB na ba¤l› Bilim Sanat Merkezlerinde (BSM) lerin de gruplama
yöntemine uygun olarak haftan›n bir veya birkaç günü e¤itim görmektedirler. Bu konu ile ilgili ulusal literatürde yap›lan çal›flmalar incelendi¤i zaman
ö¤retmenlerin özellikle bireysel de¤erlendirme hususunda yeterli bilgi alt yap›s›na sahip olmad›klar› görülmektedir. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde bireysel e¤itim ve bu e¤itimin çocukta meydana getirdi¤i de¤iflimlerin belirlenmesi ve kaydedilmesi önemli yer tutmaktad›r.
Bu çal›flmada ö¤retmenlerin bireysel de¤erlendirme tekniklerinden birisi
olan Portfolio de¤erlendirme tekni¤i ile ilgili teorik bilgi alt yap›lar›n› güçlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Literatür taramas› yard›m› ile gerçeklefltirilen bu çal›flmada ilgili de¤erlendirme tekni¤inin teorik alt yap›s›n›n yan› s›ra ve üstün yeteneklilerin e¤itiminde bu tekni¤in kullan›ld›¤› çal›flma örneklerinden bahsedilmifltir.
____________________________________

* Dr., OMÜ.
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Bu çal›flman›n ülkemizde üstün yeteneklilerin e¤itimine katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

d›rlar. Bu nedenle, bu kurumlar›n isimleri Bilim Sanat Merkezleri olarak kabul
edilmifltir (Tebli¤ler Dergisi, 2001).

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli çocuklar, portfolio, ölçme de¤erlendirme

Ülkemizde, üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi çal›flmalar›n›n h›z kazand›¤›
günümüzde, üstün yetenekli çocuklar›n fen e¤itimi ile fen ö¤retmenlerinin e¤itimine çok fazla önem verilememektedir. Bu alanda çal›flan ö¤retmenler, hizmet
öncesi e¤itimleri boyunca, üstün yeteneklilerin e¤itimi ve özellikleriyle ilgili hiç bir
ders almadan mezun olmaktad›rlar. Bunun yan›nda, hem bu alanda ö¤retmen
seçimine hem de seçilen ö¤retmenlerin mesleki geliflimlerinin sa¤lanmas›na yönelik sistemli ve programl› faaliyetin mevcut olmamas› dikkat çekmektedir (Gökdere ve Küçük, 2003). Ö¤retmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi e¤itim dönemlerindeki bu e¤itim eksikli¤i kendisini e¤itim sürecinin çeflitli kademelerinde göstermektedir. Nitekim ülkemizde üstün yeteneklilerin e¤itimindeki durum ve bu alanda görev yapan fen bilimleri ö¤retmenlerinin problemlerini belirlemek amac› ile yürütülen çal›flmalarda (Gökdere&Küçük, 2003; Gökdere&Küçük ve Çepni, 2003) BSM’ lerinde görev yapan ö¤retmenlerin ölçme de¤erlendirme boyutunda önemli problemlerin oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Bu çal›flmalarda ö¤retmenlerin ders içi de¤erlendirme hususlar›nda birbirlerinden oldukça
farkl› teknikler kulland›klar› ve bu teknikler aras›nda bir standard›n bulunmad›¤›
aç›k bir flekilde görülmektedir.

1. G‹R‹fi
Toplumlar› oluflturan bütün fertlerin e¤itim ve ö¤retim haklar›, kanunlar çerçevesinde garanti alt›na al›nm›flt›r. Dolay›s›yla, bir çok ülke vatandafllar›n›n e¤itimi için
çeflitli kademelerde e¤itim programlar› gelifltirmek için yo¤un çabalar harcamaktad›r. E¤itim program›, çocuklar›n karfl›laflacaklar› ö¤renme deneyimlerinin okul denetimi alt›nda, bir plan ve içerikle aç›kça ortaya konulan bir dökümand›r. Fakat, haz›rlanan bir çok e¤itim program›n›n sadece normal zekâ seviyesindeki bireyleri hedef
ald›¤› bilinmektedir (Olszewski, 2003). Toplumlar›n yaklafl›k olarak yüzde befli yetenek yönünden normal seviyenin alt›nda ve üstündeki bireylerden oluflmaktad›r
(Marland, 1972; Enç,1979). Bu ba¤lamda, bu yüzde befllik grup içindeki üstün yetenekli bireylere dönük e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›na ihtiyaç oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, toplum içindeki bireylerin yetenek
seviyeleri dikkate al›narak uygun e¤itim programlar›ndan geçirilmeleri ve bu yolla
hayata haz›rlanmalar› bir ülkenin gelece¤i için son derece önemlidir.
Ekonomik ve sosyal yönden ileri düzeyde bulunan sanayileflmifl bir çok ülke
yetenek seviyelerine dayal› e¤itim programlar› haz›rlay›p etkin bir flekilde uygulamaktad›r. Normal yetenek seviyesine sahip olan bireyler normal e¤itim kurumlar›nda e¤itilirken, yetenek yönünden normal seviyenin alt›nda olan bireyler ise
özel e¤itim programlar›n›n uyguland›¤› kurumlarda e¤itim almaktad›r (Betts,
1986; Gallagher ve Gallagher, 1994). Bu ülkelerde, zekâ seviyesi düflük olan ve
normal ifllevlerini yerine getiremeyen bireylerin e¤itimleri için her y›l büyük miktarlarda maddi kaynaklar ayr›lmaktad›r. Bu e¤itim sürecinin temel amac›, di¤er
insanlar›n sahip olduklar› niteliklerin kendilerine kazand›r›lmas› ve bu bireylerin
yaflant›lar›n›n daha fazla kolaylaflt›r›lmas›d›r (Gallagher, 1983). Benzer flekilde,
normal insan grubunun d›fl›nda kabul edilen üstün yetenekli bireylerin, yetenek
yönünden normal seviyenin alt›ndaki bireyler gibi özel e¤itime ihtiyaç duyduklar› aç›kt›r (Marland, 1972; Renzulli, 1999).
Mili E¤itim Bakanl›¤› 1993 y›l›nda, üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimiyle ilgili bir proje çal›flmas›na bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar›n bir sonucu olarak, gruplama
yöntemine dayal› e¤itim program›na uygun olacak flekilde, üstün yetenekli çocuklar›n haftan›n bir kaç günü e¤itim alacaklar› ve bu yolla, mevcut yeteneklerini gelifltirebilecekleri e¤itim merkezleri aç›lm›flt›r. Bu e¤itim merkezlerinde, hem
bilim alan›nda hem de sanat alan›nda üstün yetenekli çocuklar e¤itim almakta-

2. AMAÇ
Bu çal›flmada ö¤retmenlerin bireysel de¤erlendirme tekniklerinden birisi olan
Portfolio de¤erlendirme tekni¤i ile ilgili teorik bilgi alt yap›lar›n› güçlendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

3. YÖNTEM
Çal›flmada literatür taramas› yöntemi kullan›larak bireysel de¤erlendirme tekniklerinden olan Bireysel Geliflim Dosyalama Tekni¤i olarak bilinen Portflio de¤erlendirme tekni¤i ile ilgili literatür bilgileri derlenerek bu yöntemin tan›t›m› ve üstün
yeteneklilerin e¤itiminde kullan›m›na yönelik de¤erlendirmelerde bulunulmufltur.

4. B‹REYSEL GEL‹fi‹M DOSYALAMA TEKN‹⁄‹
Bireysel geliflim dosyas›n› (portfolio) tek bir tan›m ile s›n›rlamak do¤ru olmayacakt›r. Bu tekni¤in tan›m› kullan›m amac›na ve kullan›m biçimine göre de¤ifl-
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mektedir. Genel anlamda bireysel geliflim dosyas› ö¤rencinin çabas›n›, ilerleyiflini
ve baflar›s›n› gösteren çal›flma örneklerinin amaçl› olarak toplanmas›d›r. Bu konuda literatürde bir birinden küçük farkl›l›klar içeren tan›mlar olsa da bu tan›mlarda e¤itim sürecinde ö¤rencide meydana gelen de¤iflikliklerin de¤erlendirilmesinde bir süreç de¤erlendirilmesi ve birden fazla de¤erlendirme arac› ile derlenen
verilerin toplanmas› hususlar›na vurgu yap›lmaktad›r. Örne¤in Birgin (2002, s.3)
bireysel geliflim dosyalar› ile yap›lan de¤erlendirmeyi (portflio assesment) “ ö¤rencinin belli bir süreç içerisindeki bir veya birkaç alandaki becerilerinin, yapm›fl
oldu¤u çal›flmalar›n veya gösterdi¤i davran›fllar›n düzenli ve birikimli olarak toplanmas› ile ilgili elde edilen verilerin önceden belirlenen kriterlere göre de¤erlendirilmesi” olarak tan›mlamaktad›r. Bu ve buna benzer tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere bu de¤erlendirme tekni¤inde verilerin sistemli bir flekilde toplanmas› ve
bu verilerin önceden belirlenen de¤erlendirme kriterlerine göre de¤erlendirmesi
oldukça önemlidir. Çal›flman›n bundan sonraki bölümlerinde; bu de¤erlendirme
tekni¤inin di¤er de¤erlendirme tekniklerinde farklar›, avantaj ve dezavantajlar›,
Bireysel Geliflim dosyas› haz›rlamada dikkat edilecek hususlar, Bireysel kullan›m
alanlar›, Bireysel Geliflim Dosyas›n›n (BGD) düzenlenmesi ve elde edilen verilerin
de¤erlendirmesi gibi konular üzerinde k›saca durulacakt›r.

Bu de¤erlendirme tekni¤inin di¤er de¤erlendirme
tekniklerinden farklar›;
Bireysel geliflim dosyalar› di¤er de¤erlendirme yöntemlerinden bir çok yönden farkl›l›k arz etmektedir. Bununla ilgili literatürde bir çal›flma olmas›na ra¤men bu konuda en sistematik karfl›laflt›rma De Fina (1992) taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Bu karfl›laflt›rma Tablo 1’de ayr›nt›l› olarak verilmifltir.
Tablo 1: Bireysel geliflim dosyas› ile standart çoktan seçmeli testlerle yap›lan de¤erlendirme aras›ndaki farklar.
Bireysel geliflim dosyas› ile de¤erlendirme

Standart çoktan seçmeli testlerle
yap›lan de¤erlendirme

Ö¤renme ortam›nda ve süreçte yap›l›r

Ö¤renme sürecinde do¤al olmayan
ortamda yap›l›r

Ö¤renciye hem olumlu hemde olumsuz yönleri
görme f›rsat› sunulur

Ö¤rencinin belli bir alandaki hatalar›
hakk›nda s›n›rl› bilgi verir

Ö¤retmenin ö¤renci hakk›nda do¤rudan bilgi
almas›n› sa¤lar

Ö¤rencinin ö¤renmesindeki eksikliklerin
teflhisine yönelik s›n›rl› düzeyde bilgi verir
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Bireysel geliflim dosyas› ile de¤erlendirme

Standart çoktan seçmeli testlerle
yap›lan de¤erlendirme

Ö¤rencinin ailesine, idareciye ve ö¤renciye de
ö¤rencinin performans› ile ilgili bilgi verir

Ö¤rencinin grup içerisindeki seviyesi
ile ilgili bilgi verir.

Süreç de¤erlendirmesinde gözlemler yap›labilir

De¤erlendirme süresi s›nav süresi ile s›n›rl›d›r

Gerçek hayat uygulamalar› ile ö¤renci de¤erlendirilir.

Suni etkinlikler yard›m› ile de¤erlendirme yap›l›r.

Ö¤renciye kedini de¤erlendirme f›rsat› sunulur.

Sorulan de¤erlendirme sorular›nda
beklenen cevab›n verilmesi baflar› için yeterlidir.

Veliye ö¤rencisini de¤erlendirme ve performans›
ile ilgili fikirlerini belirtme f›rsat› verilir

Velileri de¤erlendirmeye katmaz ve
kar›fl›k say›sal veriler sunulur

Ö¤renci-ö¤retmen ve veli aras›nda iletiflim
kurulmas›n› teflvik eder

Ö¤retmen-yönetici etkileflimine
olanak sa¤lar

Ö¤renci merkezli bir ö¤retim için oldukça uygundur

E¤itim sürecinin merkezinde müfredat vard›r.

Tablo 1’ detayl› olarak inceledi¤i zaman bu de¤erlendirme tekni¤inin üstün
yeteneklilerin e¤itimi için oldukça uygun oldu¤u görülecektir. Örne¤in süreç de¤erlendirmesi olmas›, de¤erlendirmenin say›sal verilerden ziyade gözlem sonuçlar› fleklinde verilmesi, ö¤renci merkezli olmas›, velileri ve ö¤rencileri de de¤erlendirme sürecine katmas› en göze çarpan özeliklerdir.

Bireysel Geliflim dosyalama tekni¤inin avantaj ve
dezavantajlar›;
Çal›flman›n bu bölümüne kadar bu de¤erlendirme tekni¤inin baz› özelliklerinden bahsedildi. Acaba bu de¤erlendirme tekni¤inin avantaj ve dezavantajlar›
nelerdir? Bu yöntemin avantaj ve dezavantajlar› karfl›laflt›r›ld›¤› zaman avantajlar›n›n daha fazla oldu¤u görülmektedir.

Avantajlar;
1.
2.
3.
4.

Hem bireysel hem de grup de¤erlendirmesine f›rsat tan›r (Birgin, 2003)
Velinin de ö¤renme sürecine etkin olmas›n› sa¤lar (Norman, 1998)
Ö¤retmeninin ö¤retimi planlamas›na k›lavuzluk eder (De Fina, 1992)
Ö¤rencilerin kendi kendilerine ö¤renmelerine ve de¤erlendirmelerine teflvik
eder (Barton ve Colins, 1997)
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5.

Birden fazla ve de¤iflik veri topland›¤› içi ö¤rencinin daha sa¤l›kl› de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar (DE fina, 1992)

6.

Ö¤rencinin kendini de¤erlendirmesine olanak sa¤lar (Birgin, 2003)

Dezavantajlar›
1.

Puanlama yapmak oldukça güçtür.

2.

Amaçlar›n ve de¤erlendirme kriterlerinin haz›rlanmas› zahmetlidir

3.

Uzun zaman gerektirir (Birgin, 2003)

4.

Veriler daha çok nitel oldu¤u için toplanan verilerin analizleri oldukça zordur
(Lankes, 1995).

Bu yöntemin dezavantajlar›na bak›ld›¤› zaman Bilim Sanat merkezlerindeki
e¤itim sürecinde bu faktörlerin çok fazla engelleyici olmad›klar› görülecektir.

Bireysel Geliflim dosyas› haz›rlamada dikkat edilecek hususlar;
–

Bu süreçte ö¤rencilere sorumluluk verilmeli ve takibi yap›lmal›d›r,

–

Süreç de¤erlendirmesinde kullan›lmal›d›r,

–

Bu dosyalar kay›t dosyalar› olmaktan ziyade de¤erlendirme araçlar› olarak ö¤retim sürecine yans›t›lmal›d›r.

–

Ö¤rencilere çal›flmalar›n›n de¤erlendirilece¤i kriterler aç›klanmal›d›r.

–

Haz›rlanan dosyalara ö¤rencilerde rahatl›kla ulaflabilmelidirler.

Bireysel Geliflim Dosyalar›n›n kullan›m alanlar›;
‹lgili literatür incelendi¤i zaman Bireysel geliflim dosyalama yönteminin dokuz farkl› kullan›m fleklinin oldu¤u görülmektedir. Bunlar kiflisel dosya, çal›flma
dosyas›, kay›t tutma dosyas›, grup dosyas›, konuya ba¤›ml› geliflim dosyas›, bütünlefltirilmifl geliflim dosyas›, gösteri dosyas›, elektronik geliflim dosyas›, y›ll›k geliflim dosyas›d›r (Birgin, 2003). Bu dosya türleri ayr› ayr› kullan›labilece¤i gibi birkaç dosya türü ile birlikte kullan›labilir.

Bireysel Geliflim Dosyas›n›n (BGD) düzenlenmesi;
Bu de¤erlendirme tekni¤i daha çok bireysel de¤erlendirmede kullan›lmas›
nedeni ile bireyin özellikleri dikkate al›narak planlama ve düzenleme yap›lmal›d›r.
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BGD düzenlenmesi ve içeri¤in haz›rlanmas›nda en önemli nokta haz›rlanan dosyan›n hangi amaca hizmet edece¤idir. Bir baflka deyifl ile amaca göre dosya haz›rlanmal›d›r. Barton ve Collins (1997) BGD haz›rlanmas›nda;
–

Amac›n aç›k bir flekilde belirlenmesi

–

BGD’da bulunacak çal›flmalar›n seçiminin yap›lmas›

–

Seçilecek çal›flmalar›n, de¤erlendirme kriterlerinin net bir fleklide belirlenmesi

Bireysel Geliflim Dosyas›n›n de¤erlendirmesi;
BGD lar›n›n de¤erlendirmesine iliflkin kesin bir yaklafl›m mevcut de¤ildir. Fakat de¤erlendirme biçiminde amac›n oldukça etkili oldu¤u söylenilebilir (Mumme, 1990). Bununla birlikte dosyalarda bulunan çal›flmalar›n›n puanlamas›n›n yap›larak de¤erlendirilmesi en s›k kullan›lan teknik olarak göze çarpmaktad›r. Puanlamada üç temel yaklafl›m göze çarpmaktad›r. ‹lk olarak BGD içerisindeki her
bir dosya ayr› ayr› puanlan›r ve bu puanlar›n aritmetik ortalamas› al›n›r. ‹kinci yaklafl›mda ise farkl› performanslara farkl› puanlar verilir. Üçüncü yaklafl›mda ise
BGD içerindeki çal›flmalar›n tümüne birkaç boyut dikkate al›narak tekbir puan›n
verildi¤i yaklafl›md›r.

5. ÖNER‹LER
Bireysel de¤erlendirme tekniklerinden olan BGD tekni¤i üstün yeteneklilerin
e¤itiminde oldukça yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Yap›lan literatür çal›flmas›nda
ülkemizde üstün yeteneklilerin e¤itiminde Portfolio De¤erlendirme tekni¤inin
(BGD) kullan›ld›¤›na dair bir bulguya rastlan›lamam›flt›r. BSM lerinde görev yapan
fen bilimleri ö¤retmenlerinin problemlerini belirlemek amac› ile gerçeklefltirilen
bir çal›flmada Örneklem de yer alan ö¤retmenlerin hiç birinin ilgili de¤erlendirme
tekni¤inden haberdar olmad›klar› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde dünyada bir çok ülkede kullan›lan bu yöntem ülkemizde özellikle
BSM’lerinde niçin kullan›lmamaktad›r? Ö¤retmenlerimizin ve MEB Özel E¤itim
Daire Baflkanl›¤› yetkilerinin bu konu üzerinde önemle durmalar› gerekti¤i düflünülmektedir.
Bu çal›flmada k›saca Bireysel Geliflim Dosyalama tekni¤i (portfolio) ile ilgili k›saca bilgi verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu bilgiler BGD tekni¤inin üstün yeteneklilerin
e¤itimi için uygunluk derecesini ortaya koyarak bu alanda çal›flan ö¤retmen ve
idarecilerin bu tekni¤e ilgilerini toplamak amac› bu çal›flmada verilmifltir. Bu ça-
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l›flmada verilen bilgiler elbetteki bu tekni¤in tam olarak tan›nmas›nda yeterli olmayacakt›r. Bu sebepten dolay› okuyuculara bu konuda daha detayl› bilgi alabilecekleri kaynaklar› okumalar› önerilmektedir. Bunlar;
–

Birgin, O., (2003) Bilgisayar destekli bireysel geliflim dosyas›n›n uygulanabilirli¤inin araflt›r›lmas›, Yay›mlanmam›fl Yüksek lisans Tezi Trabzon.

–

Kaptan, F., Korkmaz, F., (2000), Fen ö¤retiminde Tümel (Portfolio) de¤erlendirme, Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 19, 212-219

–

Adams, T.L., 1998. Alternative Assesment in Elementary School Mathematics, Childhood Education 74(4), 220-224

–

Barton, C. ve Collins A., 1997. Portfolio Assesment; A Handbook for
Educators. Dale Seymour Publications, Newyork.
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n Karakter
Özellikleri ve De¤erler E¤itimi
Hayati HÖKELEKL‹*
Turgay GÜNDÜZ**

†

ÖZET

stün yetenekli çocuklar, fiziksel, duygusal ve entelektüel geliflimleri yan›nda ahlaki geliflimleri ile de yafl›tlar›na göre üstünlük gösterirler; küçük yafllarda iken yüksek ahlaki duyarl›k sergilerler. Üstün yeteneklilerin zihinsel geliflimleri ile ahlaki geliflimleri aras›nda do¤ru orant›l› bir paralellik
gözlenmifltir. Biliflsel ve duygusal geliflimlerindeki bütünlük ve giriftlik, potansiyel yüksek ahlaki de¤erlerin kayna¤› olarak kabul edilmektedir. Di¤er geliflim alanlar›n›n oldu¤u gibi, duygusal ve ahlaki alan›n da sa¤l›kl› ve istikrarl›
bir geliflim gösterebilmesi için e¤itim ve rehberli¤e ihtiyaç duyaca¤› bir gerçektir. Üstün yetenekliler, toplumsal definedeki de¤erli bir maden misali insanl›¤a hizmet etmeye aday, dünyam›z› daha yaflan›l›r k›lmak için içtenlikle
çal›flacak gönüllülerdir. Fakat, olumsuz siyasal ve sosyal flartlar›n karfl› konulmaz gücü karfl›s›nda do¤ufltan getirdikleri üstün yeteneklerini kaybetme veya yanl›fl yöne kanalize etmek suretiyle zararl› sonuçlar do¤urma gibi tehlikelerle de karfl› karfl›yad›rlar. Bu gibi olumsuz durumlar›n ortaya ç›kmamas›
için üstün yetenekli çocuklar›n ahlâkî ve manevi e¤ilimlerinin de e¤itim ve
rehberlikle gelifltirilmesi, kifli ve toplumlar›n huzur ve refah›na hizmet eder
hale getirilmesi önem arz etmektedir.
____________________________________

* Prof. Dr., Uluda¤ Üniversitesi.
** Dr., Uluda¤ Üniversitesi.
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G‹R‹fi
Sürekli olarak kayda de¤er bir insan davran›fl› sergileyen ve düzenli bir baflar› gösteren çocuklar üstün yetenekli çocuklar olarak adland›r›lmaktad›r (Cutts,
2001). Üstün yetenekli çocuklar, bir grup olarak, fiziksel, duygusal ve sosyal
uyum sa¤lama konusunda yafl›tlar›na göre üstünlük gösterirler (Cutts, 2001). Genel olarak üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar; sözcük hazinelerinin zenginli¤i ve sözcükleri tam anlamlar›yla kullanabilme yetene¤i, genellefltirme yapabilme ve soyut düflünme kabiliyeti, problemler konusunda içgörü sahibi olma, uslamlama, problem çözebilme, ö¤renme h›z› gibi özellikleri yan›nda, entelektüel
amaçlar› gerçeklefltirme h›z›, ›srarl› olma, sebat gösterme, ileri haf›za gücü, önsezide bulunabilme, mizah ve nükte yapabilme yetene¤i ile kendilerini belli ederler. Ayr›ca, ilgi ve meraklar›n›n zenginli¤i, fark›ndal›klar› ve gözlemlemeye do¤al
olarak e¤ilimli olufllar›, insiyatif gösterme, teflebbüs etme ve yaratma yetene¤ine
sahip olma, elefltirici muhakeme, hizmet etme arzusunda bulunma gibi özellikleri ile tan›n›rlar (Cutts, 2001). Toplumsal definedeki bir maden” olarak ifade edilen (Silverman, 1994) üstün yetenekliler duygusall›klar›, do¤al yetenekleri, ilgileri ve duyarl›l›klar› ilk yafllarda iken keflfedilirse toplum ve bilimin kazançl› ç›kaca¤› aç›k bir gerçektir.
Üstün yetenekli çocuklar›n ayn› zamanda bütün insanlar› ilgilendiren evrensel nitelikte manevi ve ahlâkî meselelere özel ilgileri oldu¤u görülür. Üstün yetenekli çocuklar çok küçük yaflta içinde yaflad›klar› dünyay› analiz etmeye bafllarlar;
bu nedenle ayn› zamanda geliflimleri s›ras›nda daha s›kl›kla ahlâkî ikilemlerle karfl› karfl›ya gelirler. Bu karfl›laflmalar sayesinde daha düflük ahlak aflamalar›ndan
daha h›zl› ad›mlarla geçerler ve s›radan yetiflkinin ulaflt›¤› düzlü¤ü (plateau) lise
y›llar›na gelmeden aflarlar. Bir kifli ne kadar üstün yetenekli olursa, o derecede ve
hayat›n›n o denli erken ça¤›nda bu düzlü¤ü aflma e¤ilimindedir.
Üstün yetenekli bir çocu¤un bütün do¤al ilgilerinin olumlu yönde geliflme
göstermesi için dikkat ve özen gösterilmesi, özel e¤itim ve rehberlikte bulunulmas› temel bir ilke olarak kabul görmektedir. Bu çerçevede üstün yetenekli çocuklar›n ahlâkî ve manevi e¤itimlerinin eksik b›rak›lmas› düflünülemez. Üstün yetenekli ö¤rencilere etik tart›flmalar yapma f›rsat› verilmeli ve onlar›n zekâ ve bilgilerini
gelifltirme yan›nda bu yönlerini de gelifltirmelerine imkan tan›nmal›d›r (Barksdale,
1996.) Pek çok üstün yetenekli ö¤rencide, zekâ ile ahlak geliflimi aras›nda yüksek
bir korelasyon görülür. Bu nedenle, üstün yetenekli ö¤renciler, “duygusal yo¤unluk ve entelektüel komplekslik”lerinin her ikisine de hitap eden bir s›n›f ortam›na
ihtiyaç hissetmektedirler (Folsom, 1998). Biz bu bildirimizde, üstün yetenekli çocuklardaki ahlâkî ve manevi yönelimli kiflilik özelliklerine dikkat çekmeye ve bu
çerçevede yap›lacak olan e¤itim ve rehberli¤in önemine iflaret etmeye çal›flt›k.
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n Güçlü Yanlar›
Mükemmeliyetçilik, duyarl›l›k ve güçlülük üstün yeteneklilikle iliflkili üç kiflilik
özelli¤idir. Bunlar çocu¤un biliflsel ve duygusal gelifliminin çok yönlü ve karmafl›k
oluflundan kaynaklanmaktad›r. Bu özellikler yetiflkin hayat›nda ortaya ç›kacak potansiyel yüksek ahlâkî de¤erlere iflaret ederler. Genel olarak üstün yetenekli çocuklarda, ilk yafllardan bafllayarak ahlâkî duyarl›l›¤›n belirtileri görülür. Bu çocuklar baflkalar›n› dikkate alma e¤ilimindedirler; ac›lar› hafifletme, güçlükleri giderme iste¤i tafl›rlar. Ayr›ca adalet ve do¤ruluk gibi soyut düflünceler hakk›nda geliflmifl düflünme kabiliyeti sergilerler.
Çocu¤un zekâs› ne kadar parlak olursa, ahlâkî meselelerle ilgisinin de o kadar erken bafllad›¤› ve o derece derin oldu¤unu dile getiren (Lovecky, 1994) görüfller vard›r. Esasen, olgun bir ahlâkî geliflmenin temelinde yüksek seviyeli biliflsel süreçlerin rol oynad›¤› Piaget (1972) ve Kohlberg (1968) taraf›ndan gelifltirilen
teorilerde aç›kça dile getirilmifltir. Buna göre; ahlâkî geliflmenin otonom bir nitelik kazanmas›, biliflsel güçlerin geliflmesine paralel bir yol izlemektedir. Bu bak›mdan, her ne kadar tek bafl›na yeterli bir flart de¤ilse de zekâ, ahlâkî geliflmenin
en baflta gelen flart› olarak görülmektedir.
Üstün yetenekliler deneyiminin en önemli özelli¤i onlar›n ahlâki duyarl›l›klar›d›r. Çocuk herhangi bir alanda özel yetenekler gösterse de göstermese de ahlâki duyarl›l›k üstün yeteneklilik deneyiminin do¤as›nda mevcut olan bir özelliktir (Silverman, 1994). Yüksek ahlâkî duyarl›l›klar›n›n bir sonucu olarak üstün yetenekli çocuklar baflkalar›na karfl› empatik tav›r, hoflgörü, baflkalar›na ve kendine
karfl› sorumluluk, dürüst bir tutum (herkese ayn› standartlarla davranma); yard›mlaflma; yaral›lar›, hor ve hakir görülenleri, sakatlar›, çaresizleri, hastalar› ve
kendi yaln›zl›klar›yla periflan olmufllar› düflünme; do¤ruluk, gerçeklik gibi yüksek
ahlâki de¤erlere sahiptirler. Fakat bu de¤erlere sahip olan bireyler bunlara duyars›z bir ortamda itilip kak›lma ve onlara sanki uyumsuz tiplermifl gibi davran›lma
riskiyle karfl› karfl›ya bulunurlar.
Üstün yetenekli çocuklar›n ahlâki yap›lar› üzerine ilk araflt›rma yapan Lewis
Terman ve Leta Hollingworth gibi bilim adamlar›, üstün yetenekli çocuklar›n çok
yönlü karmafl›k iç hayatlar›n›n, erken etik ilgilerinin ve dünya ile ilgili yüksek fark›ndal›klar›n›n oldu¤unu ifade etmifllerdir. Daha sonraki pek çok araflt›rmac› da
bu kesimde ileri ahlâki yarg›laman›n belirtilerini gördüler (Bkz, Silverman, 1994;
Cutts, 2001).
Sosyal ve ahlâki konulara erken içgörü gelifltirme üstün yetenekli çocuklar›n
özellikleri aras›ndad›r (Lovecky, 1994). Baz› üstün yetenekli çocuklar çok iyi bir
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sosyal bilinç gelifltirmifllerdir. Bu nedenle savafllarla, çevre kirlili¤i ile ve di¤er haks›zl›k ve fliddet türü olaylarla yak›ndan ilgilidirler. Onlar s›kl›kla yetiflkin ikiyüzlülü¤ünü ve olaylar›n ört-bas edilmesini fark ederler ve yetiflkinlerin karars›z ve mant›ks›z olabileceklerini keflfederek korku ve k›zg›nl›k gösterirler.
Ço¤u ileri derecede üstün yetenekli çocuklar sosyal ve ahlâki meselelere iliflkin içgörü sahibidirler. Din psikologlar›na göre, dinî sorgulama, ahlâk›n “ne”li¤ine iliflkin araflt›rma ve bir hayat ve ölüm felsefesini soyut olarak tart›flma kabiliyeti sadece çocuk zihinsel olarak 12 yafl›na ulaflt›¤›nda ortaya ç›kar (Hökelekli,
1988; 1993) Buna karfl›l›k, Gross (1993) çal›flmas›nda üstün yetenekli çocuklar›n
bunu 7,5 yafl›na kadar elde ettiklerini tespit etmifltir (Lovecky, 1994).
Çok iyi bilinmektedir ki üstün zekâl› çocuklar ahlâki olarak daha bilgilidirler,
ahlâki inceliklerin fark›ndad›rlar, yafl›tlar›na göre daha karmafl›k ahlâki düflünceye sahiptirler. Dünyada yaflanan ola¤and›fl› durumlar›, karmafl›k halleri ve birbiriyle çeliflkili durumlar› yorumlama imkân› bulabilecekleri ya da en az›ndan kontrol
edebilecekleri kiflisel bir inanç sistemine karfl› arzu ve ihtiyaç içindedirler (Dodd
ve Menz, 1996).
S›kl›kla do¤ruluk ve dürüstlükle ilgili kayg›lar› çok yüksektir ve bu ilgi ve kayg›lar üstün yetenekli çocuklar›n ileri ahlâki yarg›lama yeteneklerini yans›t›r. Fakat
henüz olgunlaflmam›fl duygusal (emotional) geliflim, çocuklar›n ayn› ahlâki yarg›lar›na uygun davran›flta bulunmalar›na engel oluflturur. Dolay›s›yla üstün yetenekli çocuklar›n ahlâki konular› anlama kabiliyeti ile duygusal olarak bu sorunlarla bafla ç›kma aras›nda büyük bir fark vard›r. Meseleleri anlama ile etik bir tarzda
davranma aras›ndaki bu boflluk, sadece üstün yeteneklilerin yüz yüze geldi¤i
ezeli bir problem de¤ildir; s›kl›kla eylemlerimizin betimledi¤i ahlâki düzeyden daha yüksekte yarg›larda bulundu¤umuz bir gerçektir (Dodd ve Menz, 1996). Bu
nedenle çocuk oyunlarda kaybetmeye bafllayaca¤› ana kadar dürüstlük üzerinde
›srar eder. Bu durumda dürüstlük kazanmaktan daha az çekici olur (Lovecky,
1999; Freedman, 1999).
Ahlâki ilgi çok küçük çocukta bile gözlemlenebilir. Bu, zihinsel yo¤unlu¤un
bir ifadesidir. Duyarl›l›k ve empati ile birlefltirildi¤inde, ki bunlar da duygusal yo¤unlu¤un ifadeleridir, ahlâki ba¤l›l›k flekline dönüflür. Zihinsel komplekslikleri dolay›s›yla üstün yetenekli çocuklar evrende olaylar›n nas›l gerçekleflebilece¤ine iliflkin ihtimalleri düflünebilirler. Ayn› zamanda onlar, dünyan›n kendi ideallerinden
ne kadar uzakta oldu¤unu görürler ve derin hayal k›r›kl›¤› hisseder ve kimileri de
ümitsiz olurlar. ‹lgilerini baflkalar›yla paylaflmaya çal›flt›klar› zaman, s›kl›kla yalanlanma, küçük görme, flaflk›nl›k ve düflmanl›k gibi reaksiyonlarla karfl›lafl›rlar. Üstün yetenekli çocuklar erken yaflta siyasi ve sosyal problemler, de¤erler ve ahlâk
felsefesiyle ilgilendiklerinde, müfredat› içerisinde bu konular›n tart›fl›l›p keflfedile-
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bilece¤i bir k›s›m özel derslere ihtiyaç hissederler (Sword, 2001). Geliflimsel bak›mdan eflzamanl› olmay›fllar› yüzünden sosyal uyum, özellikle çocukluk ve ilk ergenlik y›llar›nda s›kl›kla güçtür. Duygusal yo¤unluk ve dinî, ahlâki ve var oluflsal
ilgiler ay›rt edici özelliklerdir ve bunlar hayat boyu devam ederler (Kearney,
1996).
Üstün yetenekli çocuklar›n duyarl›l›klar› birçok biçimde olur: Duygular› kolayca incinir; baflkalar›na karfl› çok merhametli, koruyucu tutum içindedirler ve kolayca göz yafllar›na bo¤ulabilirler. Baflkalar›n›n duygular›n› hissedebilirler, elefltirilere fliddetle cevap verirler ve ›fl›¤a, gürültüye, hava ve çevre kirlili¤ine sert tepki
verirler. Üstün yetenekli çocuklar›n di¤er bir kiflilik özelli¤i üstün yetenekli nüfusun en az›ndan yar›s›nda görülen içedönük olma (introversion)d›r. ‹çedönükler
derin duygulara sahiptirler, düflüncelidirler ve murakebe (introspective) halindedirler. Baflkalar›na sald›rganca davranma yerine kendi içlerine çekilirler. Di¤er birçok özelli¤inin yan›nda bu dört özelli¤in, -duyarl›l›k, (sensitivity) mükemmeliyetçilik (perfectionism), yo¤unluk (intensity), içedönüklük (introversion)- üstün yeteneklilere özgü dikkat çekici geliflimsel, psikolojik ve sosyal yanlar› vard›r. Bir bütün olarak, bunlar üstün yeteneklilerin duygusal çok yönlülü¤ü gösterirler (Silverman, 1994).
Duygusall›k, geleneksel olarak kad›nlara özgü ve yüksek düzey bilifle karfl›t
olan bir özellik olarak kabul edilmifltir. Biliflsel komplekslikle duygusal yo¤unlu¤un birleflmesinden do¤an güçlü fark›ndal›k ve ahlâkî duyarl›l›k, üstün yetenekli
bireyleri kimi etkilere aç›k hale getirir. Yafl›tlar›na göre geliflimde daha ileri seviyede olma ve ahlâkî duyarl›l›k ne kadar büyük olursa, ahlâkî olarak duyars›z bir toplumda çocu¤un bir tak›m olumsuz etkilere aç›k duruma gelmesi o derece fazla
olur. Bu da bir baflka aç›dan ahlâkî alanda özel e¤itimin gereklili¤ini ortaya koyar
(Silverman, 1994).
Üstün yeteneklilerin duygusal geliflim özelliklerini ayr›nt›l› olarak Dabrowski’nin teorisinde görmek mümkündür. Duygusal geliflim üzerine teorileri ve araflt›rmalar› ile tan›nan Dabrowski, do¤ufltan gelen belli tepki kal›plar›n›n yetiflkin
hayat›nda yüksek de¤erlerin geliflimi için bir temel oluflturdu¤unu öne sürmüfltür. Nörolojik s›namalar› sonucunda Dabrowski (1972) yarat›c›l›k bak›m›ndan üstün yetenekli bireylerin, farkl› türde uyaranlara daha belirgin cevaplar verdi¤ini
tespit etmifltir. Bu durumu o, uyar›c›lara karfl› afl›r› duyarl›l›k (“nadpobudliwosc,”
“superstimulatability”) olarak tarif etmifltir. Bunu “afl›r› heyecanlanabilirlik” (overexcitability) olarak anlamak mümkündür. Bu güçlü sinirsel heyecan befl de¤iflik
türde ortaya ç›kmaktad›r: Psikomotor, duyuflsal, imgesel, entelektüel ve duygusal. Afl›r› heyecanlanabilirler, fiziksel enerjilerinin bollu¤u, duyular›ndaki yüksek
ak›c›l›klar›, canl› imgelemleri, entelektüel merak ve dürtüleri ve derin flefkat ve
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merhamet (care) kapasiteleri ile tan›n›rlar. Bireyler bunlardan birini veya daha fazlas›n› de¤iflik yo¤unluklarda tecrübe edebilirler.
Dabrowski (1979/1994), afl›r› heyecanlanabilir insanlar›, “kolay incinir, nazik,
duyarl›, empatik, sald›rgan olmayan, çal›flkan ve gayretli, sofistike olmamas›na
ra¤men bilge, merhamet dolu, s›kl›kla çekingen ve utangaç, kötülü¤e kötülükle
karfl›l›k vermektense kendi içine kapanan, derin duygulara sahip, idealistik” olarak tan›mlamaktad›r. Duyarl›l›klar› ve bütünlükleri dolay›s›yla, bu bireylerin insanl›¤› daha yüksek de¤erler kümesine ulaflt›rma kapasitesine sahip olduklar› düflünülmektedir. Fakat onlar ayn› zamanda, kal›tsal farkl›l›klar› dolay›s›yla toplum taraf›ndan bozulmak riskiyle de karfl› karfl›yad›rlar.
Üstün yetenekli çocuklar üzerine araflt›rmalar› ile tan›nan ve çocu¤un IQ’sü
ne kadar yüksek olursa o kadar erken ahlâkî ilgilerinin geliflti¤ini keflfetti¤ini belirten Silverman (1994), 35 y›l› aflk›n süredir izledi¤i üstün yeteneklilerin özellikle ahlâkî duyarl›l›klar›ndan son derece etkilendi¤ini belirtmektedir. Bu araflt›rmac›, üstün yetenekli çocuklardan adaletsizlikle mücadele eden, engelli çocuklarla
arkadafll›k eden ve onlar› koruyan, do¤al kaynaklar› koruyan, baflkalar›n›n ihtiyaçlar›na cevap veren, bir s›n›f arkadafl› küçük düflürülünce sonderece rahats›z
olan, et yiyen ailede olmalar›na ra¤men kendileri vejeteryan olan, kendilerine
sald›r›ld›¤›nda dövüflmeyi reddeden, -çünkü kendini savunma da dahil fliddetin
her türlüsünün ahlaken yanl›fl oldu¤unu düflünmektedirler- Körfez Savafl›’n› sona erdirmek için Baflkan’a mektup yazan vs. düzinelerce vakan›n oldu¤undan
söz etmektedir.
Üstün yeteneklilerin geliflim ve e¤itimi alan›nda çal›flan ilk araflt›rmac›lar üstün yeteneklili¤in ahlâkî bileflenlerinin fark›na vard›lar; üstün yeteneklilerin duygusal kararl›l›k, sosyal uyum ve ahlâkî karakterini anlamaya çal›flt›lar. Çünkü insan gelifliminin bu yüzleri, ileri bilifl düzeyiyle birlikte örülmüfl haldedir. Üstün yetenekli bireylerin girift içsel hayatlar›, erken etik ilgileri, dünyan›n iflleyifli ve gidiflat› hakk›nda yüksek fark›ndal›klar› söz konusudur. Bu alanda çal›flan son dönem
araflt›rmac›lar› da üstün yetenekli bireylerde ileri ahlâkî yarg›laman›n aç›k belirtilerini gördüler (Silverman, 1994)
Baflar›l› olmufl üstün yetenekli çocuklar, ö¤retmenleri taraf›ndan genellikle
sorumlu, devaml› ve ço¤unlukla inisiyatif sahibi olarak nitelendirilir. Arkadafllar›yla iyi geçinir ve do¤al liderlerdir (Cutts, 2001). Üstün zekâl› çocuklar›n s›n›f hocalar›ndan al›nan bilgiler, bu ö¤rencilerin bir çok flekilde hemen herkese yard›m etmeye istekli olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Ço¤u kez bu çocuklar, kendi ödevlerini göreceli olarak bitirdiklerinde, daha yavafl olanlara yard›m etmek isterler
(Cutts, 2001).
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n Zay›f Yanlar›
Yüksek yetenekli bir çocu¤un kendi düzeyinde birini bulup, kendisinin ilgili oldu¤u fleylerle onun da ilgilenmesi ve eflit düzeyde bir arkadafll›k kurmas›n›n oldukça güç oldu¤u söylenebilir. Bu, üstün zekâl› bir çocu¤un fl›mar›k ya da kendini be¤enmifl olmas›ndan ileri gelmemektedir. Tam tersi, bir gruba dâhil olman›n çok güçlü arzusunu tafl›d›¤›ndan, kendisini afla¤› konumda da hissedebilir. (Cutts, 2001).
Üstün yetenekli çocuklar›n çevresine kolay uyum sa¤lad›¤›, daha popüler olduklar› ve ortalama çocuklardan daha mutlu olduklar› fleklinde yanl›fl bir inan›fl
vard›r. Oysa ki, yafl›tlar›yla ayn› ilgileri paylaflmazlar. Bu, üstün yetenekli çocuklar›n içedönüklü¤ü, yo¤unlu¤u (güçlülü¤ü=intensity) ile birleflir ve birtak›m fleyleri
yapmadaki tuhafl›klar›, onlar› s›n›f arkadafllar› taraf›ndan acayip, tuhaf olarak yaftalanmaya kadar götürür. Dolay›s›yla üstün yetenekli çocuklar d›fllanm›fll›k ve yaln›zl›k riskiyle karfl› karfl›yad›rlar. Ayn› zamanda onlar bir yandan kibirli, küstah olarak alg›lanma, di¤er taraftan düflük benlik sayg›lar› nedeniyle düflük baflar› elde
etme riskiyle karfl› karfl›yad›rlar.
Geliflimsel bak›mdan eflzamanl› olmay›fllar› yüzünden sosyal uyum özellikle
çocukluk ve ilk ergenlik y›llar›nda s›kl›kla güçtür. Duygusal yo¤unluklar› ve hayat
boyu devam eden dinî, ahlâkî ve varoluflsal ilgileri (Kearney, 1996) dolay›s›yla,
çevrelerindeki kifliler taraf›ndan s›k›c›, anlafl›lmaz, tuhaf olarak alg›lanmalar›n›n
do¤urdu¤u uyumsuzluklar yaflayabilirler. Üstün yetenekli çocuklardaki geliflimsel
ayk›r›l›k, özellikle ahlâkî duyarl›l›k alan›nda, özel baz› sorunlar›n dikkate al›nmas›n› gerektirir. Hem uygun kifliler aras› etkileflimin sa¤lanmas› hem de iyi içsel iliflkilerin gelifltirilebilmesi için bu hususun her zaman göz önünde bulundurulmas›
gerekir. Do¤ruluk ve adalet gereksinimiyle kendini paralayan üstün yetenekli çocuklar, içsel olarak ac› ile bafl etme yollar›n› bulma, ac› ve güçlüklere, korunmas›zl›¤a s›n›rlar koymay› ve baflkalar›na ne tür yard›mlar›n yap›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› ö¤renme ihtiyac›ndad›rlar. Ayr›ca, baflkalar›n›n olaylar› ayn› flekilde görmedi¤i ya da farkl› de¤erlere sahip oldu¤unda alt›nda yatan çat›flmay› çözme, farkl›l›klar› hoflgörü ile karfl›lamay› ö¤renme ihtiyac›ndad›rlar (Lovecky, 1997).
Zihinsel komplekslikleri dolay›s›yla üstün yetenekli çocuklar evrende olaylar›n nas›l gerçekleflebilece¤ine iliflkin ihtimalleri düflünebilirler. Ayn› zamanda onlar, dünyan›n kendi ideallerinden ne kadar uzakta oldu¤unu görür, derin hayal k›r›kl›¤› hisseder ve kimi zaman da ümitsiz olurlar. ‹lgilerini baflkalar›yla paylaflmaya çal›flt›klar› zaman, s›kl›kla yalanlanma, küçük görülme, flaflk›nl›k ve düflmanl›k
gibi tepkilerle karfl›lafl›rlar.
Duyarl›l›klar› ve do¤ruluklar› sebebiyle üstün yetenekli bireylerin, insanl›¤›
yüksek ahlâki de¤erler bütününe iletebilecek kabiliyette olduklar›, araflt›rmac›la-
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r›n birço¤u taraf›ndan dile getirilmektedir. Fakat onlar, do¤ufltan getirdikleri farkl›l›klar yüzünden toplum taraf›ndan bozulmak gibi büyük bir riskle de karfl› karfl›yad›rlar.

Üstün Yetenekli Çocuklar Ve De¤erler E¤itimi
Büyük sanatç›lar›n ço¤u baflar›lar›n›, kendilerini birazc›k dikkatli ve ilgili bir
ö¤retmenin keflfetmesine ve zihinlerine h›rs tohumlar› ekerek, onlar için gerekli
e¤itime yönlendirmesine borçlu olduklar› (Cutts, 2001) ço¤u zaman kabul gören
bir gerçe¤i dile getirmektedir. Do¤ufltan getirilen yetenekler ancak düzenli ve yeterli bir e¤itim, zaman›nda uygun yönlendirme, teflvik ve rehberlikle aç›¤a ç›kar›labilir ve ileri seviyede gelifltirilebilir. Dolay›s›yla üstün yetenekli çocuklar›n erken
yafllarda keflfedilmesi ve e¤itilmesi yaln›zca bu çocuklar›n bireysel mutlulu¤u aç›s›ndan de¤il, toplumsal yaflam standartlar›n›n ve kalitesinin yükseltilmesi bak›m›ndan da büyük önem tafl›maktad›r.
Kendilerinden beklenilenlere eriflebilen üstün zekâl› çocuklar, yaflamlar› boyunca idareci ve lider olarak daima yüksek seviyeli toplumsal görevlere davet edileceklerdir. (Cutts, 2001). Bu görevleri yaparken gerekli hassasiyeti gösterebilmeleri için de¤erler e¤itimi alan›nda da gerekli formasyona sahip olmal›d›rlar.
Günümüzde bilim ve teknoloji alan›nda kaydedilen bunca baflar› ve ilerlemelerin, insanl›¤›n karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar› azaltt›¤›n› ileri sürmek çok zordur. Bunun en önemli nedeni, bilgi ve yaflam araçlar›n›n ço¤almas›na karfl›n, ahlâk ve de¤erler alan›ndaki kay›plard›r. Bunun ortaya ç›kard›¤› korkunç ruhsal ve
sosyal (politik) sonuçlar üzerinde burada çok fazla durma imkân›m›z yoktur. Ancak bu durumu bilimsel literatürde yer alan; anomi, yabanc›laflma, yaflamdan haz
alamama, köksüzlük, de¤er patolojisi, varolufl bunal›m›, manevi açl›k, baflar› nevrozlar›, amaçs›zl›k... (Maslow,1996) gibi sözcükler bir ölçüde karfl›lamaktad›r.
‹nsan do¤as›nda bilinenden çok daha yüksek ve aflk›n güçlerin varl›¤›, son
zamanlarda psikolojinin diliyle etkili flekilde dile getirilmektedir (Maslow,1996;
Walsh&Vaughan 2001). Ancak, e¤itim ve insan yetifltirme düzeninde “ruhsal de¤erler” veya “ manevi/yüksek de¤erler”in dikkate al›nmad›¤› bir ortamda, insandaki kötücül güçlerin kolayca serpilip geliflmesinin önünü almak oldukça güçtür.
Jung’a göre (1999), günümüzdeki kötülük, insanl›¤a ac› çektiren gelmifl geçmifl
en büyük kötülükleri bile gölgede b›rakmaktad›r. Adaletin da¤›t›lmas›nda, t›pta
ve teknolojide kaydetti¤imiz bunca ilerlemeye, insan hayat›na ve sa¤l›¤›na gösterdi¤imiz bunca ilgiye ra¤men, insanl›¤› yeryüzünden kolayl›kla silebilecek kitle
imha silahlar›n›n üretilmifl olmas›, fliddet ve y›k›c›l›¤›n ulaflt›¤› boyutlar› göstermesi bak›m›ndan dikkat çekicidir. Günümüz insan› ilkel veya antik ça¤ insan›ndan
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daha fazla kötülük yapma kapasitesine sahip de¤ildir. Sadece, kötülü¤e e¤ilimini harekete geçirmek için eskisiyle k›yaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir. Bilinci ne kadar genifllemifl ve farkl›laflm›flsa, ahlâkî yap›s› o denli geri kalm›flt›r. Günümüzdeki sorun, akl›n tek bafl›na yeterli olmamas›d›r. Yaflam›n d›fl koflullar› karfl›s›nda bir tav›r alabilmek, ancak e¤er bu koflullar›n d›fl›nda bir referans
noktas› var ise mümükündür. Nas›l ki sosyal bir varl›k olarak insan uzun vadede
toplumla ba¤› olmadan yaflayamazsa, birey de d›fl faktörlerin y›k›c› etkisini göreceli olarak azaltabilen dünyaötesi bir prensip olmadan hiçbir zaman varoluflu ve
manevi ve ahlâkî özerkli¤i için gerçek bir neden bulamaz. Tanr›’ya ba¤lanamayan bir birey dünyan›n fiziksel ve ahlâkî k›flk›rt›c›l›¤›na karfl› kendi kaynaklar› ile
direnemez. Bunu yapabilmek için onu kitlelerin içinde bo¤ulmaktan koruyan içsel ve fizikötesi bir deneyimin varl›¤›na ihtiyac› vard›r. (Jung, 1999).
Üstün yetenekli çocuklar yüksek ahlâkî geliflim kapasitesine sahip olmakla
birlikte, bu çocuklar olgunluk ça¤›na erdiklerinde ve yetiflkin iflleri ile meflgul olmaya bafllad›klar›nda ciddi ahlâkî ikilemlerle karfl› karfl›ya kalabilmektedirler. Örne¤in, dünün pek çok üstün yetenekli çocuklar› biyoteknoloji alan›nda araflt›rmaya dayal› heyecan verici ve potansiyel olarak yararl› yeni keflifler yapmaktad›rlar. Ne yaz›k ki bu yeni teknolojik güç ayn› zamanda uzun menzilli etik problemler ve potansiyel olarak sa¤lad›¤› yararlar›n çok çok üzerinde olabilecek öldürücü çevresel zararlar vermektedirler. Modern toplum, özellikle bilim ve teknoloji
alan›nda yarat›c›l›¤› cesaretlendiriyor görünüyor, fakat bu yarat›c›l›¤›n ahlâkî anlamlar›yla ilgili uzun vadede iyi bir karfl›l›k sa¤lamamaktad›r (Ambrose, 2000).
Dünyan›n birçok ülkesinde okul programlar›nda, ö¤rencilerin manevi (spritüel), ahlâki, kültürel, zihinsel (mental) ve fiziksel geliflimlerine yard›mc› olacak birilerinin bulunmas› gereklili¤i dikkate al›n›r. Daha ileri bir e¤itim, ö¤rencileri yetiflkin hayat›n›n f›rsatlar›, sorumluluklar› ve yaflant›lar›na haz›rlamas› gerekir. Örne¤in, Finlandiya’da ilkö¤retimin amac›, ö¤rencilerinin sadece biliflsel alanda de¤il,
bütün kiflili¤inin geliflimini desteklemektir. Bu tür bir e¤itim, ö¤rencilerin gelifliminde, onlar›n manevi ve dini ilgiler de içinde olmak üzere, sosyal ve duygusal
alanlar›n önemini de kabul eder. (Tirri ve ark. 2004).
De¤erler, Bat›l› toplumlarda Yahudi-H›ristiyan miras›ndan kaynakland›¤› gibi,
Müslüman toplumlarda da ‹slam kültüründen kaynaklan›r. ‹nsanlar›n sayg› ve
adalete lay›k ilahi bir evrenin bak›c›lar› oldu¤u fleklindeki düflünce de bu ilahi gelenekten gelmektedir. Genifl anlamda bu düflünce okul programlar›na, çevreye,
sosyal adalete ve demokratik ilkelere ilgi ve alaka olarak aktar›lm›flt›r. Dini önyarg›lar olmaks›z›n bu ilkeler insanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini tehlikeye atan bu kanunlar›n çi¤nenmesini yasaklamay› desteklemektedir. Ço¤u kültürlerde etik kodlar›n dini gelene¤i içerdi¤ini göz önünde bulundurmakta fayda vard›r. Ahlâk e¤i-
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timi, çocuklar›n ahlâki bir durufl gelifltirmelerine yard›m edecek, kiflisel bir etik kodu biçimlendirmekten davranmaya kadar ona yard›m edecek, geliflimin olabildikleri herhangi bir aflamas›nda, onlara ahlâki bir flekilde geliflme imkân› verecektir.
Dabrowski, yüksek duyarl›l›¤› olan çocuklar üzerinde yapt›¤› çal›flmalarda,
kendi ahlâkî ideallerine uygun bir hayat yaflayamam›fl çocuklarda derin utangaçl›k, suçluluk ve ahlâkî yetersizliklerin oldu¤unu farketti. Bu a¤›r ahlâkî baflar›s›zl›k duygular› kiflili¤in daha üst geliflim basama¤› olan sars›lmaz de¤erler aflamas›na geçifl yapmas›nda ilk ad›m› temin etmektedir. Daha yüksek geliflim düzeyinin ilk aflamalar›nda birey davran›fl›n› kendi iç idealine göre de¤erlendirmeye bafllar. “Nedir?” ile “Ne olmal›d›r” aras›nda gerginlik yaflan›r (Silverman, 1994).
Üstün yetenekli çocuklar de¤erler ba¤lam›nda kimlik gelifltirirler ve etraf›ndaki baflka kimselerden etkilenirler. ‹nsanlar›n kendilerini görüp de¤erlendirebildikleri tarzda belli de¤erleri birlefltirir ve daha sonra nas›l davranacaklar›n› belirlerler (Lovecky, 1997).
Pek çok araflt›rmac›, manevi fark›ndal›¤› evrensel bir insan davran›fl› olarak
görürler. Robert Coles, farkl› ülkelerden ve farkl› kültürel arka planlara sahip çocuklarla pek çok görüflmeler yapt›. Bu görüflmeler sonunda çocuklar›n manevi
dünyalar›n› anlamak için gösterdi¤imiz çabalarda entelektüel ifllemlere öncelik
vermemizin yanl›fl oldu¤unu düflünmektedir. Manevi yaflam (sprituality), “gündelik olaylar›n iflleyiflinin ötesinde ve ondan daha büyük bir fleylerin oldu¤unun fark›nda olma” olarak tan›mlanabilir. Çocuklar›n hayatlar›ndaki do¤um, ölüm,
üzüntü, aflk, oyun ve özel durumlar gibi olaylar bu tan›mla iliflkilidir. Bundan da
öte, boyama, çizme, efllefltirme, oynama, hikâye anlatma ve flark› söyleme gibi
etkinlikler spritüel fark›ndal›¤a bir kap› aralayabilir (Tirri ve ark, 2004).
Lewis (2000) manevi e¤itimi kalbin ve zihnin önemli niteliklerinin e¤itilmesi
olarak tan›mlamaktad›r. ‹lkergenler (preadolescents) bir anlam ve kimlik duygusu
aray›fl› içindedirler. Onlar, fen ve insan bilimlerinden sorular›na cevaplar aramaktad›rlar. Kimlik oluflumu ile ilgili bu sorular›n bir k›sm› dini ve manevi konular›
içermektedir. Ben kimim? Nereden geldim? Amac›m nedir? Niçin var›m? Kime ya
da neye ba¤l›y›m veya kime karfl› ve niçin sorumluyum? (Tirri ve ark, 2004).
Kültürleraras› karfl›laflt›rmal› yap›lan bir araflt›rmada, üstün yetenekli çocuklara ve yak›n say›da normal düzeydeki çocuklara (3.- 6.s›n›flara giden ö¤rencilere)
gelece¤e iliflkin cevaplanmas›n› arzulad›klar› 20 soruyu yazmalar› istenmifltir.
Araflt›rma sonucuna göre, her ülkeden üstün yetenekli çocuklar›n daha fazla ahlakla ilgili soru sorduklar› tespit edilmifltir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlaml›
bulunmufltur. Bu bulgu, üstün yetenekli çocuklar›n ahlâkî geliflimlerinde yafl›tlar›
normal çocuklara göre daha olgun olduklar›n› ve ahlâkî sorunlarla çok daha ilgili olduklar›n› gösteren empirik araflt›rma sonuçlar›yla uyum içindedir. Kalitatif
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analiz, ahlâkî sorular›n büyük bir k›sm›n›n savafl ve terörizmle ilgilenen ö¤renciler taraf›ndan soruldu¤u tespit edilmifltir (Tirri ve ark, 2004).
Bu araflt›rma kesinlikle okullarda konu esas›na göre program yapma ve ö¤retmenlerin ilk ergenlerin geleceklerini etkileyen ahlâkî, manevi ve dini sorular›
tart›flma ihtiyac›na iflaret etmektedir. Bu üstün yetenekli çocuklar için do¤rudur;
çünkü onlar da bu konulara oldukça ilgilidirler. Ayn› zamanda normal çocuklar
için de bu do¤rudur; çünkü onlar da geleceklerini etkileyebilecek konularla ilgili
sahip olduklar› ilgi ve merak› iyi bir flekilde ifade edememifl olabilirler. Ayr›ca, manevi ve dini sorular ilk ergenlerin ilgilendi¤i konular aras›ndad›r. Ben kimim? Nereden geldim? Amac›m nedir? Niçin var›m? Kime ya da neye ba¤l›y›m veya kime
karfl› ve niçin sorumluyum? gibi bu tarz sorular her kültürde cevaplar›n› bulabilmeleri için gençlere yard›m edilmelidir. Dünyadaki belli bafll› dinî ve manevî geleneklerin hepsi bu sorulara cevap aram›fllard›r. Bizim ilk ergenlerimiz de sadece biliflsel olarak de¤il, ayn› zamanda manevi olarak da bu gelenekler hakk›nda bilgi
sahibi olmaya ve bilgeli¤e ihtiyaç duyarlar (Tirri ve ark, 2004).
Üstün yetenekli çocuklar›n sahip oldu¤u yüksek ahlâki duyarl›l›k, toplumlar›n bask›c› (dominator) bir toplum modundan ortakl›k anlay›fl›na dayal› bir toplum moduna geçifline yard›mc› olur. Baflka bir ifade ile toplumlar›n demokratikleflmesinde ahlâki duyarl›l›¤›n, yani baflkalar›n›n varl›¤›n› dikkate alma ve kendi
varl›¤›yla eflit konumda de¤erlendirebilmenin önemli bir etkisi bulunmaktad›r
(Silverman, 1994).
Bütün üstün yetenekli çocuklar›n istisnas›z ahlâki yönden ileri oldu¤unu söylemek de mümkün de¤ildir. Çünkü ihmal, kötü davranma, duyars›zl›k ve anlay›fl
yoksunlu¤u yüzünden duygusal olarak tahrip edilmifl çocuklar›n varl›¤› da bir
gerçektir. Yine bask›c› sistemlerin kurban› oldu¤undan, bask›c› duyars›zl›¤›n psikolojik z›rh›n› kuflan›p ve o duyars›zl›¤› devam ettirenler de bulunmaktad›r. Duygusal olarak zarar görmüfl üstün yetenekli bir çocuk toplumu için daha düflük kabiliyete sahip bir yafl›t›ndan daha tehlikeli olabilir; çünkü bu birey kendi büyüklü¤ünü ortaya koymak için daha büyük bir zihinsel kapasiteye sahiptir.
Üstün yetenekli çocuklar, ilk çocukluk y›llar›n›n cömert, flefkat dolu ve di¤erkâm tavr›n› devam ettirebilmeleri, akranlar› taraf›ndan reddedilmek ve alaya al›nmak gibi riskleri beraberinde tafl›maktad›r. Bu ahlâkî özellikleri dolay›s›yla onlar
pek çok tehlikelere maruz kalabilirler. Bu nedenle üstün yetenekli çocuklar s›kl›kla baflkalar› taraf›ndan onlar için modellenen ayn› z›rh›n arkas›nda kendilerinin
ahlâkî taraflar›n› gizlerler. Ahlâkî duyarl›l›k ilk çocuklukta üstün yeteneklilikle iliflkili görülürken, çevresel etkilere aç›k, özellikle insan üzerinde egemenlik kurmay› yücelten, hatta çocuklar›n izledikleri çizgi filmlerde bile aniden ortaya ç›kan
medya sald›r›lar›na karfl› korunmas›z oluflu yüzünden tehlike alt›nda olmaktad›r.
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‹lkö¤retimin ikinci kademesine gelinceye kadar ahlâkî olarak duyarl› çocuklar,
özellikle erkek çocuklar iki tercihle yüz yüze gelirler: Kurbanlar olmak veya bask›c› bir sistemin bir parças› olarak kendilerini kan›tlamak (Silverman, 1994).
Dabrowski’nin çal›flmas›ndan di¤erlerine kadar, hemen hepsinde aç›k bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r ki yüksek ahlâkî de¤erler, soyut muhakeme için elveriflli çok yönlü bir organizmay› gerekli k›lmaktad›r. Yüksek zekâ, soyut muhakeme
kabiliyeti ve düflüncenin giriftli¤i ile efl anlaml›d›r. Yüksek zekâl› bireylerin, yüksek rekabetçi bask›c› toplumlarda niçin bir tehdit olarak alg›land›¤›n› anlamak kolayd›r. Zekân›n, iktidar yar›fl›nda haks›z avantaj sa¤layaca¤›ndan korkulur. Fakat
daha iflbirli¤ine dayal› sosyal ortamlarda, herhangi bir bireyin yüksek zekâs› ve
hünerleri herkes için faydal› olarak görülecektir. ‹ster erkek olsun ister kad›n, üstün yetenekli çocuklar›n, toplumun bask›c› bir yap›dan iflbirli¤ine dayal› bir moda de¤iflim ve geliflimine yard›m etmesi için gerekli ahlâkî ve duygusal duyarl›l›¤a
sahip olduklar› görülmektedir. (Silverman, 1994).
Bu demek de¤ildir ki bütün üstün yetenekli çocuklar ahlâkî yönden ilerlemifltir. Kimi çocuklar vard›r ki ihmal edilmek, kötüye kullan›lmak, anlay›fls›zca davran›lmak suretiyle duygusal olarak zarar görmüfltür. Bask›c› sistemler taraf›ndan
kurban edilmifllerdir. Onlara, bask›c› duyars›zl›¤›n psikolojik z›rh› giydirilmifltir.
Duygusal olarak zarar görmüfl üstün yetenekli bir genç, daha az kabiliyetleri olan
bir kimseye göre toplum için daha büyük bir tehlike olabilir; çünkü üstün yetenekli birey, kendi de¤erini yükseltme güdüsünü hizmete koymada daha yüksek
bir zihinsel kapasiteye sahiptir. Yine geliflimleri itibariyle “tekyönlü” olan üstün
yetenekli çocuklar bulunmaktad›r. Bunlar, sosyal ve duygusal geliflimlerine eflit
özen göstermeksizin belli yeteneklerini gelifltirmelerine izin verilen çocuklard›r.
Ne kadar üstün yetenekli olursa olsun bir çocu¤un, bask›c› ilkelerin binlerce y›ld›r hüküm sürdü¤ü bir toplumda kültür içinde eriyip gitmeye karfl› durmas› son
derece güçtür. Hem erkekler hem de k›zlar savafltan endifle duymakta, çevreye,
evsizlere, sefalete, cinayetlere, uyuflturuculara karfl› duyarl› bulunmaktad›rlar. Fakat ayn› zamanda fliddete karfl› büyülenmifl gibi bakan pek çok üstün yetenekli
çocuk da bulunmaktad›r. Bir araflt›rmac›n›n görüfltü¤ü üstün yetenekli çocuklar,
kifliler aras› çat›flmalar›n tek çözüm yolu olarak fliddeti gördüklerini ifade etmifllerdir. Hem etraflar›ndaki akranlar›n›n hem de medyan›n etkisi üstün yetenekli
çocuklar›, özellikle erkekleri, en içteki duygular› ve yarg›lar›yla çat›flma içine sürüklemektedirler (Silverman, 1994).
Bütün bunlar göstermektedir ki, üstün yetenekli çocuklar elveriflli geliflim ortamlar› ve uygun e¤itim koflullar› alt›nda insanl›k için büyük bir kazan›m haline
gelebilecekleri gibi, varl›klar›n›n ciddiye al›nmad›¤› ortamlarda insanl›k için yeri
doldurulamaz büyük bir kay›p, baz› durumlarda da ciddi bir tehlike kayna¤› hali-
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ne gelebilirler. ‹nsan›n ahlaki ve manevi seviyesini yükseltecek bir e¤itim ve rehberlik bireysel ve toplumsal huzur ve refah›n sa¤lanmas›nda her zaman en
önemli bir faktör olarak karfl›m›zda durmaktad›r.
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ÖZET

G‹R‹fi
Amerika’da üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi ile ilgili yetki ve karar alma insiyatifi ba¤›ms›z hareket eden eyaletlerin eline verilmifltir. 2001 y›l› itibariyle 27
eyalette üstün yetenekli çocuklar çesitli testlerle belirlenmekte, 26 eyalette de bu
ö¤rencilerin e¤itimi s›n›f içi veya s›n›f d›fl› aktivitelerle veya özel s›n›flar oluflturma
fleklinde uygulanmaktad›r (CSDPG & NAGC, 2002).
1993 y›l›nda genel hatlar›yla belirlenen ulusal “gifted” yani “üstün yetenekli” terimi halen ufak de¤iflikliklerle bütün eyaletler taraf›ndan kabul edil____________________________________
*

MEB Burslu Master Ö¤rencisi, Ohio State Üniversitesi - Amerika Birleflik Devletleri.
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mektedir. Bu tan›ma göre üstün yetenekli ö¤renciler befl ana kategoride belirlenmektedir:
–
–
–
–
–

Genel zihinsel yetenek
Özel akademik yetenek
Yarat›c›/üretici düflünce yetene¤i
Liderlik yetene¤i
Psiko-motor yetenek (Görsel sanatlar yetene¤ini de içerir.) (O’ConnellRoss, 1993).

Uzun y›llar boyu IQ gibi klasik ölçütlerle de¤erlendirilen zekâ veya üstün yetenek konusu, günümüzde bu befl alan› kapsayacak flekilde ele al›nmaktad›r. De¤iflik yetenekler ve beceriler bu kavram›n içine girdi¤inden, “zekâ” kavram› üstün yetenekli ö¤rencileri tan›mlamakta yetersiz kalm›flt›r.
Amerika’da e¤itim dünyas› içinde üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi önemli
bir tart›flma konusu haline gelmifltir. Ülkedeki eflitlik, demokrasi ve çoklu kültür
prensipleri konusunda duyulan kayg›lar, üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi ile
“elit” bir grubun olufltu¤u iddias› ve bu e¤itim faaliyetlerinin ço¤unlukla beyaz
›rktan orta ve yüksek ekonomik s›n›flara hitap etti¤i yolundaki elefltiriler, üstün
yetenek e¤itiminin son y›llarda güç kaybetmesine neden olmufltur. Amerika’da bu
alandaki son trend, üstün yetenekli çocuklar›n “talent development” yani yetenek geliflimi ad› alt›nda di¤er ö¤rencileri de kapsayarak herkese hitap eden bir
program dahilinde e¤itilmesidir. Esasen Amerika’da Howard Gardner’›n liderli¤ini
yapt›¤› çoklu zekâ teorisinin bu kadar genifl çapta kabul görmesinin bir sebebi
de daha çok ö¤rencinin dahil olabilecegi pratik bir yap›ya sahip olmas›d›r.
Son on y›lda üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimini etkileyen baflka bir faktör
de Amerika’daki “learning disability” konusu, yani ö¤renme güçlü¤ü çeken birçok ö¤rencinin varl›¤› ve bu konuya verilen önemin büyüklü¤üdür. Bu ö¤rencilerin e¤itimi dönem dönem üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminden daha öncelikli
görülmüs, kanunla desteklenmifl ve son y›llarda bu ö¤renciler di¤er ö¤rencilerle
ayn› ortamda e¤itim görebilmek için normal s›n›flara al›nm›fl (NAGC, 1996), bu
da anlat›m›n daha çok onlara hitap edecek flekilde basitlefltirilmesine sebep olmufltur (Ford, 2004). Buna karfl›l›k üstün yetenekli ö¤rencilerin belirlenmesi ve
e¤itimi konusunu mecburi tutan bir kanun yoktur.
Bu elefltirilere karfl› üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi ile ilgilenen bilim çevrelerinin ana meselesi, onlar›n e¤itiminin bir ayr›cal›k de¤il, bir ihtiyaç oldu¤u yönündedir. Çünkü araflt›rmalar›n verdi¤i sonuçlar, üstün yetenekli ö¤rencilerin, en
az baflar›s›z ve ö¤renme yetersizli¤i tafl›yan ö¤renciler kadar özel e¤itime ihtiyaç
duyduklar› yönündedir. Araflt›rmalar, bu ö¤rencilerin her alanda baflar›l› olmalar›-
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n›n söz konusu olmad›¤›, okul derslerinde baflar›s›z olabildikleri, ayr›ca akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlar› tatmin edilmedi¤inde büyük çapta problemler
yaflayabildikleri ve s›n›f ortam›n› da olumsuz etkileyebildikleri sonucunu vermifltir. Esasen üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimine yap›lan elefltirilerin birço¤u bu
alandaki yetersiz bilgilerden kaynaklan›p, hala üstün yetenekli çocuk denildi¤inde akla sadece yüksek IQ ve akademik baflar› etkenlerinin gelmesi, bu ö¤rencilerin özel e¤itime gerek görmeden daima kendi kendine yeten ve baflar›l› insanlar
olacaklar› izlenimini do¤urmufltur.
Biz bu makalemizde birçok üstün yetenekli ö¤rencinin normal s›n›flarda ö¤renim gördü¤ü gerçe¤inden yola ç›karak, bu ö¤rencilerin akademik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yönelik baz› güncel prensipleri ortaya koyacak, kullan›lan baflar›l›
yöntemleri ve baz› örnek aktiviteleri sunaca¤›z.

MÜFREDATIN FARKLILAfiTIRILMASI:
Üstün yetenekli ö¤renciler zaman zaman normal müfredat›n kendilerini tatmin etmemesi, daha üst düzeyde akademik bilgi gereksinimi ve derse daha çok
kat›l›mda bulunma iste¤i gibi problemler yaflarlar. Bu ö¤rencilere ve de¤iflik akademik ihtiyaçlar› bulunan her ö¤renciye göre müfredat›n “farkl›laflt›r›lmas›”, Amerika’daki okullarda son y›llarda uygulanan önemli bir yöntemdir. Fakat farkl›laflt›rma terimi, ayn› e¤itim aktivitelerinin ve ödevlerin miktar› art›r›larak üstün yetenekli ö¤renciye yüklenmesi de¤il, yeteneklerini geniflletecek ve gelifltirecek, özel
bir program uygulanmas›n› ifade eder (Passow, 1988). E¤itim uzmanlar›n›n ve
ö¤retmenlerin öncelikle düflünmesi gereken befl soru farkl›laflt›rman›n s›n›r›n› çizer: Müfredat›n haz›rlanmas›nda ve ders iflleniflinde, “ne”, “ne zaman”, “nas›l”, “niçin”, ve “nerede” farkl›laflt›r›lacakt›r? (Ford, 2004).
Farkl›laflt›rman›n üç temel özelli¤i, ilerleme h›z›n›n, konunun genifllik ve kapsam›n›n ve konunun derinli¤inin ve karmafl›kl›¤›n›n ö¤rencinin ihtiyac›na göre art›r›lmas›d›r (Ford, 2004). Donna Ford’a göre, farkl›laflt›rman›n befl boyutu vard›r:
ö¤renci, konu (bilgi), ö¤renim süreci (egitim, ders anlat›m›), s›n›f organizasyonu
ve yönetimi ve ürün (kendini ifade etme tarzlar›). Üstün yetenekli bir ö¤rencinin
yararlanabilece¤i bir müfredat, bu befl kategori alt›nda afla¤›da belirtilen özellikleri tafl›mal›d›r:

Ö¤renci:
1.

Ö¤renme süreci, her ö¤rencinin kendine has kabiliyetleri, ilgi alanlar› ve ö¤renme tarz›n› dikkate alacak flekilde düzenlenmelidir (Renzulli, 1994). Bu-
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2.

3.

4.

5.
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nunla beraber, ö¤renciler için planlanacak özel kiflisel çal›flmalar ve ödevlerde, onu s›n›f ortam›ndan ve di¤er ö¤rencilerden uzaklaflt›racak, daha sonra
s›n›fta tekrarlanabilecek ve ö¤rencinin derste s›k›lmas›na neden olabilecek
konulardan kaç›n›lmal›d›r (George, 2003).

‹çerik ve konular:

Bir ö¤rencinin profili o ö¤renci için konulacak hedefler ve ders planlar› belirlenirken dikkate al›nmal›d›r. Her ö¤rencinin ders alanlar›na göre gönüllülük
ve haz›r olma durumu de¤iflebilece¤i gibi, zihinsel anlama ve ö¤renme mekanizmas› de¤iflik flekillerde kendini gösterebilir. Örne¤in bir ö¤renci konunun özü ve salt bilgiyi almak amac›nda, sözlü anlat›ma pozitif, derse kat›lma süreci uzun, insanlarla iletiflimi ve ortak çal›flma yetene¤i güçlü ve bilgiyi aktar›rken rahat ve kontrollüyken, di¤er bir ö¤renci soyut ve mant›ki düflünme ve derinlemesine sorgulama özelli¤i geliflmifl, görsel anlat›ma meyilli, derse kat›l›m ve dikkat süresi k›sa, yar›flmay› ve bireysel çal›flmay› seven bir
yap›ya sahip olabilir. Ayn› flekilde farkl›laflt›rma ad›na, çoklu zekâ kuram›n›n
önerdi¤i zekâ ve yetenek türleri, ö¤renci üzerinde gözlemlenerek veya çeflitli testlerle tespit edilerek belirlenebilir (Tomlinson, 2001).
Müfredat›n oluflturulmas›nda ö¤rencinin de katk›s› ve kararlar› önemlidir.
Ö¤renci ilgi ve ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak, ö¤rencinin seçece¤i
konularda derinleme araflt›rma ve proje haz›rlama imkan› sunulmal›, ayr›ca
ö¤renciye, genifl yelpazedeki materyal ve kaynaklar aras›ndan seçme özgürlü¤ü tan›nmal›d›r (Davis & Rimm).
Kiflisel geliflim ve motivasyon yetene¤inin ö¤renciye ö¤retilmesi için kendini
tan›ma ve bilme, kendi kapasitesini, ilgi ve ihtiyaçlar›n› anlama, kendisi ve
baflkalar› aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› teflhis edebilme, ve insani meziyetleri karakter edinme becerilerinin kazand›r›lmas› müfredat›n özellikleri
aras›nda olmal›d›r. Motivasyonu olumlu yönde etkileyecek bir program, ba¤›ms›z cal›flma ve düflünme özelli¤i kazand›rmal›, kendini yönlendirme, disiplin oluflturma ve motive etme, ayr›ca gelece¤e yönelik yüksek hedefler ve
uzun vadeli plan yapma gibi vas›flar› ö¤rencide oluflturmal›d›r (Davis &
Rimm, 1994). Motivasyonu etkileyen bir di¤er faktör de ö¤retmenin konuya yaklafl›m›d›r. Bu yüzden ö¤rencilere konular› veya projeleri tan›t›rken
“zor” ve “karmafl›k” kelimeleri yerine “düflünmeye ve araflt›rmaya itici”, ve
“mant›k bulmacas›” fleklinde terimler kullan›lmal›d›r (Ford, 2004).
Müfredatta de¤iflik kültür ortamlar›ndan gelen ö¤rencilerin farkl›l›klar›n› ve
inanç ve de¤erlerini paylaflabilecekleri f›rsatlar haz›rlanmal›d›r. Önyarg›lar› aflmaya ve empati kurmaya yönelik bir ders plan›, ö¤rencilerin birbirine olan
sayg›s›n› ve tolerans›n› gelifltirmelidir (Ford, 2004).
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1.

Üstün yetenekli ö¤renciler için düflünülecek müfredat daha özenli ve dikkatli haz›rlanm›fl, ana fikirler, problemler ve temalar daha kompleks ve derin ortaya konmufl ve çeflitli bilgi ve düflünce sistemlerini entegre eden bir yap›ya
sahip olmal›d›r (Passow, 1982). Bunun yan›nda, normal müfredatta ö¤renilmesi gereken temel bilgi ve beceriler maksimum düzeyde verilmelidir (Davis
& Rimm, 1994).

2.

Müfredat verimli düflünme yetene¤ini gelifltirme ve uygulaman›n yan›nda,
halihaz›rdaki bilgiyi iflletme, yeniden kavramlaflt›rma, üzerinden yeni bilgi
üretme ve dinamik ve de¤iflken bilgiyi takip için yeni geliflmeleri araflt›rmaya
teflvik etmelidir (Passow, 1982).

3.

Konular ve ders planlar›, birçok ana bilimi içine alacak flekilde disiplinleraras› düzenlenmelidir. Tematik ünitelerle matematik, tarih, fen bilgisi ve sanat
dersleri gibi birden fazla alan›n aras›nda ba¤lant› kurulmal› ve ayr›ca ö¤renci yeni bilim alanlar›yla tan›flt›r›lmal›d›r (Davis & Rimm, 1994).

4.

Ünite ve ders planlar›n›n amaçlar› ve ö¤rencilere ne kazand›rmas› hedeflendi¤i aç›kça belirlenmeli ve küçük zaman dilimlerine ayr›larak takibi ve gerçekleflmesi sa¤lanmal›d›r (Ford, 2004).

Ö¤renme süreci:
1.

Ö¤rencilere dersin ana noktalar›n›, amac›n›, gerekli kaynaklar›, o sömestr
için ders ve aktivite takvimini, ödevlerin teslim günlerini ve dersle ilgili di¤er
aç›klamalar› içeren broflürler verilerek, ö¤rencilerin bilgilendirilmesi, ayr›ca
gerekli noktalara ve zamanlamaya özen göstermeleri sa¤lanabilir (Ford,
2004).

2.

Ders plan› ve ders islenifli ö¤renci merkezli olmal›d›r. Ö¤renciler yapt›klar›
dersten zevk ald›klar› ve ilgi duyduklar› ölçüde ö¤renme etkili oldu¤undan,
ders ve s›nav uygulamalar›nda di¤er faktörlerin ve kayg›lar›n yan›nda ö¤rencilere dersi sevdirmeye ve gerçek hayatla ba¤lant›l› konu ve problemler sunmaya özen gösterilmelidir (Renzulli, 1994).

3.

Yarat›c›/üretici düflünme becerilerinin gelifltirilmesi: Bu alanda baflar›l› insanlar, yarat›c› düflünme süreci ve teknikleri ö¤renciye tan›flt›r›lmal›, gelifltirilecek
ürün ve projelerin eski yöntemleri aflan, yeni ve orjinal teknikler, materyal ve
fikirler olmas› teflvik edilmelidir (Davis & Rimm, 1994).

4.

Probleme dayal› ö¤renme becerilerinin gelifltirilmesi için ö¤rencilere araflt›rma ve keflif yöntemleri ö¤retilmeli, problemleri farketme ve tan›mlama,
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problemleri de¤iflik yollardan çözme özelli¤i, gelece¤e yönelik düflünme yetene¤i ve her ö¤renilen bilgiyi sadece oldu¤u flekilde de¤il, olabilece¤i, veya
olmas› gereken yönleriyle de düflünebilme yetene¤i kazand›r›lmal›d›r (Davis
& Rimm, 1994). Bu problemlerin yaflam becerileri vermeye yönelik ve gerçekçi olmas› önemlidir.

la üstün yeteneklerini, motivasyonunu ve azmini yitiren ö¤rencilerin varl›¤›na
engel olunabilir.

5.

Üstün yetenekli ö¤renciler için haz›rlanacak bir müfredat, yüksek seviyede
ve soyut düflünme yetene¤ini gelifltirmelidir. Bu anlamda haz›rlanacak olan
ünite ve ders planlar›nda Bloom Taksonomisinin üst k›sm›nda yeralan düflünme seviyelerine yer verilmelidir (uygulama, sentez, analiz ve de¤erlendirme).
Taksonomi çal›flmalar›n›n kazand›rmasi gereken beceriler aras›nda kütüphane araflt›rma teknikleri, bilimsel araflt›rma, sebep sonuç, özelden genele ve
genelden özele ç›kar›m yapma gücü, kritik düflünebilme yetene¤i, karar verme, organizasyon, plan yapma yetene¤i say›labilir (Davis & Rimm, 1994).

1.

S›n›f ortam› de¤iflik tarzda ve boyutta ö¤renme alanlar› icermelidir. S›n›f içerisinde veya okul binas›nda ilgi merkezleri, ö¤renme istasyonlar›, bilgisayar
köflesi, bilim köflesi veya sanat köflesi fleklinde farkl› merkezler oluflturmal›,
ilgi ve yetenek gruplar›n›n çal›flmas› ve verimli ürünler-projeler üretmesi için
gerekli flartlar haz›rlanmal›d›r (Dinnocenti, 1998). Ek olarak, ö¤rencilerin s›ra ve masalarda oturma düzeni zaman zaman de¤ifltirilmeli ve s›n›fta “zekiler grubu” oldu¤u yan›lg›s›na neden olunmamal›d›r (Ford, 2004).

6.

Grup çal›flmalar›nda ve ikili ortak ö¤renmelerde dikkat edilecek baz› noktalar vard›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda üstün yetenekli ö¤rencinin ihtiyaçlar› karfl›lanmayabilir ve üstün yetenekli ö¤renci ö¤renmeden daha çok s›n›f arkadafl›na ders anlatma pozisyonuna düflebilir. Bu yüzden iki veya daha çok ö¤renci için gruplar oluflturulurken konunun zorluk seviyesi ö¤rencinin haz›r olma düzeyi, ö¤renme stili ve baflar› seviyesi dikkate al›narak haz›rlanmas› gerekmektedir. Bir di¤er nokta da üstün yetenekli ö¤renciler için yüksek seviyede, ö¤rencilerin kaliteli fikirleri yönlendirebilecekleri, de¤ifltirebilecekleri,
uygulayabilecekleri, anlam›n› ve kapsam›n› gelifltirebilecekleri projeler haz›rlanmas›d›r. Bunun yan›nda, ö¤renciler aras›nda yap›lacak ifl ve aktivitelerde
yük da¤›t›m› dengeli yap›lmal› ve ö¤rencinin beraber ö¤renime kat›laca¤› kiflilerin de¤ifltirilmesinde zamanlama ve s›n›f içi dengeler dikkate al›nmal›d›r
(NAGC, 1996).

2.

Ö¤retmenler, zamanlama konusunda her ö¤rencinin kendine özgü bir kavray›fl ve uygulama h›z› oldu¤unu dikkate alarak esnek davranmal›d›r (NAGC,
1994).

3.

S›n›f atmosferi ö¤rencilere ferahl›k ve rahat hareket olana¤› verecek flekilde
dizayn edilmelidir

4.

Ö¤renme ortam› yaln›z okul binas› ve s›n›fla s›n›rl› tutulmamal›d›r. Haftasonu ve yaz okullar› gibi imkanlarla üstün yetenekli çocuklar›n birarada e¤itim
görecekleri ortamlar haz›rlanabilece¤i gibi s›n›f veya grup aktivitesi fleklinde
müzeler, bilim merkezleri, sosyal tesisler, sa¤l›k enstitüleri, kültür merkezleri,
piknik ve park alanlar›, devlet daireleri, ilkokullar için lise ziyareti gibi ideal
kazand›r›c› ortamlar, sanat aktiviteleri, yafll›lar evi, tarihi, turistik veya tabiat
ortamlar› gibi yerler ziyaret edilerek normal dersin çok ötesinde kaliteli ö¤renme sa¤lanabilir (Ford, 2004).

5.

Ö¤retmen s›n›f içinde tek otorite ve bütün bilgileri veren kifli olmaktan daha
çok bir rehber ve organizator rolü yüklenmelidir (NAGC, 1994)

Ürün ve sonuç aflama:
1. Ö¤rencilerin aktif olarak o¤renimin her aflamas›nda yer almas› gerekti¤i
gibi, ö¤renme veriminin ölçülmesi, her türlü ürün ve performans›n de¤erlendirilmesi, ödevler ve s›navlar için not verme iflleminde de ö¤rencilere kendi ö¤renimlerini kontrol ve de¤erlendirme f›rsat› tan›nmal›d›r. Ö¤rencilerle sonucu, notlar›n› ve ortaya koydu¤u ürünü de¤erlendirirken, gelece¤e yönelik teflviklerde
“en iyisini yapmal›s›n” veya “en yüksek notu almal›s›n” gibi yönlendirmelerden
kaç›nmal›, ö¤rencinin kendisiyle yar›fl›p kendi seviyesinin üstüne ç›kmas›n› vurgulayan hedefler konulmal›d›r (Ford, 2004). Böylece s›n›fta her zaman en iyi notu alan, bundan daha ötesine gerek olmad›¤›n› düflünen ve bu yüzden zaman-

S›n›f ve ö¤renme ortam›:

Bu prensiplere ek olarak üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde ekol sahibi
olan Harry A. Passow’un ürettigi üç soruluk test ile herhangi bir program›n üstün
yetenekli çocuklar için uygun olup olmad›¤› anlafl›labilmektedir. Bu sorular flunlard›r:
a.

Bütün ö¤renciler bu ö¤rencilerin yürüttü¤ü aktiviteler ve ö¤retimin içinde bulunmak isterler miydi?

b.

Bütün ö¤renciler bu aktivite ve programlara kat›l›m ve baflar› sa¤layabilirler mi?

c.

Bu ileri düzeydeki program ve aktiviteler için bütün ö¤rencilerin kat›l›m›
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ve baflar› sa¤lamas› beklenmeli mi?/beklenebilir mi? Bu sorulara ‘evet’
cevab› veriliyorsa, bu programlar üstün yetenekli ö¤rencilere hitap etmemektedir (Passow, 1988).
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düflünmeye ve çal›flmaya iten aktiviteler için zaman sa¤lamakta, ayr›ca anlat›m ve pratik safhalar›n›n h›z› ve derinli¤i art›r›labildi¤i için güvenilir bir program sa¤lamaktad›r (Baum, Reis, & Maxfield, 1998).
S›k›flt›r›lm›fl müfredat›n uygulanmas›n› alt› ana basamakta özetleyebiliriz:

Ö⁄RET‹M TEKN‹KLER‹ VE ÖRNEK AKT‹V‹TELER
Bloom Taksonomisi: Bloom Taksonomisi üstün yetenekli ö¤rencilerde yüksek seviyeli düflünme yetene¤ini gelifltirmek için kullan›lmaktad›r. Ayr›ca bu
yöntemle ünite ve konular için yap›lacak aktivitelerde her ö¤rencinin seviyesine göre ö¤retimin farkl›laflt›r›lmas› da mümkün olmaktad›r. ‹lk üç seviye
klasik e¤itim metotlar› aras›na girerken, en üst seviyedeki aktiviteler üstün
yetenekli ö¤rencilere daha cok hitap etmektedir. De¤iflik seviyedeki düflünme yeteneklerine göre ödevler ve aktivitelerde kullan›lan anahtar sözcüklerden baz›lar› flunlard›r:
•

Bilgi (basit anlam›yla ö¤renmek): “Hat›rlamak, bilgi toplamak, isim, gözlemlemek, göstermek, kaydetmek, belirlemek”.

•

Kavrama (anlad›¤›n› göstermek): “Grupland›rmak, göstermek, kategorilere
ay›rmak, tasvir etmek, yeniden düzenlemek, yeniden s›ralamak”

•

Uygulama (bilgiyi kullanmak, problemleri çözmek): “Uygulamak, örnek almak,
s›ralamak, ö¤renilen bilgiyi yeni ortam ve durumlarda kullanmak, iflletmek”

•

Analiz (parçalar halinde incelemek): “Karfl›laflt›rmak, ay›rmak, analiz etmek,
çözmek, karfl›t›n› düflünmek, tahlil etmek, araflt›rmak, tart›flmak”

•

Sentez (üretmek, uyarlamak): “Hayal gücünü kullanmak, tahmin yürütmek,
dizayn etmek, gelifltirmek, de¤ifltirmek, üretmek, icad etmek, infla etmek,
uyarlamak”

•

De¤erlendirme (hükme varma, muhakeme): “Kriti¤e tabi tutmak, de¤iflik seçenek ve aktiviteleri yorumlamak, yans›tmak, standartlara göre karar vermek, kan›tlamak” (Hegeman, 1987).
S›k›flt›r›lm›fl müfredat (Curriculum compacting): Bu yöntem birçok üstün yetenekli ö¤rencinin, derste anlat›lan konular› bildi¤i, ders kitaplar›n›n
gere¤inden fazla basitlefltirildi¤i, yüksek akademik seviyedeki ö¤rencilerin
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanamad›¤› gibi nedenlerle 1980’lerin bafl›nda bafllat›lm›fl
olup, son y›llarda yo¤un bir flekilde uygulanmaktad›r. Müfredat›n s›k›flt›r›lmas›, normal not ortalamas› beklentisinin cok ötesinde baflar› sa¤layabilecek bireysel veya küçük gruplar halindeki üstün yetenekli çocuklar için daha çok

1.

Bir veya birden çok alanda s›n›f seviyesi için ortalama ö¤renme hedefleri belirlenir.

2.

Hangi ö¤rencinin her ders için ne düzeyde bu hedeflere ulaflt›¤› ve her ders
için ayr› ayr› güçlü ve zay›f kald›klar› noktalar pre-testlerle belirlenir.

3.

De¤iflik alanlarda veya ünitelerde, önceden baflar› sa¤lam›fl olan ö¤renciler,
bütün s›n›f bu konuyu ö¤renirken, ayn› süre içinde s›n›ftan uzak veya s›n›f
içinde farkl› zenginlefltirme ya da h›zland›rma çal›flmalar›yla sonraki aflamalara geçirilir.

4.

Di¤er ö¤renciler aras›ndan henüz konuya tamamen hakim olamam›fl fakat
en k›sa sürede baflarma yetene¤i olan ö¤renciler için de küçük grup veya
tekli ö¤retim yöntemi uygulan›r.

5.

Müfredat› s›k›flt›r›lm›fl olan ö¤rencilere alternatif zenginlefltirme ve h›zland›rma uygulanarak de¤iflik aktiviteler ve yüksek seviyede çal›flma imkan› sa¤lan›r. Bu, tekli veya küçük grup projeleri, ilgi ve ö¤renme merkezleri, seminer
gruplar›, daha büyük yafltaki ö¤rencilerden rehberlik yard›m› al›nmas›, oyun
dizayn›, üretici ve elefltirel düflünme e¤itimi, ö¤rencilerin kendilerinin yönlendirdi¤i kontratl› projeler gibi yöntemler kullan›larak yap›l›r. Ö¤retmenler için
en cok zaman ve emek gerektiren aflama da budur.

6.

Her ö¤renci için ayr› bir dosya ve de¤iflik dökümanlarla belgeleme yap›l›r. Bu
belgeler ö¤rencilerin pre-test skorlar›, ö¤rencinin güçlü ve zay›f oldu¤u alanlar, haftal›k/günlük performans kay›tlar› ve gelece¤e yönelik hedef aktivite
ve çal›flmalar› içerebilir (Reis, Burns & Renzulli, 1992).
H›zland›rma (Acceleration): Müfredat›n ve genel anlam›yla e¤itimin üstün
yetenekli ö¤renciler için h›zland›r›lmas›d›r. S›n›f içi ve s›n›f d›fl› çal›flmalarla
sa¤lanabilir. Uygulama örneklerinden baz›lar›, konu ve ana bilim dal›nda h›zland›rma, ilkokul, ortaokul, lise veya üniversiteye erken bafllatma, s›n›f veya
dönem atlatma, liseden erken mezuniyet, ve ö¤renci lisedeyken üniversite
dersleri almas›n› sa¤lamakt›r (Van Tassel-Baska & Sher, 2003). Bununla birlikte s›n›f atlatma ve erken mezuniyet gibi durumlarda ö¤rencinin afl›lan basamaklarda ö¤retilecek olan bütün bilgi ve becerileri kazanm›fl oldu¤undan
emin olunmal›d›r.
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Ba¤›ms›z Projeler (Independent study): Ö¤retmen ve ö¤rencinin biraraya gelerek ö¤rencinin ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda belirledikleri bir
problem veya konuyla ilgili ö¤rencinin yapt›¤› bireysel çal›flma ve elde etti¤i
ürünlerdir. Bu projeler, ö¤rencinin yetenek ve bilgisini bir konuda veya problemi çözmede kullanma yetene¤ini gelifltirmesini sa¤layarak o konuyla ilgili
merak ve ilgisini tatmin eder. Ö¤renci yetenek geliflimi aç›s›ndan, karmafl›k
ve soyut meselelerde düflünmeye, ba¤›ms›z çal›flman›n ö¤renilebilmesine,
yo¤unlaflt›r›lm›fl ve kaliteli bilgi edinmeye, bilim dilinin ve bilimsel kelime ve
kavramlar›n erken ö¤renimine, planlama ve araflt›rma becerilerinin geliflmesine imkan verir (Tomlinson, 2001).
Probleme dayal› ö¤renme (Problem based learning): Problem çözme becerilerini gelifltirmek ve organize etmek için üretilen alt› aflamal› yöntemdir. Bu aflamalar s›ras›yla, karmafl›k durumu bulma, durumla ilgili bilgi toplama, çözülecek
problemi ortaya koyma, fikir üretme ve beyin f›rt›nas›, çözüm üretme ve çözümü
uygulamak için plan haz›rlama ve yap›lacak ifllemleri maddelemedir (VanTasselBaska, 2003).
Yarat›c› düflünme yetene¤i (Creative thinking skills): Bu yetenek, eldeki soyut
veya somut malzemeleri veya problemleri kavrayarak ve iflleterek yeni, al›fl›lmad›k ve flafl›rt›c› ürünler ve çözümler ortaya ç›karma yetene¤ine denir (Urban & Jellen, 1995). Yarat›c› düflünme yetene¤i, genel kabul görmüfl dört farkl› özelli¤i
kapsar:
Ak›c›l›k (Fluency): Çok miktarda çözüm veya alternatif üretme yetene¤idir
(Guilford, 1967). Biyoloji dersi için klasik yöntemlerin yan›nda hayvanlar›n foto¤raf›n›n çekilmesi, hayvanat bahçesine gidilmesi, baz› hayvanlar›n s›n›fa getirilmesi veya video kasetler ve internet üzerinden hayvanlar›n yap›s›n›n incelenmesi gibi de¤iflik yöntemlerin üretilmesi ak›c›l›k kapsam›na girer (Ford, 2004).
Esneklik (Flexibility): Farkl› kategorilerde düflünebilme, herfleye farkl› perspektiflerden bakabilme ve varolan bilgiyi de¤iflik ve yeni durumlar için kullanma
yetene¤idir (Winebrenner, 2001). Esnekli¤e bir örnek, tiyatroda kullan›lan kostümleri ve dramatik anlat›m tarz›n› s›n›fta tarih dersindeki önemli olaylar› ö¤renmek-anlamak için kullanmakt›r (Ford, 2004).
Orjinallik (Originality): Daha önce kimsenin düflünmedi¤i, tamamen yeni, al›fl›lmad›k ve özgün bir düflünce veya ürün ortaya koyma yetene¤idir (Guilford,
1967). Edison’un ampulü bulmas› veya tekerle¤in icad› buna örnek verilebilir.
Ayr›nt›lama (Elaboration): Ayr›nt›lar ve yeni fikirler ekleyerek ürünü veya fikiri gelifltirmek. Foto¤raf çekme özelli¤i eklenen cep telefonlar› buna örnek verilebilir.

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

155

Bu k›s›mlardan orjinallik örnekleri en çok geçmiflte büyük icatlar fleklinde görülmüfltür. Günümüzde teknolojinin bir bina gibi geçmifl bilgilerin üzerinde ilerlemesi ve haz›r bulunan› gelifltirmesi, yarat›c›l›kta daha çok esneklik, ak›c›l›k ve
ayr›nt›lama kullan›ld›¤›na bir örnektir.
Ö¤rencilerde yarat›c›/üretici yetene¤in gelifltirilmesi için kullan›lan yöntemlerden biri SCAMPER olarak adland›r›lan 7 aflamadan oluflan sorular listesidir. Bu
listede üzerinde düflünülen ürün, ifllem veya fikiri gelifltirmek için, yerine baflka
birfley koyma, de¤iflik parçalar› biraraya getirme, baflka bir duruma uyarlama, alternatifiyle de¤ifltirme, hedeflenen projeye baflka amaçlarla haz›rlanm›fl teknikleri uygulama, sonuç vermeyen alternatifleri eleme ve çözüm yolunun s›ras›n› de¤ifltirip tersten düflünme gibi yöntemleri uygulamaya yard›mc› olan sorular vard›r
(Michalko, 1991) .
Ürün kartlar›: S›n›f›n tümüyle, büyük veya küçük gruplarla ya da bireysel olarak yap›labilecek aktiviteler için fikir, aç›klama ve örneklerin yer ald›¤› kartlard›r.
Bu kartlar, e¤itim materyalleri sa¤layan kurulufllardan edinilebilir ve genellikle
100’u aflk›n de¤iflik aktivite örnekleriyle üstün yetenek e¤itimini destekleyen bu
ürün kartlar› ö¤rencilere birkaç tane olarak verilerek onlara de¤iflik projeler için
fikir edinme ve seçim yapma flans› verilir (Ford, 2004).
‹lgi ve yetenek gruplamas›: S›n›ftaki ö¤rencilerin belli aktiviteler veya ders
anlat›mlar› için ilgi ve yeteneklerine göre farkl› özellikteki gruplara yerlefltirilmesi
ve böylece belli alanlarda kapasiteleri ve ö¤renme h›zlar› yüksek üstün yetenekli
ö¤rencilerin kendi yeteneklerine uygun ö¤retimden, h›zl› ve geliflmifl anlat›mdan
istifade etmelerini ifade eder (NAGC, 1991). Fakat son y›llarda e¤itimin farkl›laflt›r›lmas› daha çok esnek gruplama yöntemiyle yap›lmakta, bu gruplama de¤iflik
zaman ve flartlara göre benzer veya farkl› özellikteki gruplar, kiflileri ö¤retmenin
veya ö¤rencilerin belirledi¤i gruplar, ya da tamamen kar›fl›k ve rastgele seçilen
gruplar fleklinde uygulanabilmektedir. Bu yöntemin avantajlar›, ö¤rencinin de¤iflik ilgi ve yeteneklere sahip di¤er ö¤rencilerle uyum içinde çal›flmay› ö¤renmesi,
demokrasi anlay›fl›n›n, sosyal becerilerin geliflmesi ve ö¤renciler aras›nda daimi
bir grup ayr›m› olmad›¤› için üstün yetenekli ö¤rencilerin etiketlenmesinin önüne geçilmesidir (Tomlinson, 2001). Grup çal›flmalar›nda, ö¤rencinin önceki dönemlerin konusunu ve önceki bilgilerini yeni bilgi ve projelerde kullanmay› ve di¤er alanlarla ba¤lant› kurmay› öngören s›ral› projeler de kullan›lmaktad›r. Grup
çal›flmalar›nda bir di¤er yöntem, bütün s›n›fta ayn› konuyu ifllemek, fakat, gruplar›n yetenek ve ilgilerine göre konunun ele al›n›fl›n›, ö¤renme sürecini ve ortaya
ç›kacak proje veya ürünü çeflitlendirmektir (Tomlinson, 2001). Çoklu zekâ kuram›n›n önerdi¤i faaliyet ve projeler ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kat›ld›klar› grup çal›flmalar›nda rahatl›kla uygulanabilir.
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Bireysel okuma ve kitap klüpleri: Edebiyat ve çocuk kitaplar› üstün yetenekli ö¤rencilerin yetenek ve ilgilerini gelifltirme ve onlara ideal kazand›rmada etkili
oldu¤u gibi, bu ö¤rencilerin duygusal ve sosyal sorunlar›n› aflmalar›nda yard›mc›
olmaktad›r (Ford, 2004). Bu kitaplara örnek olarak, ünlü kaflif ve mucitlerin hayatlar›, üstün yetenekli olan di¤er insanlar›n yazm›fl oldu¤u kitaplar veya hayat
hikayeleri, üstün yetenekli çocuklar› konu eden ve ö¤rencilerin kendilerini tan›mas›na, anlamas›na ve kendiyle bar›fl›k olmas›na katk› sa¤layabilen öykü, roman
ve resimli kitaplar› verebilece¤imiz gibi bu ö¤rencilerin uygun konulara sahip
olan yetiflkinlere hitap eden kitap, dergi ve her türlü bilimsel yay›ndan istifade
edebilece¤ini söyleyebiliriz (Ford, 2004). Ayr›ca ilgi ve yetenek gruplar› dahilinde
genel be¤eniye sahip bir kitab›n okunmas› ve daha sonra bu kitab› çeflitli yönleriyle incelemek ve tart›flmak için ö¤rencilerin biraraya gelmesi üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde yayg›n olarak kullan›lan ve çok yönlü beceriler kazand›rabilen bir yöntemdir (Winebrenner, 2001).
Teknoloji ve internet kaynaklar›n›n kullan›m›: Teknoloji son y›llarda e¤itimde
bilgi kayna¤› olarak yo¤un flekilde kullan›lmaktad›r. Bilgisayar ve internet imkanlar› üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde de önemli yer tutmaktad›r. Bu çal›flmalara baflar›l› bir örnek de veb-ödev olarak ilk kez Türkçeye çevirmeyi denedi¤imiz web quest projesidir. web-ödev, ö¤rencilerin bütün gerekli bilgi ve elementleri internetteki kaynaklar› kullanarak elde ettikleri, araflt›rmaya dayal› fakat
ö¤rencilerin aramas› gereken bütün kaynaklar verildi¤i için zaman kazand›ran bir
aktivitedir. Ö¤retmenler, ö¤rencilerin yürütece¤i bu projeyi dizayn ettikleri bir veb
sayfas›na yerlefltirirler. Veb-ödev 6 ana k›s›mdan oluflur: Temel bilgilerin verildi¤i
ve ödevin aç›kland›¤› girifl, ilgi çekici ve yerine getirmesi zor olmayan bir projenin aç›kland›¤› ödev k›sm›, ö¤rencilerin ödevi yapmakta kullanacaklar› internet
kaynaklar›n›n listeleri, aç›klamalar› ve linkleri içeren kaynaklar k›sm›, ö¤rencinin
projeyi tamamlamas› için geçmesi gereken basamaklar› aç›klayan ve ö¤renciye
ödevi nas›l dizayn edebilece¤i konusunda rehberlik yapan yöntem k›sm›, ve ö¤rencinin bu proje sonucunda neler ö¤rendi¤ini hat›rlatan ve ö¤renciye yapmas›
gereken ifllemler sonucunda alaca¤› not ve puanlar› maddeler halinde gösteren
puan tablosunu kapsayan sonuç k›sm›. Veb-ödevler ö¤rencinin teknoloji becerilerini gelifltirdi¤i gibi, yüksek seviyede düflünce yetene¤i, yarat›c› düflünce yetene¤i, de¤erlendirme gücü, grup çal›flma becerileri ve problem çözme yetene¤ini
gelifltirir (Dodge, 1997).
Ö¤retmen ö¤renci kontrat›: Ö¤retmen ve ö¤renci aras›nda yap›lan, ö¤rencinin hedeflerine, hangi konulara ne kadar yo¤unlaflaca¤›na, ne kadar zamanda
hedefleri tamamlayaca¤›na ve kullanaca¤› yöntemlere iliflkin çift taraf›n da tercihleriyle haz›rlanan bir yaz›l› programd›r. Ö¤rencinin bir düzen ve plan çerçeve-
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sinde hareket etmesine, karar verme, uygulama, elefltirel ve yarat›c› düflünme becerilerini gelifltirmesine yard›m eder (Tomlinson, 2001). Kontrat›n di¤er bir çeflidi
de ö¤rencinin haz›rlayaca¤› iki veya üç haftal›k ajandalard›r ki, bu plan ö¤rencinin bu süre zarf›nda tamamlayaca¤› iflleri, ö¤renece¤i becerileri ve yapaca¤› proje ve ödevleri listeler (Rindone, 2003).
Not tablolar› (Rubric): Her ders veya proje için, ö¤retmenin ö¤renciden neler
bekledi¤ini ve hangi ödevin veya projenin kaç puan getirece¤ini, bir baflka deyiflle ö¤rencinin dönem sonu notunu oluflturan elementleri belirten, not vermenin
hangi kriterlere göre yap›laca¤›n› ve ö¤rencinin dikkat etmesi gereken noktalar›
aç›klayan tablodur. Bu tablo sayesinde ö¤renciler, yapmalar› gereken ifllemleri kar›flt›rmadan, aç›k bir flekilde anlayabilir, yapt›klar› ödevlerin önem s›ras›n› belirleyebilir, hatta dönem sonu notlar›n› bu tablonun gereklerini ne kadar yerine getirdiklerine bakarak belirleyebilir ve tahmin edebilirler. Not tablolar›, ö¤renciye disiplin, motivasyon, organizasyon, zamanlama ve etkili çal›flma becerileri kazand›ran baflar›l› bir yöntemdir (Winebrenner, 2001).
Dan›flmanl›k/Rehberlik/Model Yetiflkin: Rehberlik, ö¤rencinin ilgi ve yetenek
alan›nda profesyonel olan rol örne¤i bir yetiflkinin ö¤renciye destek ve teflvikte
bulunmas›, ayr›ca onu bu alanda yetifltirmek için ö¤rencinin çal›flmalar›nda ve
projelerini yürütmesinde yönlendirmede bulunmas›d›r. Rehberlik, e¤itimi s›n›f›n
d›fl›na do¤ru geniflletti¤i gibi, ö¤renciye örnek insan göstererek onun gelece¤e
yönelik hedeflerinde bilinçlenmesini sa¤lar. Bu rehber konuya duyarl› herhangi
bir gönüllü olabilece¤i gibi, bir veli, akraba, büyük yafllardaki bir ö¤renci, veya
baflka bir ö¤retmen de olabilir (Tomlinson, 2001). Ayr›ca ö¤rencilere model insanlar sunmak amac›yla meslek ve sanatlar›ndan emekli olmufl yetiflkinler s›n›fa davet edilerek, an› ve deneyimlerinden yararlan›labilir ve bu kiflilere mesleklerini tan›tma ve tavsiye etme imkan› verilebilir.

SONUÇ
Üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi, bir çok de¤iflik faktörün rol oynad›¤› bir
süreçtir. Bu makale, üstün yetenek e¤itiminin sosyal, ailevi, psikolojik, duygusal
boyutlar›n› ele almadan, akademik yönü üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Müfredat›n üstün yetenekli ö¤rencilerin akademik ihtiyaçlar›na uygun olarak farkl›laflt›rmas›nda s›ralanan yöntemler tek tek veya bir arada uygulanabilir. Bu tarz bir müfredat›n, ünite ve ders planlar›n›n ö¤retmen aç›s›ndan zorlu yönü, uzun süreli emek
isteyen bir haz›rl›k, uygulama, takip ve de¤erlendirme gerektirmesidir. Buna karfl›n, ö¤retmenin kiflisel geliflime önem veren, hoflgörülü, teknolojiyi takip eden,
demokrasi anlay›fl›n› içine sindirmifl, aç›k fikirli, farkl›l›klar› takdir eden, ve kalite-
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li bir ö¤renme sürecinin ortaya konan üründen daha de¤erli oldu¤unu bilen bir
yap›ya sahip olmas› bu zorluklar› asgariye indirecek yard›mc› etkenlerdir.

National Association for Gifted Children (NAGC) (1994). Middle Schools. Position Paper. Washington, D.C.

Yaz›m›zda s›ralanan genifl kabül görmüfl ve baflar› sa¤lam›fl e¤itim yöntemleri ve örnek aktivitelerin ard›ndan ifade edilmesi gereken bir di¤er nokta da
Amerika’n›n kültür, düflünce sistemi, toplum yap›s› ve e¤itim anlay›fl›na hitap
eden bu yöntemlerin, farkl› bir kültür ve düflünce sistemine sahip olan ülkelerde
uygulanmas›nda dikkatli olunmas›, gerekli de¤ifliklik ve uyarlamalar›n yap›lmas›
zorunlulu¤udur. Ülkemizdeki üstün yetenekli çocuklar›m›z›n e¤itimi için dünyadaki çeflitli usül ve uygulamalar› sentezlemenin ve daha da gelifltirmenin yan› s›ra kendi kültür ve e¤itim sistemimize uyumlu, fakat evrensel özellikler tafl›yan özgün ve orjinal yöntemlerin üretilerek kullan›lmas› bu alandaki en büyük ihtiyaçlar›m›zdan biridir.
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Erken Çocukluk E¤itiminde Üstün Yetenekli
Çocuklara “Kimlikli Bebekler” Çal›smas›yla
Farkl› Bir Bak›fl: Bir Uygulama Örne¤i
“Deha Bebek”
Ebru Aktan KEREM*
Emel KINIK**

D

ÖZET

ünyada ve ülkemizde e¤itim programlar›na iliflkin de¤iflik çal›flmalar uygulanmaktad›r. Tümünün ortak amac›, çocu¤un geliflimi ve e¤itimi için
en yararl› olan› sunmakt›r. Bu çal›flmalardan bir tanesi de, “Kimlikli Bebekler
(Persona Dolls)”’dir. Erken Çocukluk E¤itiminde faydalan›lan bu bebekler çocuklar›n, kimlik ve güven duygular›n›n geliflmesinde; toplumdaki önyarg›larla
mücadele etmelerinde; kendilerinden baflka kiflilere karfl› empati ve sayg›ya
dayal› iliflkiler kurmalar›nda, e¤lenceli ve yenilikçi bir bak›fl aç›s› getirmektedir.
Bu araflt›rman›n amac›, üstün yetenekli çocuklardan biri olan “Deha Bebe¤in”,
Kimlikli Bebekler çal›flmas›na uygun olarak incelenmesidir. Araflt›rman›n örneklem grubunu, özel bir okul öncesi e¤itim kurumunda ö¤renim gören 5-6
yafl grubu çocuklar oluflturmaktad›r. Uygulama, 2003-2004 e¤itim-ö¤retim
y›l›n›n Temmuz ay›nda gerçekleflmifltir. Araflt›rmada, tarama yöntemi kullan›lm›flt›r. Çal›flman›n uygulanmas› sürecinde, sohbet, tart›flma ve drama çal›flmalar›na yer verilmifl; sonunda da bir de¤erlendirme yer alarak, Türkiye’de
okulöncesi e¤itim programlar›nda “Kimlikli Bebekler” çal›flmas›n›n kullan›m›yla ilgili uygulama örnekleri hakk›nda önerilerde bulunulmufltur.

____________________________________

* Yard. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
** Okul Öncesi E¤itimi Ö¤retmeni.
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G‹R‹fi
Üstün yetenekliler, zekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukar› olup da
güzel sanatlar, matematik ve teknik gibi alanlarda yafl›tlar›ndan belirgin ölçüde
üstün olanlara verilen add›r (Özsoy 1984, 31).
I. Özel E¤itim Konseyi’nde üstün yetenekliler, genel ve/veya özel yetenekliler
açs›ndan yafl›tlar›na göre yüksek düzeyde performans gösterdi¤i, konunun uzmanlar› taraf›ndan belirlenmifl kiflilerdir, fleklinde tan›mlanm›flt›r (MEB, 1991).
Marland Raporunda üstün yetenek, afla¤›daki alanlardan birinde ya da bir
kaç›nda yüksek performans ve baflar› gösterme fleklinde tan›mlanm›flt›r (Ersoy &
Avc›, 2001, 128).
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

Literatürde genellikle üstün yetenekli ve üstün zekâya sahip 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 (Ersoy & Avc›, 2001, 129). Dolay›s›yla öncelikle üstün zekâ ve yetene¤e sahip çocuklar›n tespit edilmesi ve yetenek alanlar›n›n belirlenmesi gerekir.
E¤er çocuktaki yetenek düzeyi ola¤an›n çok çok üstündeyse, tan›mlamak oldukça kolayd›r. Herhangi türden bir ölçüm yap›lmadan çocu¤un kabataslak yetene¤i hakk›nda bir fleyler söylenebilir. Örne¤in, çocuk üç yafl›ndayken temel dört
ifllemi yapabiliyorsa, dört yafl›ndan önce kendili¤inde 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 ve resim yetene¤i bulundu¤u apaç›k ortadad›r. Bu türden çocuklar okul sistemi içinde kolayl›kla tan›n›r. Bunlara uygulanacak ölçümler tan›lamadan çok yetene¤i kan›tlama biçiminde olacakt›r. Üstün
zekâl›lar›n 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› göster-
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diklerini ortaya koymaktad›r. Bunlar ço¤unlukla ö¤retmenleri ve arkadafllar›nca
mant›k d›fl› davranan ya da acayip fikirleri olan kifliler olarak görülebilirler (Ataman, 1998, 337-338).
Üstün yetenekli çocuklar›n ileride önemli roller oynayacak yetiflkinler haline
getirilebilmesi için öncelikle onlar›n erkenden bulunmas› ve 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 kültürel düzeyi düflük ailelerde, az›nl›k gruplar›nda, okula gidememifl
ya da çok erken ayr›lmak zorunda kalm›fl olanlarda üstün yeteneklerin fark edilmesi daha güç olmaktad›r. Hatta okula devam edenler aras›nda fark›na var›lmay›p tersine kan›larla damgalanm›fl, gerçek yetenekleri sonradan ortaya ç›km›fl
olanlar bulunmaktad›r. Galton, Churchil, Edison bu gruba verilebilecek en önemli örneklerdendir. Bu bak›mdan üstün yeteneklilerin seçimi önemli bir konu olmaktad›r (Özsoy ve di¤erleri, 1989, 144-171). Her 100 çocuktan en az ikisinin üstün yeteneklere ve hünerlere sahip oldu¤u bilinmektedir. Eflatun, bu çocuklar›
“Alt›n Çocuklar” diye adland›rm›flt›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n en önemli özelli¤i, ö¤renme h›zlar›d›r. Bu tür çocuklar, di¤erlerine göre daha erken yasta konuflma, okuma ve yazmay› ö¤renirler. Doymak bilmez meraklar›yla sürekli yeni fleyler ö¤renme azmi tafl›rlar. E¤er
anne babalar›, ö¤retmenleri ve arkadafllar›, bu çocuklara gerekli alakay› gösterir,
sab›rla onlar› dinler ve motive ederlerse, kendilerinden beklenen performans›
gösterirler. Aksi takdirde ilgisizlik, hor görülme ve bask› gibi sebepler yüzünden
yetenekleri körelir.

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Olumlu Özellikleri;
1.

2.
3.
4.

H›zl› ve kolay ö¤renirler. Muhakeme ve problem çözme yetenekleri geliflmifltir. ‹ntikal süratleri fazla, idrakleri derindir. ‹lgi ve dikkat süreleri uzundur. Haf›zalar› güçlü oldu¤u için önemli detay, kavram ve prensipleri unutmazlar.
Hayalleri güçlüdür. Sanat dallar›nda orijinal eserler verirler. Ritim ve hareket
kontrolleri geliflmifltir.
Meraklar› üst seviyededir. Çok fazla soru sorarlar. Farkl› farkl› konularla ilgilenirler. ‹nsana, hayata ve kainata yak›n bir alaka duyarlar.
Gözlemleme güçleri fazlad›r. Esnek ve s›rad›fl› düflünürler. Meseleleri farkl›
perspektiflerden ele al›rlar. Mülahaza daireleri her zaman aç›kt›r. Yeni fikirle-
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5.
6.
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re kapal› kalmazlar. Hemen her an ö¤renmeye haz›r haldedirler. Geliflmelere
rahatl›kla ayak uydurabilirler.

12. Afl›r› derecede otoriter olabilirler.

Meseleleri sorgular, net bir flekilde düflünür, iliflkileri fark ederler.

Bu çocuklar, genellikle kendilerini yafl›tlar›yla ayn› seviyede görmezler. Bir k›sm› tecrit edilmifllik veya bir köfleye itilmifllik hissine kap›l›rlar. ‹çine kapan›kl›klar›
sebebiyle arkadafl say›lar› birkaç› geçmeyebilir. Okullardaki dersler onlar› s›kabilir.
Bunlardan baz›lar›, yafl›tlar›yla birlikte olabilmek için yeteri kadar baflar›l› olmak
istemeyebilir. E¤er duygular› beslenmezse, toplum d›fl›nda kalabilir, hatta suça
meyilli hale gelebilirler. “Üstün yetenekli çocuklar bir hazinedir.Üstün yetenekli
çocuklar bir felakettir.” Hong Kong’da düzenlenen ‘Üstün Yetenekli Çocuklar E¤itim Konferans›’nda bu iki cümle s›k s›k yinelenmifltir (http://www.egitim.aku.edu.tr). Nedeni ise bu çocuklar›n uygun e¤itim almalar› halinde yaln›zca
ülkeleri için de¤il tüm dünya için yarar sa¤lanaca¤›, aksi takdirde ise “problem”
olacaklar›n›n vurgulamas›d›r.

Yetiflkinlerle kurduklar› iletiflimde oldukça olgun bir karakter sergilerler.

7.

Ço¤u zaman genellemeler yapar ve bunlar› yeni durumlara tatbik ederler.

8.

Kelime hazineleri çok zengindir. Kelimeleri kolayl›kla ve yerinde kullan›rlar.

9.

Matematiksel düflünme yetenekleri geliflmifltir.

10. Okumay› çok severler. Yafl›tlar›n›n seviyelerinin üzerindeki eserleri rahatl›kla
mütalaa edebilirler.
11. Talimatlar› kolayl›kla yerine getirirler.
12. ‹nce bir espri anlay›fllar› vard›r.
13. Nesne, kelime veya fikirleri yeni ortamlarda kullan›rlar.
14. En iyi olmak için büyük bir istek duyarlar. Kendileri için tespit ettikleri standartlar oldukça yüksektir.
15. Sa¤duyu ve pratik bilgilerden yararlan›rlar.
16. Ço¤u faaliyette lider konumundad›rlar. Baflkalar›n›n sistem ve fikirlerini hemen kabul etmezler. Genellikle kendilerine dan›fl›l›r. Karar verme esnas›nda
aran›l›rlar (http://www.milliyet.com.tr.)

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Olumsuz Özellikleri ise;
1.

Rutin ödevlerden çabuk s›k›l›rlar.

2.

‹flleri kendi bildikleri gibi yapmak isterler.

3.

S›n›fta çok fazla dikkat çekebilirler.

4.

Baflkalar›n›n göremedi¤i iliflkileri görebilir ve dersin ço¤unu sadece bu konuda tart›flmaya ay›rmak isteyebilirler.

5.

Bazen bir projeyi bitirip di¤erine bafllamay› istemeyebilirler.

6.

Ara s›ra hayallere dalarlar ve dikkatleri da¤›l›r.

7.

Di¤er ö¤rencilerin “sönük” kalmalar›na sebep olabilirler.

8.

Kendilerine çok da faydal› olmayan eserlere gere¤inden fazla zaman harcayabilirler.

9.
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Yersiz espriler yapabilirler.

10. Bazen gere¤inden fazla yenilikçi olabilirler.
11. Baflar›s›zl›klardan çok çabuk etkilenebilirler.

13. Baflkalar›n›n fikirlerine yeterince önem vermeyebilirler.

Üstün yetenekli bir çocu¤un yetiflmesindeki kilit nokta sayg›d›r; farkl›l›¤›na
sayg›, fikirlerine sayg›, hayallerine sayg›... Bu çocuklar›n erken yafllardan itibaren
yeteneklerinin geliflmesi ve yeflermesi için özel programlar ve de¤iflik uygulamalar haz›rlanmal›d›r. ‹flte “Kimlikli Bebekler” (Persona Dolls), çocuklar›n duygular›n› ifade etmeleri, di¤er kiflilerin hissettiklerini anlamalar›, farkl› kimliklerdeki ve
özelliklerdeki insanlara sayg› göstermeleri için Amerika, Avustralya, Güney Afrika
ve ‹ngiltere gibi dünyan›n çeflitli ülkelerinde kullan›lan bir uygulamad›r. Erken Çocukluk E¤itiminde 1.5 yafl›ndan itibaren kullan›lmas› uygun olan bu bebekler çocuklar›n, kimlik ve güven duygular›n›n geliflmesinde, toplumdaki önyarg›larla
mücadele etmelerinde, kendilerinden baflka kiflilere karfl› empati ve sayg›ya dayal› iliflkiler kurmalar›nda, e¤lenceli ve yenilikçi bir bak›fl aç›s› getirmektedir (Van
Keulen, 1997).
Louise-Derman Sparks (1989), haz›rlad›¤› “Önyarg›lara Yönelik E¤itim Program›”nda, her çocu¤un tek ve eflsiz oldu¤unu belirterek, özellikle ö¤retmenlerin,
çocuklar›n sahip olduklar› kültür ve kimliklerine karfl› sayg› duymalar› gerekti¤ini;
ayr›ca, s›n›flar›ndaki çocuklar›n aile yap›lar›, dil, din, ö¤retme stilleri, zekâ (üstün
zekâ, zekâ gerili¤i, vb.), yetenek (üstün yetenek, vb.) alanlardaki birbirleri aras›nda yaflanan farkl›l›klar›n özel oldu¤unu hissetmelerini sa¤lamalar› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

Kimlikli Bebeklerin genel özellikleri flu flekilde s›ralanabilir;
a.

Kimlikli Bebekler, çocuklar›, kendileri ve geldikleri kültür hakk›nda iyi
fleyler hissetmeleri yönünde cesaretlendirirken, farkl› kültürlerden gelen
çocuklara ve kültürlerine sayg› duymay› ö¤retir.
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b.

Kimlikli Bebekler çocuklar›n önyarg›ya yönelik davran›fllar›n› engelleyerek, çeflitli problem çözme becerileri ve alternatif stratejiler gelifltirmelerini sa¤lar.

c.

Bir Kimlikli bebek hakk›nda yarat›lan hikaye, çocuklar›n daha önceden
ö¤renmifl olduklar› önyarg›lar›n ortadan kald›r›lmas› yönünde olumlu bir
etki yaratmaktad›r.

d.

Kimlikli Bebekler, çocuklar›n eflitlik, adalet vb. konulardaki duyarl›l›klar›n› ve anlay›fllar›n› artt›rmay› amaçlar.

e.

Çocuklar›n hikayelerden zevk almalar›n› ve aktif olarak meflgul olmalar›n› sa¤lar.

f.

Güçlü ve pozitif kimlik gelifltirerek, kendileri hakk›nda iyi duygular beslemelerine yard›mc› olur.

g.

Bir Kimlikli Bebe¤in hikayesi anlat›l›rken çocuklar, kendi yaflant›lar› ile
ba¤lant› kurarlar; kim olduklar›, kimlikleri, tutumlar›, nereden geldikleri
hakk›nda güçlü bir fark›ndal›k gelifltirirler (Brown, 2001).

YÖNTEM
Bu araflt›rman›n amac›, üstün yetenekli çocuklardan biri olan “Deha Bebe¤in”, Kimlikli Bebekler çal›flmas›na uygun olarak s›n›f ortam›nda incelenmesidir.
Araflt›rman›n örneklem grubunu, özel bir okul öncesi e¤itim kurumunda ö¤renim gören 5-6 yafl grubu çocuklar oluflturmufltur. Uygulama, 2003-2004 e¤itimö¤retim y›l›n›n Temmuz ay›nda gerçekleflmifltir.
Araflt›rma, “Kimlikli Bebekler” uygulamas›n›n kullan›lmas›na yönelik oldu¤u
için Tarama Modeline uygunluk göstermektedir. Çal›flman›n uygulanmas› sürecinde, sohbet, soru-cevap, tart›flma ve drama çal›flmalar›na yer verilmifl, sonunda da bir de¤erlendirme yer alm›flt›r.

167

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

YORUM & ÖNER‹LER
Dünyada ve ülkemizde e¤itim programlar›na iliflkin de¤iflik uygulamalar sürdürülmektedir. Tümünün ortak amac›, çocu¤un geliflimi ve e¤itimi için en yararl›
olan› sunmakt›r. Bu yaklafl›mlardan bir tanesi de, Kimlikli Bebekler uygulamas›d›r.
Erken Çocukluk Döneminde Kimlikli Bebekler uygulamas›, üstün yetenekli çocuklarla oldu¤u gibi, farkl› kültür, ›rk ve etnik gruplardan gelen, farkl› cinsiyetlerdeki,
anne-babas› boflanm›fl, üvey anne-baba ile birlikte yaflayan, herhangi bir engel
grubuna giren vb. özelliklere sahip çocuklarla da de¤iflik etkinliklerle ele al›n›p okul
öncesi e¤itim kurumlar›nda s›n›f ortam›nda çal›fl›labilir. Bu konuda özellikle de okul
öncesi e¤itimi ö¤retmenlerine yönelik “Kimlikli Bebekler E¤itim Programlar›” düzenlenerek, uygulama süreci anlat›labilir. Ö¤retmenlerin, e¤itimin ard›ndan s›n›flar›ndaki çocuklar›n özelliklerini dikkate alarak bu bebeklerden faydalanmalar› sa¤lanabilir. Benzer flekilde ailelere yönelik tan›t›m programlar› da düzenlenebilir. Ayr›ca E¤itim Fakülteleri’nin ilgili Bölüm ve Ana Bilim Dallar›nda, özellikle çocu¤u tan›ma tekniklerinden biri olarak Kimlikli Bebekler ö¤retmen adaylar›na tan›t›labilir.
Yap›lan araflt›rmalar, çocuklar›n yaflamlar›n›n ilk üç y›l› içerisinde cinsiyet ve
›rk farkl›l›klar›n› fark ettiklerini ortaya koymaktad›r (Brown, 1998). Ayr›ca çocuklar ilerleyen dönemlerde, fiziksel engelleri, üstün yetenek/zekây›; renklerin ö¤renilmesiyle birlikte farkl› ten renklerini ay›rt etmeye bafllamaktad›rlar. Özellikle
toplumdaki önyarg›lar›n çok erken yafllarda çocuklarda oluflmaya bafllad›¤› düflünülürse, erken çocukluk döneminin önemi ve bu dönemde çocuklara kazand›r›lmas› gereken de¤erler bir kez daha ortaya ç›km›fl olacakt›r.
Üstün yetenekli çocuklar gelece¤in liderleri, bilim adamlar›, fikir adamlar› ve
sanatç›lar›d›r. Dünyan›n geliflmifl ülkelerinde oldu¤u gibi ülkemizde de, bu çocuklar› erken yafllarda tespit edip, onlara yönelik özel programlar gelifltirilmeli, bu
programlar› uygulayacak uzman ve kurumlar› haz›rlayarak, gerekli finans kaynaklar› bulunmal›, globalleflen dünyada iletiflimi etkili hale getiren bir a¤ oluflturarak,
bu sahada yap›lan farkl› faaliyetler takip etmeli; orijinal ve yarat›c› giriflimlerde
bulunulmal›d›r.

BULGULAR
KAYNAKÇA
Kimlikli Bebeklerden biri olan “Deha Bebek”, 5 yafl›nda olup, okul öncesi e¤itim kurumuna devam etmektedir. Kendisi, üstün yetenekli bir çocuk olup, s›n›f›ndaki di¤er arkadafllar›ndan farkl› baz› özellikler sergilemektedir. Deha Bebe¤in
kimli¤i, s›n›f›ndaki arkadafllar› ile aras›nda diyalog, yaflant›lar›, sohbet, tart›flma ve
drama çal›flmalar› beraberinde, resimlerle birlikte sunum s›ras›nda kat›l›mc›lara
aktar›larak, bulgular paylafl›lacakt›r.

Ataman, A. (1998). Üstün Zekâl› Çocuklara Ana-Babalar› ve Ö¤retmenleri Nas›l
Yard›mc› Olabilir?, A.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Say›: 1, Ankara: E¤itim Fakültesi Yay›nlar›, s. 337-338.
Brown, B. (1998) Unlearning Discrimination in The Early Years. England: Trentham Books Limited.
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ÖZET

a¤dafllaflman›n önemli ölçütlerinden biri toplumun özel e¤itime verdi¤i
önemle ölçülmektedir. Gün geçtikçe karmafl›klaflan ve büyüyen dünyam›zda farkl› bir statüye sahip olan ve di¤er insanlara göre do¤ufltan sahip olduklar› baz› özellikleriyle, kendilerini farkl› k›lan üstün yetenekli insanlar›n özel
e¤itime ihtiyac› vard›r. Sürekli artt›rd›klar› enerji ile farkl› ö¤renme, düflünme,
alg›lama ve beceri ile kendilerini belli eden bu kifliler için, aile içi davran›fllar,
e¤itim kurumlar›ndaki uygulanacak e¤itim programlar› nas›l olmal›d›r? Gelece¤in akademisyenlerini, sanatç›lar›n›, düflünce adamlar›n›, liderlerini v.b. yetifltirirken izleyece¤imiz yol ne olmal›d›r? Üstün yetenekli bireylerin, kendilerine en uygun ortam›n haz›rlanmas›, uygun yöntemler ve e¤itim programlar› ile
var olan kapasitelerinin en üst düzeyde kullanabilmeleri sa¤lanmal›d›r.

Örne¤in, piyanist olarak ola¤anüstü yönlerini tüm dünyaya kabul ettiren, dünyada efline ender rastlan›r bir belle¤e ve absolut bir kula¤a sahip olan, henüz alt› ayl›kken ninnileri tekrarlayabilen, iki yafl›ndayken de iki parmakla piyano çalabilen ‹dil B‹RET, 1948 y›l›nda “‹dil B‹RET-Suna KAN Kanunu” olarak bilinen özel
ç›kar›lm›fl bir kanun ile Paris Konservatuar›na, e¤itim almak üzere gönderilmifltir.

1. G‹R‹fi

1.1. Üstün Yetenek
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, uz____________________________________

* Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
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manlar› taraf›ndan belirlenmifl kiflilerdir.Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini gelifltirmede normal e¤itim programlar›n›n yetersiz kald›¤›, kendi ilgi ve yeteneklerinin do¤rultusunda farkl›laflt›r›lm›fl programlara ihtiyaç duyan gruptur, fleklinde
tan›mlanm›flt›r (I. Özel E¤itim Konseyi, 1991: 289-303).
Yap›lan araflt›rmalarda üstün yetenekli çocuklar›n alt› alanda baflar›lar›n›n
farkl›l›¤› belirlenmifltir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yüksek zekâ seviyesi, zihinsel yetene¤ini farkl› kullanabilme
Düflüncelerini gelifltirme, üretkenli¤ini ve yarat›c› yetene¤ini farkl› kullanabilme
Akademik yetene¤ini özellefltirme
Sanatsal alanda, görsel-iflitsel ve gösteri sanatlar›nda yetene¤ini farkl› kullanabilme
Psiko-motor yeteneklerini kullanmada yüksek performans gösterme
Liderlik kabiliyetini sosyal süreçler içersinde farkl› kullanabilme

Bir di¤er araflt›rmada ise beyin fonksiyonlar›n›n yüksek düzeyde ve h›zl› olarak çal›flmas›ndan ortaya ç›kan, toplumun %5’inde rastlanan üstün yetenek ve
hüner özelli¤i karekteristik olarak dört ana grupta incelenmifltir (http://web.islamisite.com, 22.04.2004):
1.
2.
3.
4.

Düflünme boyutu
Duygusal boyutu
Fiziksel ve fizikötesi boyutu
Sosyal boyutu

Üstün yetenek, do¤ufltan gelen bir özellik olup okul öncesi dönemde hatta
bebeklik döneminde çocu¤un davran›fllar›nda, ö¤renme h›z›nda, yüksek düzeydeki motivasyonunda, yarat›c›l›¤›nda, farkl› düzeydeki üretkenli¤inde v.b. davran›fllar›nda kendini gösterir. Büyüdükçe dünyaya bak›fl aç›s›ndaki önem, yaflam felsefesi ve ça¤dafl düflünce yap›s› onun di¤er insanlardan ne derece farkl› oldu¤unu ortaya koyar. Çocu¤un yetene¤inin biçimlendi¤i alanlar farkl› olup özel e¤itim
ortamlar›n› gerektirir. Bu alanlar sanat ortamlar›, sosyal alanlar, bilimsel alanlar,
teknik alanlar olarak ayr›labilir.
Genellikle üstün yetenekli ve üstün zekâya sahip 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 izle-
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yebilir (Ersoy ve Avc› 2001:129). Dolay›s›yla öncelikle üstün zekâ ve yetene¤e sahip çocuklar›n tespit edilmesi ve yetenek alanlar›n›n belirlenmesi gerekir (Karakurt, 22.04.2004).

1.2. Müzik E¤itimi
Müzik e¤itim, “bireye, kendi yaflant›s› yoluyla amaçl› olarak belirli müziksel
davran›fllar kazand›rma” ya da “bireyin müziksel davran›fl›nda kendi yaflant›s› yoluyla amaçl› belirli de¤ifliklikler oluflturma” sürecidir. Müzi¤in e¤itimsel ifllevi, bireysel, toplumsal, kültür ve ekonomik ifllevlerinin düzenli, etkili, verimli ve yararl› bir biçimde gerçekleflmesini sa¤lay›c› davran›fllar gelifltirmeye dönük müziksel
ö¤renme-ö¤retme etkinliklerini ve bunlara iliflkin düzenlemeleri kapsar. (Uçan,
1994: 31).
Müzik e¤itimi almak isteyen bireyler istedikleri e¤itim do¤rultusunda belirli
bir süreç içersinde kendilerini haz›rlarlar. Belli bir müziksel yaflant› temel al›n›r ve
o temel do¤rultusunda bir plan ve program yap›larak belirli hedeflere ulafl›lmaya
çal›fl›l›r. Müzi¤in insan hayat›ndaki rolü ve mesleki olarak da e¤itimsel sanatsal niteli¤i düflünülürse, birey çevresi özellikle müziksel çevresi ile daha bilinçli ve etkili bir iletiflim kurar. Müziksel davran›fl kazand›rma ve müziksel davran›fl de¤iflikli¤i oluflturma sürecinde müzik e¤itimi bireye olumlu birçok nitelik kazand›r›r.

2. B‹LG‹, BULGU, DÜfiÜNCE VE YORUMLAR
Bireyin müziksel özellikleri genellikle çocukluk döneminin ilk y›llar›nda kendini belli eder. Bilhassa müziksel yetene¤inde farkl›l›k olan çocuklarda, bebeklik
döneminde müziksel oluflum, geliflim, de¤iflim ve biçimlenmenin erkenden bafllad›¤› bilinmektedir. Özel müziksel k›m›ldanmalar, h›zl› bir geliflim içersinde kendini gösterir. Çocu¤u di¤er çocuklardan ay›rt eden bir konuma yerlefltirir.
Müziksel aç›dan farkl›l›k gösteren çocu¤u, öncelikle ailesi ve yak›n çevresi
farkeder. Do¤du¤u andan itibaren söylenilen ninnileri, dinletilen müzikleri seçici,
ay›rtedici ve kabullenici özelli¤iyle minicik beynine yerlefltiren bebek, üç -dört yafl›na geldi¤inde de ezgileri rahatl›kla ifade edebilir ve unutmaz. Müzi¤e karfl› yetene¤i normalin üstünde olan çocuk, 3-4 yafl›nda müzik aleti çalabilir ve kuvvetli ritm tutabilir.
Müzik yetene¤i çocu¤un yap›s›nda beliriyor ve di¤er yafl çocuklar›na göre
farkl›l›k kazan›yorsa çocu¤u tan›mlamak zor olmaz.Müzik yetene¤i normalin üstünde veya çok daha ileri seviyede olarak gözlemlenebilir. Küçük yaflda her türlü
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müzik aletini çalabilen, ritm duygusu son derece geliflmifl, ola¤anüstü bir kulak
duyumuna sahip, ses dinleme-ay›rt etme- seçme özelli¤ine sahip, beden dilini
çok iyi kullanabilen, müziksel oyunlarda farkl›l›¤›n› gösterebilen bir çocukta, ola¤anüstü bir yetene¤in bulundu¤u aflikard›r.
Yaflant›s› incelendi¤inde Alman Besteci Johann Sebastian Bach’›n henüz 5-6
ayl›kken org ve piyanoya ilgi duydu¤u ve yürüme döneminde de piyano e¤itimine bafllad›¤› bilinir. Bir di¤er üstün yetenekli besteci A. Mozart’›n yaflant›s› incelendi¤inde de hem do¤ufltan üstün bir yetene¤in oluflumu hem de mükemmel
yarat›c›l›k özelli¤i, farkl› müzik anlay›fl› ve müzik niteli¤i göze çarpmaktad›r.
Ünlü düflünür Goethe, Mozart’›n yetene¤i ve müzi¤i hakk›nda “Tanr› ve do¤an›n yüzüyle karfl›m›za ç›kan, dolay›s›yla kal›c› ve sürekli olan eylemleri do¤uran
üretici gücün d›fl›nda nedir üstün yetenek? Mozart’›n bütün besteleri iflte bu nitelikleri tafl›r; onlarda kuflaktan kufla¤a etkili olan ve yak›n bir zamanda tüketecek gibi gözükmeyen yarat›c› bir güç var” demifltir (Ertong, 22.04.2004).
O halde müzik yetene¤inden daha farkl› olarak ortaya ç›kan müzikteki üstün yeteneklilik ne demektir?
Baz› kifliler müzik yetene¤ini duyarl›l›k, ses yüksekliklerini ay›rt etme, belle¤e
alma, yeniden tan›ma, ritim duygusu, ve müzikal iflitme olarak tarif ederler. Baz›
kiflilere göre ise ritim duygusu, bölgesel iflitme, ayn› anda t›nlayan iki ve daha çok
sesi alg›lay›p çözümleme, duydu¤unu söyleme-çalma ve yarat›c› tasar›md›r
(Uçan, 1994: 16). Müzikteki üstün yeteneklilik ise bu söylenenlerin çok üstünde
olan ve daha ayr›nt›l› ifadeleri kapsayan özel bir durumdur. Alg›lay›c› yetenek, yorumlay›c› ve yarat›c› yetenek çok üst boyutlarda geliflme göstermektedir.
Üstün yetenekli çocuklar için tan›mlanan vas›flar, müziksel aç›dan düflünüldü¤ünde;
1.

H›zl› ve kolay ö¤rendikleri için, nota yaz›m›nda çabukturlar.

2.

Ritm duygular› ve hareket yetenekleri fazlas›yla geliflmifltir.

3.

Duyduklar› melodileri kolay hat›rlar ve tekrarlama gücüne sahiptirler.

4.

Kavramlar aras› iliflkileri tespit etme ve detaylar› rahatl›kla gözlemleme kabiliyetlerinden dolay›, notalar› belleklerine çok k›sa zamanda yerlefltirirler ve
notalarla, nüanslar aras›nda hemen ba¤lant› kurarlar.

5.

Dikkat bellekleri her zaman çok aç›k ve çok iyi gözlemci olduklar›ndan, notalar› bestecinin kendi kiflisel özellikleri ve yaz›lan zaman›n özelliklerine uygun olarak detaylayabilir ve eserler aras›nda k›yaslama yapabilirler.

6.

Merak seviyeleri üst noktalarda oldu¤u için, bir esere ait bütün bilgileri hemen kavrayabilirler.
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7.

Hayalleri güçlü oldu¤u için, farkl› enstrümanlar için eserler yazabilirler.

8.

Müzik yetene¤i olan ve gelifltirilebilen di¤er insanlara k›yasla göz önündedirler ve baflar›lar› mutlakt›r.

9.

Çal›flmalar›nda h›zl› düflünme, çabuk sonuca varma, h›zl› ilerleme sözkonusudur.

10. Küçük yaflta beliren bir idealizm sözkonusudur.
11. Yüksek bir konsantrasyon kabiliyeti, ciddiyet çal›flmalar›nda çok önemlidir.
12. Farkl›l›k aray›fl› içersinde olduklar›ndan orjinal besteler yapabilme gücüne ve
yetene¤ine sahiptirler.
13. Matematiksel düflünme yetenekleri geliflmifl oldu¤u için ustal›kla enstrüman
çalabilirler.
14. Müzikal aktivitelerle yaflamak, sürekli aray›fl içersinde olmak, onlar için kaç›n›lmazd›r.
15. Duygu ve deneyimlerini enstrüman›na aktarma, vücut dilini kullanabilmede
çok baflar›l›d›rlar.
16. Müzik sanat› ile di¤er sanat dallar› aras›nda farkl› bir iletiflim kurabilme, bilgilenme gücüne sahiptirler.
v.b.
Üstün yetenekli çocuklar›n müzik yeteneklerinin do¤ru anlafl›l›p do¤ru tan›mlanmas›, çocu¤a verilecek olan müzik e¤itiminin iyi planlanmas› ve saptanan
hedefler do¤rultusunda sa¤l›kl› yürütebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle aile, e¤itim kurumu çocu¤un hayat›nda daha farkl› bir önem tafl›maktad›r.
Üstün yetenekli bireyin var olan kapasitesini iyi bir flekilde de¤erlendirilebilmesi için, bireyin kapsaml› bir de¤erlendirilme 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, ilgili uzmanlard›r (Ersoy ve Avc›, 2001:134).

2.1. Aile
Anne-babalar çocuklar›ndaki farkl› yetene¤i farkeder ve koflullar›n› çocuklar›na göre yönlendirirse, çocuktaki üstün yetenek geliflir ve kendini gösterir.Yetene¤inin fark edildi¤i alanda çocu¤unu motive eder, sab›rla dinler ve yard›mc› olmaya çal›fl›rsa çocu¤unu kazan›r. Aksi takdirde ilgisizlik, hor görülme, bask› gör-
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me, yetene¤inin anlafl›lmay›p farkl› davran›fl içersinde bulunulmas›, çocuktaki yetene¤i köreltir.
Aile çocu¤unun müzi¤e karfl› olan yetene¤inde farkl›l›k gözlemledi¤inde;
ona destek olmal›, sosyal yaflant›lar›n›, e¤itim koflullar›n› ona göre düzenlemelidir. Çünkü bu çocuklar, h›zl› ve farkl› bir geliflim içersinde olduklar› için zaman› iyi
kullanmak gereklidir. Hem akademik hayat›, hemde sanatsal geliflimi çok iyi planlanlamal›d›r.
Devlet sanatc›m›z, virtüöz kemanc›m›z Suna KAN befl yafl›ndayken babas› ile
çal›flmaya bafllam›fl, kendindeki özel yetene¤i sayesinde 1948 de ad›na ç›kan yasa ile Paris Konservatuar›na e¤itime gönderilmifltir.

2.2 E¤itim programlar›
E¤itim program›; çocuklar›n yöneldi¤i müzik alan›na cevap verecek nitelikte
olmal› ve özel çal›flma alan›n› destekleyici programlarla donat›lmal›d›r. Ayr›ca çal›flmalar, hem bireysel hem de toplu çal›flmalara uygun olarak düzenlenmelidir.
Günün teknolojisinin getirmifl oldu¤u geliflmelerden en iyi flekilde yararlan›lmal›d›r. Dolay›s›yla; üstün yetenekli bir çocu¤un, yeteneklerinin geliflimini desteklemek için; öncelikle onun yafl›tlar›ndan farkl› bir geliflim gösterdi¤ini kabullenmek,
farkl› düflünce yap›s›n›n getirdi¤i davran›fllara sayg› duymak, yöneldi¤i alanda
özel e¤itim programlar› sunmak, özel s›n›flarda hatta üstün yetenekli çocuklar
için e¤itim veren okullara yönlendirmek gereklidir.
E¤itim etkinliklerinin amac› bireyin potansiyelini maksimum düzeye ç›karmakt›r. Böylece birey kendini gerçeklefltirebilir. Üstün yetenekliler ise kendilerine
sunulanlar› oldu¤u gibi kabul etmeyip inceleyen ve sorunlara yeni çözüm yollar›
bulan kiflilerdir. 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 okul öncesi e¤itimde çocuklar›n e¤itiminde kullan›lan yarat›c› dramad›r (Ömero¤lu: 1992: 180).
Üstün yetenekli bir çocu¤un yetiflmesindeki kilit nokta sayg›d›r; farkl›l›¤›na
sayg›, fikirlerine sayg›, hayellerine sayg›. Kabiliyetlerin yeflermesi için özel müfredatlar, hususi yaz›l›mlar ve spesifik programlar yan›nda huzurlu, emin ve s›cak bir
aile ve okul ortam› da gereklidir (Alan, 22.04.2004).
Sonuç olarak;
Üstün yetenekli çocuklar›n ileride önemli roller oynayacak yetiflkinler haline
getirilebilmesi için önce; onlar›n erken yaflta keflfedilmesi, do¤ru tan› konulmas›
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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
kültürel düzeyi düflük ailelerde, az›nl›k gruplar›nda, okula gidememifl ya da çok
erken ayr›lmak zorunda kalm›fl olanlarda, üstün yeteneklilerin fark edilmesi daha
güç olmaktad›r.Hatta okula devam edenler aras›nda fark›na var›lmay›p tersine
kan›larla damgalanm›fl, gerçek yetenekleri sonradan ortaya ç›km›fl olanlar bulunmaktad›r. Galton, Churchill, Edison bu gruba verilecek en önemli örneklerdendir.
(Özsoy ve ark. 1989:144-171).
Ünlü tenor Caruso insan g›rtla¤›n›n sanatta ulaflabildi¤i en üst seviyeyi kullananlardand›. Sesini denetim alt›na alabilen, en güç pasajlar› çok rahatl›kla yapabilen, sesinin s›n›rlar›n› zorlayabilen bir sanatc›yd›. Fakat Caruso da küçük yaflta de¤erlendirilemeyen, sonradan farkedilen sanatç›lardand›.

3. ÖNER‹LER
¥

Ça¤dafllaflman›n en önemli arac› olan sanat kültür ve bilime yat›r›m yap›lmas› yeni dünyalar yeni ufuklar aç›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle aile ve e¤itimciler taraf›ndan keflfedilen müzik alan›ndaki üstün yetenekli çocuklar için
yetene¤inin yönlendirilece¤i okullar araflt›r›lmal›, özel alan e¤itimcileri ile iflbirli¤i içinde çal›flmalar yap›lmal›d›r. Öncelikle okul öncesi kurumlarda müzi¤e yetene¤i farkl›l›k gösteren çocuklar için, ö¤rencilere ait, özel formlar doldurulmal›, ö¤renilmesi gerekli bütün bilgiler bu formlarda yer almal›d›r. (bebeklik dönemi bilgileri, aile tan›t›m›na ait bilgiler, sosyo-ekonomik durum,
yaflad›¤› bölge ve kültürel durum, çocu¤un üstün yetene¤inin belirlendi¤i
alan d›fl›ndaki di¤er alanlardaki becerilerine ait bilgiler.) Bu bilgiler sayesinde
çocu¤un e¤itimi özellefltirilmeli.

¥

Müzik alan›nda üstün yetenekli olan çocu¤un zekâ geliflimi bu alanda farkl› ilerlerken, baz› becerileri de yafl›na uygun olacakt›r. Bu beceriler aileler taraf›ndan geri kalma olarak yorumlanmamal› ve di¤er becerileri geliflsin diye,
çocu¤a bask› yap›lmamal›d›r.

¥

Ço¤u zaman çocu¤un yetene¤inin aile taraf›ndan farkedilmemesi veya farkedilse bile önemsenmemesi çocuktaki potansiyeli köreltebilir. Bu yüzden ilkokul I. kademe e¤itimi sonunda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan müzik yetene¤i farkl› olarak gözlemlenen ö¤rencilere, müzik yetene¤ini belirleyici test
uygulanmal›d›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan özel yetenekleri seçici- uz-
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man kiflilerden oluflan bir kadro ile yap›lacak özel proje çal›flmas› uygulamaya konulmal›d›r.
¥

¥

¥

Ayr›ca üstün yetenekli gençlerin müzik alan›nda, erken yaflta keflfedilmesi
için, nitelikli e¤itimcilerle birlikte aile içi e¤itim programlar›, okul -aile ortak
çal›flma programlar›, Tv programlar›nda e¤itici-ö¤retici programlar, belediyelerin destekledi¤i özel çal›flma gruplar›n›n özel gönüllü e¤itimcilerin deste¤i
ile yap›lacak üstün çocuklar› keflfetme, tarama ve belirleme çal›flmalar› yap›lmal›d›r.
Müzik alan›nda üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde görev alacak e¤itimcilerde özel alan ö¤retmenleri olmal›d›r. Çünkü ö¤retmenin yetenekleri ve
duygusall›¤› ö¤rencinin yetenekleri ve duygusall›¤› ile örtüflmelidir. Ayn› bak›fl aç›s›, ayn› ruhsal birliktelik, üretme ve yaratma sürecinde gerekmektedir.
Ö¤retmenin pedagoji alan›ndaki tecrübesi, sonuç al›ncaya kadar gösterece¤i farkl› ö¤renme yöntemleri, ö¤renme hedeflerini gelifltirir.
Müzik alan›nda üstün yetene¤i olan ö¤rencilerin okuduklar› okullar konservatuarlar veya müzik liseleri de¤il ise, bu çocuklar için okul yönetiminin belirleyece¤i saatler içersinde, yine okulun d›flardan sa¤layabilece¤i ücretli müzik e¤itimcileri ile birlikte ders programlar›, ders içi çal›flmalar› daha zenginlefltirilerek özel alan çal›flmas› olarak onlara sunulmal›d›r. Bu çal›flmalarda yap›lacak müzik e¤itim programlar› çocuklar›n yetenek düzeylerine, üretkenliklerine cevap verebilecek nitelikte, çeflitlilikte olmal›d›r.

¥

Üstün yeteneklilerin küçük yafltan itibaren keflfedilmesi, yeteneklerin özel
yöntemlerle gelifltirilmesi, e¤itimini yetene¤ine göre yönlendirilmesi için gerekli testler bulunmaktad›r.Yafla ve seviyeye göre haz›rlanacak testlerle müzik
alan›nda üstün yetenekler ortaya ç›kar›lmal›d›r.

¥

Müzik alan›ndaki özel yetene¤i belirlenmifl çocuklar›n bulunduklar› bölgelerdeki konservatuarlara, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri kapsam›ndaki müzik
bölümlerine gönderilmesi gerekmektedir. Bu okullarda da yine uygulamadaki e¤itim programlar›n›n haricinde ö¤renciye göre yeni programlar›n, özel
e¤itimin yap›lmas› gerekmektedir. Üstün yetene¤i belirlenmifl olan bu gençlerin bulunduklar› kurumlarda e¤itim programlar› onlara göre düzenlenemiyorsa ve yeterli e¤itim kadrosu yoksa devlet deste¤i ile özel alan çal›flmalar›
yapt›r›lmal›d›r. 1948’de ç›kar›lan yasadan sonra araflt›rma yap›ld›¤›nda devletin çok az say›da müzik alan›nda üstün yetenekli gençleri yurt d›fl›na gönderdi¤i gözlemlenebilir. Daha çok özel burslarla, aile destekleriyle bireyler e¤itimlerini tamamlamaktad›rlar. Faz›l SAY, Hüseyin SERMET, Güher-Süher PEK‹NEL v.b. örnek olarak verilebilir.
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itiminde
Ö¤retmenin Rolü
Nilgün MET‹N*
H. Elif DA⁄LIO⁄LU**

O

ÖZET

kul yaflant›s› içindeki bir çocuk için en önemli unsur ö¤retmendir. Ö¤retmenler bütün çocuklarda oldu¤u gibi üstün yetenekli çocuklar için
de ahlaki, sosyal, duygusal ve zihinsel de¤erlerin oluflmas›na yard›mc› olur,
e¤itimsel hedefler, yöntemler ve stratejiler belirlerler. Farkl› özelliklere ve gereksinimlere sahip olan, üstün yetenekli çocuklara e¤itim veren ö¤retmenlerin etkili olabilmesi, bu çocuklar›n farkl›l›klar›n› anlayabilmesi ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmesi için farkl› olanlar›n e¤itimi konusunda olumlu bir felsefi yaklafl›m› benimsemesinin yan› s›ra, kiflilik, mesleki ve ö¤retmenlik davran›fllar›
yönünden baz› özelliklere sahip olmas› gerekmektedir. Bu yaz›da üstün yetenekli çocuklarla çal›flan ö¤retmenlerin sahip olmas› gereken özellikler ve
yaklafl›mlar üzerinde durulacakt›r.

G‹R‹fi
Modern toplumlar›n, bir yandan toplumun bireyin beceri ve yeteneklerini sonuna kadar gelifltirme ve kiflinin kendi limitlerini yaflama hakk›n› bireysel hukukunun ayr›lmaz bir parças› olarak kabul etmesi, di¤er yandan toplumlar›n ve insanl›¤›n kendini ileri tafl›yacak bireylere bugün her zamankinden daha fazla ge____________________________________

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi.
** Yard. Doç. Dr., Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi.
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reksinim duymas›, ortalaman›n üstünde olan üstün yeteneklileri ayr› bir grup olarak ele almas›n› zorunlu hale getirmifltir. Üstün yetenekli bu bireylerin yetenek,
ilgi ve ihtiyaçlar›n› optimal düzeyde karfl›lamak için ailelerden sonra en büyük görev hiç kuflkusuz ki ö¤retmenlere düflmektedir. Bu çocuklara ö¤retmenlik yapacak kiflilerin, öncelikle üstün yetenekliler, geliflim ve karakteristik özellikleri, tipleri, yafl gruplar› ve yeteneklerine göre ihtiyaçlar›n› bilmesi gerekmektedir.
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5.
6.
7.

Normal s›n›f ortam›nda üstün yetenekli ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek ve tam bir e¤itim hizmeti verebilmek için s›n›ftaki ö¤retmenin bu çocuklar›n karakteristik özelliklerini tan›mas› zorunludur. Bu ö¤rencilerin potansiyel aç›dan s›n›f arkadafllar›ndan üç temel boyutta farkl›l›klar› vard›r:
1.
2.
3.

Ö¤renme h›z›
Ö¤renme derinli¤i
Sahip olduklar› ilgiler (Marker, 1982)

Normal s›n›f ortam›nda üstün yetenekli ö¤rencilerin gereksinmelerine cevap
verebilecek e¤itim programlar› haz›rlamada belirtilen bu özelliklerin dikkate al›nmas› büyük önem tafl›maktad›r.
Üstün yetenekli ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› anlayabilen ö¤retmenlerin normal
s›n›f ortam›nda teflvik edici ö¤renme yaflant›lar› sa¤lamas› mümkündür. Ö¤retmen farkl›laflt›r›lm›fl bir programa ihtiyaç duyan ö¤rencileri belirlemifl ve bu ö¤rencilerin farkl› bir yaklafl›mla e¤itilmesi gerekti¤ini anlam›fl ise ö¤rencilere yard›m
etmek için programda de¤ifliklikler yapmaya haz›rd›r. (Parke, 1992)
S›n›f ortam›nda karfl›lanmas› gereken pek çok ihtiyaç vard›r. Bu ihtiyaçlar›n
belirlenmesi, üstün yeteneklilere yönelik programa büyük katk›da bulunabilir. S›n›f ö¤retmeni, afla¤›da s›ralanan yaflant›lardan ço¤unu s›n›f etkinlikleri çerçevesinde gerçeklefltirebilir. Yap›lan çal›flmalar uygun koflullar›n ve rehberli¤in sa¤lanmas› durumunda, üstün yetenekli ö¤rencilerin daha ilk s›n›flarda bile bu temel
becerileri kazanabilece¤ini ortaya koymufltur.
1.
2.
3.
4.

NEYÜN düflünülece¤i de¤il, NASIL düflünülece¤i,
NASIL iletiflim kurulaca¤›,
Benlik kavram›n›n NASIL gelifltirilece¤i,
Problemlerin NASIL çözülece¤i,

Ba¤›ms›z olarak NASIL çal›flaca¤›,
Büyük bilgi birikiminin NASIL kullan›laca¤›,
Afla¤›daki s›ralamaya benzer özel çal›flma becerilerinin NASIL edinilece¤i,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Kütüphane sistemi kullanma,
Bilgisayar veya daktilo ile yazma,
Tarama amaçl› okuma ve h›zl› okuma,
Taslak haz›rlama, özetleme, sentezleme
Basit bilgisayar dillerini ö¤renme,
‹lgili olunan özel bilim dallar›n›n terminolojisini kullanma,
Basit organizasyonel yap›lar›n bir temeli olarak yaflant›lar› s›n›fland›rma
(Duneland, 1986)

Yukar›da belirtilen konulardan da anlafl›laca¤› gibi ö¤retmen ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c› bir orkestra flefi veya koç gibi fonksiyon göstermek durumundad›r. Bu
yöntemle s›n›fta çeflitli uyar›c›lar ve sürekli bir motivasyon sa¤lanabilir. Bununla
birlikte ö¤retmen de üstün yetenekli ö¤rencilere ö¤retmenlik yapmaya dönük
motivasyona sahip olmal›d›r. Belirli konularda kendisi kadar, belki de kendisinden
daha fazla fley bilen ö¤renciler karfl›s›nda kendisini tehdit alt›nda hissetmeyecek
kadar donan›ml› olmal›d›r. (Parke, 1992)
Üstün yetenekli çocuklar için, s›n›f ö¤retmenleri ö¤retim görevlerinin yan› s›ra ek ö¤renim programlar› haz›rlamas› gerekir. S›n›f›n seviyesi, bu çocuklar›n seviyesinden çok afla¤›da kalabilir. Çocuklar›n daha iyi geliflmeleri için afla¤›da s›ralanan baz› öneriler, ö¤retmenlere yard›mc› olabilir:
•

•
•
•
•
•
•

S›n›f ö¤retmeni, çocu¤un çal›flma ve ödevlerini s›n›f›n ifllemekte oldu¤u konularda ve a¤›rl›kta tutmaya çal›flmamal›, onun potansiyeline ve h›z›na uygun ödevler vermelidir. Daha çok problem çözme tekni¤ini gerektiren çal›flmalara yer vermelidir.
Tart›flma, proje ve dramatizasyon çal›flmalar›na önem verilmelidir.
Organize etme, maddelendirme ve analiz etme olana¤› veren çal›flmalar yapt›r›lmal›d›r.
Ders s›ras›nda kitabi bilgilerden çok, genifl gözlem ve deneylere yer verilmelidir.
Ö¤renci okul içi ve d›fl› etkinliklere yönlendirilmelidir.
Liderli¤i gerektiren ya da liderli¤i gelifltirmeye f›rsat verecek çal›flmalara kat›lmas› için teflvik edilmelidir.
Çocu¤un baflar›s› s›n›f arkadafllar›n›n baflar› seviyesi ile de¤il, kendi ö¤renme
gücü ve h›z› ile karfl›laflt›r›lmal›d›r.
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Anne ve baba ile iflbirli¤i yap›lmal› onlara, çocuklar›n› ihmal etmeden veya
gurura kap›lmadan yetifltirmek için, gerekli yaklafl›m kazand›r›lmal›d›r.
Akademik konular için resim, müzik, beden e¤itimi gibi dersler ihmal edilmemelidir.
Çocu¤un mevcut yetene¤ini kullanma ve gelifltirme ihtiyac›n› karfl›layacak
bir ortam haz›rlanmal›d›r.
Çocu¤un baflar›lar› mutlaka ödüllendirilmelidir. Çocu¤a tepkisiz duyars›z kal›nmamal›d›r. Bu çocu¤un kendisine ve çevresine güvenini artt›racak ve ö¤renme at›l›m›n› destekleyecektir.
Çocu¤un sorular› cevaps›z b›rak›lmamal›d›r. (Tu¤rul, 1994; www.geocities.com)

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN Ö⁄RETMENLER‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Üstün yetenekli çocuklarla çal›flmak ilgi çekici, heyecanl› ve zevkli bir u¤rafl
olmakla birlikte, bu çocuklarla çal›flacak ö¤retmenlerin mesleki formasyonlar› yönünden güçlü donan›ma sahip olmas› ve belli kiflilik özelliklerini tafl›mas› gerekmektedir. Üstün yetenekli çocuklar, en baflta çocuk olmalar›na karfl›n, onlar› akranlar›ndan ay›ran tipik özelliklere sahiptirler. Bu çocuklar›n geliflim ve ö¤renme
özellikleri, ilgileri, yaflad›klar› sorunlar ve duygusal durumlar›…v.b. özelliklerinin
ö¤retmenler taraf›ndan bilinmesi gerekmektedir. (Metin, 1999)
Ö¤retmenler, üstün yetenekli ö¤renciler için amaç belirler, de¤erlerin oluflumuna yard›m eder, ö¤retim yöntem ve stratejileri seçer ve belki de en önemlisi
ö¤rencilere model olur. Bununla birlikte Mandell ve Fiscus (1981), üstün yeteneklilere bütün ö¤retmenlerin ö¤retmenlik yapmamas› gerekti¤ini ifade etmekte,
ö¤retmenlerin uygun yaklafl›m göstermemesi durumunda, üstün yetenekli ö¤rencilerin düflmanca tutumlar ve küskünlükle tepki verebilece¤ini gösteren çal›flmalardan söz etmektedir. (Akt. Duneland, 1986).
Ö¤retmenlerin farkl› çocuklar ve e¤itimleri konusunda gösterece¤i yaklafl›m
ve felsefi bak›fl aç›s› büyük önem tafl›maktad›r; çünkü ö¤retmenin e¤itime bak›fl›n›n ö¤retim yaklafl›mlar› üzerinde etkisi vard›r.
Üstün yetenekli çocuklarla çal›flan ö¤retmenler üstünlü¤ü sadece “yüksek
potansiyel”, “yüksek baflar›”, “yarat›c› güç” olarak düflünmek yerine bu belirtilen
özelliklerle birlikte, üstün yetenekli olman›n baz› güçlükleri, yetersizlikleri sorunlar› da beraberinde getirebilece¤ini göz önünde tutmal›d›rlar. Üstün yetene¤i sadece yüksek potansiyel olarak gören ö¤retmenler dikkatini çocu¤un baflar›s›na
yöneltece¤i için onu tüm yönleri ile tan›ma ve gereksinimlerine cevap verme f›r-
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sat› bulamayacakt›r. (akt. Metin, 1999). Strom ö¤retmenlerin genellikle üstün yetenekli ö¤rencilerin rehberli¤e gerek kalmadan kendi bafllar›na baflarabileceklerini düflünerek bu çocuklara ihtiyac› olan rehberli¤i yapmad›klar›n› belirtmektedir.
(akt. Sisk, 1987). Bu nedenle ö¤retmenlerin “üstün yetene¤i”, beraberinde ortaya ç›kan ‘sorunlar ve ihtiyaçlarla” ele almalar› gerekmektedir.
Ayr›ca ö¤retmen yaklafl›m›n›n zararl› olmas› için mutlaka olumsuz olmas› gerekmez, afl›r› derecede iyimser ve gerçek d›fl› beklentiler olumsuz tutum kadar
zararl›d›r. (S›sk,1987)
Üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde baflar›l› olmufl ö¤retmenlerin özellikleri üç ana bafll›k alt›nda incelenebilir:
1. Kißisel …zellikler: Üstün yeteneklilere ö¤retmenlik yapacak kiflinin ö¤renme konusunda flevkli, e¤itimsel yöntemlerde gerçek anlamda yeterli, k›skançl›k ve bencillikten ar›nm›fl olmas› gerekir. Ayr›ca benlik duygular› güçlü, onurlu ve
yüksek iradeli olmal›d›r. Kendilerine de¤er verdikleri kadar baflkalar›na karfl› duyarl›, onlara sayg› duyan, destekleyen güvenilir nitelikte insanlar olmalar› gerekir.
Normalin üstünde zekâya sahiptirler; ayr›ca esprili, esnek ve yeni fikirlere de aç›kt›rlar. Entelektüel, edebi ve kültürel konulara ilgilidirler. Bilgilerini artt›rmak, yenilemek için sürekli u¤rafl›rlar. Mükemmeli ararlar, bilinçli davran›p, sorumluluk üstlenirler.
2. Mesleki Yetenekler: Bask›c› ve zorlay›c›l›ktan ziyade çocuklarla iflbirlikçi
davran›fllar içine girerler. Otoriter tutumdan çok demokratik olmay› tercih ederler. Sonuçlara bakmaktan çok iflleyifl üzerinde yo¤unlafl›rlar. Kuralc› ve gelenekçilikten daha ziyade yenilikçi ve deneyimcidirler. Ö¤rencilerin kendine ve ortama
güven duymalar›n› sa¤lar. Ö¤renmeye güdülemek için ödül ve takdiri kullanmaktan kaç›nmazlar. Belli sonuçlara ulaflmada h›zl› davran›p problemleri çöze çöze
ilerlerler, sorulara cevap vermek yerine baflkalar›n›n cevap vermesini sa¤layacak
flekilde yöntem uygularlar.
3. …Ûretmenlik DavranÝßlarÝ: Üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenlerinin
davran›fllar›n› incelerken öncelikle felsefi yaklafl›mlar›n› gözlemlemek çok
önemlidir; çünkü ö¤retmenlerin e¤itime bak›fl›n›n, ö¤retim yaklafl›mlar› üzerinde büyük etkisi vard›r. Ö¤retmenler, üstün yetene¤i, yüksek entelektüel potansiyeli, görev azmini, yüksek baflar›y› ve yarat›c›l›¤› kapsad›¤› flekilde gördü¤ü zaman, üstün yetenekli ö¤rencilere, ders baflar›s› odakl› olmak üzere güçlü yönlerini göz önünde bulunduran bir tutumla yaklaflacakt›r. Di¤er taraftan, üstün
yetenekli ö¤renciyi güçlü ve güçsüz yanlar›yla birlikte ele alan ö¤retmenler; ö¤retime, ö¤renciyi merkez alarak yaklaflacakt›r. (Sisk, 1987; Metin, 1999,
www.geocities.com)
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Yukar›da belirtilen özelliklerin tamam› aday ö¤retmende olmasa bile bunlar
zaman içinde ve belli bir e¤itimin sonucu kazan›labilir. Bir k›sm›n›n oluflmas› da
zaman ve tecrübeye ba¤l›d›r. Genelde belli bir süre mesleki tecrübe olmas› ve
bu süre zarf›nda edinilen deneyimler, elde edilen sonuçlar, üstün yetenekli çocuklar› e¤itecek ö¤retmenlerin seçiminde önemli bir kriter olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte üniversitelerin ilgili bölümlerince uygulanacak ve bu sahada
son geliflmeleri ve çal›flmalar› aktaracak, ö¤renciyi iyi tan›mas› ve yönlendirmesini kolaylaflt›racak seminer, sertifika program› ya da master – doktora türü
programlar bu sahaya girecek ö¤retmenlerin yetifltirilmesinde al›nabilecek önlemlerdir. Ayr›ca ö¤retmenlerin belli bir konuda grup dinami¤i becerileri, ileri düzeyde teknik ve stratejiler kullanmas›, araflt›rma e¤itimine yer vermesi ve bilgisayar bilimlerine iliflkin bilgi sahibi olmas› türünde mesleki özellikleri düzenlenen
hizmet içi e¤itimler yoluyla gelifltirilmesi gereklidir. (Akt. Duneland 1986,
www.geocities.com).

SINIFTA Ö⁄RETMEN‹N ROLÜ
Bir s›n›fta ö¤retmenin en önemli görevleri ö¤rencileri teflvik etmek ve hareket serbestli¤i sa¤lamakt›r. Üstün yeteneklilerin, afl›r› merak, yüksek motivasyon
araflt›rma, orijinal fikirler üretme, duyarl›l›k, problem çözme ve yafl›tlar›ndan daha önce ö¤renme yetenekleri göz önüne al›nd›¤›nda, teflvik edici ve hareket serbestli¤i sa¤layan ö¤retmenlerin bu çocuklar için en cazip ö¤retmenler oldu¤u rahatl›kla söylenebilir.
Ö¤rencilerin yeteneklerini gelifltirmek ve yetenekli ö¤rencilere uygun e¤itimi
vermek farkl› fleylerdir Yetenekli ö¤renciler de¤iflik ilgi alanlar›na; ö¤renme h›zlar›na ve derinliklerine uygun ö¤renim yaflant›lar›na gereksinim duyarlar. Bu çocuklara uygulanacak programlar ezberleme ve bilgi edinmenin ötesinde düflünme
becerilerini gelifltirme ve edindikleri bilgiyi iflleme f›rsat› sa¤lamal›d›r.
Çocuklar en etkin olarak katk›lar›na de¤er verilen s›n›f ortam›nda ö¤renirler.
Yap›lan çal›flmalar bu çocuklar›n e¤itiminde “soru sorma ve cevap verme”nin özel
bir önemi oldu¤una iflaret etmektedir. Sorulan sorular›n flekli ve verilen cevaplar
ö¤rencinin kendine güvenini ve ortama kat›l›m›n› etkiler. Ö¤retmenler çocuklar›n
sorduklar› sorular› tatmin edici düzeyde cevaplamal›lard›r, bu çocuklar için yüzeysel cevaplar yeterli de¤ildir. Sorular›n ayr›nt›l› ve derinlemesine cevapland›r›lmas›
uygundur. Çocuklar›n sorular›n›n cevapland›r›lmas› kadar onlar›n soru sorma becerilerinin gelifltirilmesi de önemlidir. Ö¤retmenler üstün yetenekli ö¤renciler de
dahil olmak üzere bütün ö¤rencilerin soru sormada uzman olmalar›n› sa¤lamal›,
problem çözme ve karmafl›k düflünmeyi gelifltirme konusunda çaba sarf etmeli-

185

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

dirler. Etkili soru sorma becerisini kazand›rmak için; ö¤retmenler iyi soru sorman›n yollar›n› ö¤retmeli ve karmafl›k düflünme için soru oluflturma tekniklerini bilmelidirler. ‹yi bir soru, ö¤renmeyi art›r›p, birçok soruyu da ortaya ç›karmal› ve cevap bulma iste¤i yaratmal›d›r.
Ö¤retmenler üstün yetenekli çocuklardan beklentilerini gerçekçi düzeyde
tutmal›d›rlar. Üstün yetenekli bir çocuk tüm alanlarda ayn› düzeyde geliflme göstermeyebilir. Çocu¤un yetenekli oldu¤u alan› dikkate alarak di¤er alanlarda da
benzer düzeyde performans beklememelidir. Bu yüksek beklentiye uygun davranamamaktan dolay› ö¤renci kayg›ya düflüp, yetersizlik duyar ve özgüvenini yitirebilir. Baz› durumlarda da üstün yetenekli ö¤renciler performanslar›na uygun
baflar› gösteremeyebilirler. Ö¤retmen bunun nedenini mutlaka irdelemelidir. Baflar›s›zl›¤a neden olan problemi mutlaka araflt›r›p bulmal› ve uygun önlemleri almal›d›r. Göz ard› edilen ya da fark›na var›lamayan problemler , ö¤rencinin okul
ortam›na karfl› ilgisinin kaybolmas›na, ileri aflamada sosyal izolasyona neden olabilecek boyutlara ulaflabilir.
Ö¤retmenler uygun e¤itim ortam› sa¤lamad›klar› ve uygun yaklafl›m gösteremedikleri takdirde, üstün yetenekli çocuklar›n düzenli s›n›f program›n› baflarsalar bile yeteneklerini gelifltiremeyecekleri ve kullanamayacaklar› gerçe¤ini ak›ldan
ç›karmamal›d›rlar. (Sisk, 1987, Painter, 1996; akt. Metin, 1999)

SONUÇ
Üstün yetenekli çocuklar›n, yeteneklerinin üst düzeyde gelifltirilebilmesi için
ö¤retmenlere büyük görevler düfltü¤ü göz ard› edilemez bir gerçektir. Bu nedenle ö¤retmenlerin öncelikli olarak bu çocuklar›n geliflim ve ay›rt edici özelliklerini
bilmeleri ve uygun yaklafl›mlar gelifltirmeleri büyük önem tafl›maktad›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n sahip olduklar› ilgiler, ö¤renme h›z› ve derinli¤i
bak›m›ndan di¤er çocuklardan farkl› olmalar›, ö¤retmenlerin s›n›f ortam›nda
program planlama, uygulama ve de¤erlendirmede baz› önlemler almas›n› gerektirmektedir. Bu gereklilikler, üstün yetenekli çocuklara ö¤retmenlik yapacak kiflilerin kiflilik özellikleri, mesleki ve ö¤retmenlik davran›fllar› bak›m›ndan baz› özellikler ve donan›mlara sahip olmas›n› beraberinde getirmektedir.
Ö¤retmen yetifltiren programlarda ve daha sonra uygulanacak seminer, yüksek lisans ve benzeri programlarda, üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde etkili
ö¤retmenlik yapabilmek için gerekli mesleki donan›m ve ö¤retmenlik davran›fllar› kazand›r›l›rken, üstün yetenekli çocuklara ve e¤itimlerine “olumlu felsefi bak›fl
aç›s›” gelifltirmek, ö¤retmen yetifltirmede en temel amaç olmal›d›r.

186

187

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

KAYNAKLAR
Duneland S. (1986). Gifted Education Handbook. Chesterton. Indiana.
Maker, C.J. (1982). Cirriculum Development for the Gifted. Apsen System Corporation, Rockville.
Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Öz Aflama Yay›nlar›; Ankara.
Parker B.N. (1992). Challenging Gifted Students in the Regular Classroom. ERIC
Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston, Va.
Sisk, D. (1987). Creative Teaching of the Gifted, Mc Graw – Hill Book Company,
Printed in USA.

Kaynaflt›rma Ortam›nda Üstün Zekâl›
Çocu¤a Uygulanan Zenginlefltirme
Program› Hakk›nda Örnek Olay ‹ncelemesi
ve Program›n Etkilili¤ine ‹liflkin Bir Araflt›rma
Derya TEKBAfi*
Ayflegül ATAMAN**

Tu¤rul, B. (1994). Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocuklar›n Tan›lanmas› ve E¤itimleri. Edit: fi. Bilir “Okulöncesi E¤itimcileri için El Kitab›”. YAPA, ‹stanbul.
http://www.geocities.com/akirt2002/ozelegitim_ustun_zekâlilar.htm

B

ÖZET

u araflt›rmada bir tane üstün yetenekli ö¤renci ele al›nm›fl ve bu ö¤renciye akranlar› ile birlikte e¤itim alabilece¤i kaynaflt›rma ortam› sa¤lanm›flt›r. Üstün yetenekli ö¤renci ve kaynaflt›rma ortam›nda bulunan di¤er ö¤rencilere 2. s›n›f müfredat› üst s›n›flar›n müfredat› ile ve çoklu zekâ kuram›
etkinlikleri ile zenginlefltirilerek uygulanm›fl ve uygulama sonunda bu program›n hem üstün yetenekli ö¤renciye, hem de s›n›ftaki di¤er ö¤rencilere katk›lar› araflt›r›lm›flt›r. Bu araflt›rman›n sonuçlar›na bakabilmek için örnek olay
incelemesi yap›lm›fl ve uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›f ve üstün yetenekli ö¤renci bir y›l süre ile gözlenerek, anekdot kay›tlar› tutularak araflt›rma yorumlanm›flt›r. Ayr›ca araflt›rmada program›n etkilili¤ine de bak›lm›fl, bunun içinde
uygulaman›n yap›ld›¤› okulda bulunan ayn› s›n›f seviyesine ait çoklu zekâ
kuram› ile e¤itim alan di¤er s›n›f kontrol grubu olarak belirlenmifl ve yap›lan
karfl›laflt›rma sonucunda deneme grubunun kontrol grubuna göre daha baflar›l› oldu¤u, bu baflar›n›n da uygulanan zenginlefltirme program›ndan kaynakland›¤› sonucuna var›lm›flt›r. Bu araflt›rmada sonuç olarak da üstün yetenekli çocuklar›n kaynaflt›rma ortam›nda seviyesine göre e¤itim alabilece¤i,
bu e¤itimin de hem üstün yetenekli ö¤renciye hem de kaynaflt›rma ortam›nda bulunan s›n›f arkadafllar›na katk› sa¤layabilece¤i söylenebilmektedir.
____________________________________
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** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi.
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1. BÖLÜM

Problem
Üstün yeteneklilere, tarih boyunca uygarl›¤a en fazla katk›lar› olanlard›r diyebiliriz. Gerçek böyle olmakla birlikte, toplumlar›n üstün yetenekliler sorununa
yaklafl›mlar›nda, bu özelliklerine koflut olmayan bir tutum tak›nd›klar›n› görmekteyiz. Özellikle geliflmifl ve geliflmekte olan toplumlarda, üstün yeteneklilerin geliflim ve e¤itim sorunlar›na e¤ilmek gereksinimi duyanlar›n az oldu¤u söylenebilir. Çok ileri toplumlarda bile, özel e¤itimin en az üzerinde durulan dallar›ndan birisi üstün yeteneklilerdir. Bunun olas› nedenlerinin bafl›nda, üstün yeteneklilerin
hangi ortamda ve hangi koflullar alt›nda dünyaya gelirse gelsin, geliflip ola¤anüstü yeteneklerini ortaya koyabilece¤ine ve topluma önderlik edece¤ine inan›lm›fl
olmas› gelmektedir. Öte yanda, ayn› düzeyde do¤al yetene¤i bulundu¤u halde
bunu olanak yoklu¤u, yeterince tan›lanamam›fl olufllar›, sosyo ekonomik düzeyleri düflük ailelerden geliflleri nedeniyle ortaya koyamayan üstün yetenekli kiflilerin varl›¤› da bir gerçektir (Ataman 1984; Enç, 1979, Yeflilova, 1997).
Üstün yetenekli çocuklar›n testler yoluyla tan›lan›p, ö¤renim ve meslek yaflamlar›n› izleyen araflt›rmalar›n, üstün yetene¤i bulunan çocuklardan büyük ço¤unlu¤unun umuldu¤u gibi, hangi yaflam koflulu içinde olursa olsun sivrilip yükselemedi¤ini gösteren bulgular da vard›r.
Her ortamda yetiflemeyecekleri gerçe¤inden baflka, geliflmifl ve geliflmekte
olan toplumlarda, e¤itimin temel e¤itim düzeyinde yayg›nlaflmas›yla, ortalama
çevresindeki ö¤rencilere yönelik programlar›n düzenlenmesi, üstün yeteneklilerin
gereksinmelerini karfl›lamayacak niteli¤e getirmifltir. Bu durumun bir sonucu olarak üstün yetenekliler, ö¤renme güçlerinin ancak küçük bir kesimini kullanarak
baflar›l› olmaya al›flt›r›lmaktad›rlar.
Yukar›da de¤inilen bu nedenlerden dolay›, üstün yetenekli ö¤rencilerin özel
e¤itim kapsam› içine al›narak, çok üst düzeyde zekâya sahip olanlar›n özel programlar ve özel yetiflmifl personel taraf›ndan e¤itilmesi, bunun d›fl›ndakilerin de ya
ola¤an s›n›f ortamlar›nda gelifltirilecek ortam düzenlemeleri ve program zenginlefltirme teknikleri ile e¤itilmeleri ya ayn› di¤er özel e¤itim alan› kapsam›ndaki çocuklara da önerilen kaynaflt›rma ortamlar›nda ya da özellikle son on y›l içinde
____________________________________

1. ATAMAN, Ayflegül; Ankara Resmi fiehir ‹lkokullar›ndaki Üstün Zekâl› Çocuklar›n Fiziksel Özellikleri,
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1984
2. ENÇ, M; Üstün Beyin Gücü, Geliflim ve E¤itimleri, Kalite Matbaas› Ankara, 1979
3. YEfi‹LOVA, Habibe; Üstün Yeteneklilik Ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Van, 1997
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tüm çocuklara sahip oldu¤u yetenek ve zekâ alanlar›n› gelifltirmeyi hedefleyen ve
böylece üstün yetenekli çocu¤un da hem s›n›ftan d›fllanmas›n› engelleyen hem
de sahip olduklar› potansiyeli en üst düzeyde gelifltirmesine olanak sa¤layacak
çoklu zekâ uygulamalar› ile e¤itilmeleri gerekmektedir (Ataman,1984; Ersoy vd.,
1981).
Tüm bu gereksinmeler sonucu olarak, bir tane üstün yetenekli ö¤renci al›narak, kaynaflt›rma ortam›nda zenginlefltirme program› ve çoklu zekâ kuram›na
uygun olarak e¤itim verilmifl ve verilen bu e¤itimin etkilili¤ini saptamak amac›yla bu araflt›rma planlanm›flt›r. Bu problem durumu çerçevesinde afla¤›daki alt
problemlere yan›t aranm›flt›r.

Alt Problemler
1.

Üstün yetenekli oldu¤u belirlenmifl olan dene¤in kaynaflt›rma ortam›nda
karfl›laflt›¤› sorunlar nelerdir?

2.

Kaynaflt›rma ortam›n›n, üstün yetenekli çocuk ve s›n›f arkadafllar›na sa¤layaca¤› katk›lar nelerdir?

3.

Zenginlefltirme program›n›n, dene¤in akademik performans›n› art›rmadaki
etkilili¤i nedir?

2. BÖLÜM

Üstün Yetenekli Ö¤rencilerin E¤itim Modelleri
Geçmiflten günümüze kadar yap›lan uygulamalara bakt›¤›m›zda üstün yetenekli ö¤renciler için bir çok e¤itim modelleri uygulanm›flt›r. Bunlar ayr› e¤itim ve
birlikte e¤itim olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r.

Ayr› E¤itim
Bu uygulamada üstün yetenekli çocuklar belirli özellik ve düzey yak›nl›klar›na göre gruplanmakta, bu grubun özelliklerine ve gereksinimlerine göre özel
e¤itim programlar› gelifltirilmekte ve bu programlar çeflitli e¤itsel düzenlemeler
____________________________________

1. ATAMAN, Ayflegül; Ankara Resmi fiehir ‹lkokullar›ndaki Üstün Zekâl› Çocuklar›n Fiziksel Özellikleri,
Ankara Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1984
2. ERSOY, Ö., Avc›, N; Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Ve E¤itimleri: Özel E¤itim, Ya-Pa Yay›n Pazarlama, ‹stanbul, 1981
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içerisinde uygulanmaktad›r. Ayr› e¤itim de kendi içinde özel okul ve özel s›n›f uygulamalar› olmak üzere ikiye ayr›lm›flt›r. Özel okul ve özel s›n›f uygulamalar›n›n
yararlar› ve sak›ncalar› bulunmaktad›r.

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 yeterliklerinin 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› aç›s›ndan özel okul ve özel
s›n›flar›n yararlar› vard›r.

Sak›ncalar›
•

Çocuklar› üstün yetenekli olarak ay›rma akranlar›ndan soyutlamakta, üstün
benlik duygusu ve gurur gelifltirebilmektedir.

•

Bir alanda üstün 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.

Bu sak›ncalar nedeniyle geliflmifl ülkelerde üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde, ö¤rencinin düzeyi akranlar›ndan çok üstün yani deha düzeyinde olmad›¤› takdirde ayr› e¤itim tercih edilmemektedir. (Ataman 2003; Enç, 1979)

Birlikte E¤itim
Üstün yetenekli çocuklar›n akranlar›yla ayn› e¤itim ortam›nda, birlikte e¤itimlerini kapsayan uygulaman›n de¤iflik biçimleri bulunmaktad›r. Bunlar›n bafll›____________________________________

1. ATAMAN, Ayflegül; Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel E¤itime Girifl, Gündüz E¤itim ve Yay›nc›l›k,
Ankara 2003
2. ENÇ, M; Üstün Beyin Gücü, Geliflim ve E¤itimleri, Kalite Matbaas› Ankara, 1979
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calar› h›zland›rma, zenginlefltirme ve çoklu zekâ kuram›na dayal› e¤itim ortam›d›r (Ataman, 2003).
Bu araflt›rma, birlikte e¤itim modelinin hem h›zland›rma hem zenginlefltirme
hem de çoklu zekâ kuram›na dayal› e¤itimine yer vermifltir. Araflt›rman›n konusunu oluflturan denek okula 5,5 yafl›nda bafllad›¤› için h›zland›rma e¤itimi yap›lm›flt›r. Uygulaman›n yap›ld›¤› okulda çoklu zekâ kuram›na dayal› e¤itim verilmektedir. Bunlar›n yan› s›ra kaynaflt›rma ortam›nda üstün yetenekli ve normal düzeyde ö¤rencilerin bulunmas›ndan dolay› araflt›rman›n konusu gere¤ince seviyeye ve
s›n›f›n yap›s›na uygun zenginlefltirme program› haz›rlanm›fl ve uygulanm›flt›r. Birlikte e¤itimin de yararlar› ve sak›ncalar› vard›r. Araflt›rman›n sonucunda da ç›kar›lan yorum, üstün yetenekli ö¤rencilerin kaynaflt›rma ortam›nda ancak di¤er çocuklar kadar sorun yaflad›¤›d›r. Bu sorunun d›fl›nda birlikte e¤itimin birden fazla
yararlar› vard›r. Bunlarda ö¤rencinin fiziksel geliflimine uygun akranlar› ile birlikte
e¤itim almas›, akranlar› ile etkileflim içine girerek sosyalleflmesi ve yafl›tlar›n›n yan›nda kendi zekâ düzeyine göre e¤itim almas›d›r.

Zenginlefltirme
Zenginlefltirme, ola¤an ve kaynaflt›rma s›n›flar›nda en çok tutulan uygulamalardan birisidir. Amaç, ö¤renciyi yafl›n›n s›n›f›nda tutmakt›r. “Zenginlefltirme”,
kiflinin geliflimini sa¤layacak ö¤renilmifl bilgilerin, gereksiz yineleme ya da konulardan yetenek düzeyinin alt›ndaki konular› ifllerken s›k›lmas› yerine bir seçenek
olarak kullan›lan bir uygulama biçiminde tarif edilebilir. 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. Normal s›n›fta 7 ayr› ders varsa, üstün yetenekli ö¤renci için buna bir iki
ders daha eklenebilir. Bu yatay zenginlefltirme olur. Yani etkinliklerin türlerini ço¤altma söz konusudur. Dikey zenginlefltirmede ders ve etkinlik say›s› ayn› kalmakta, fakat üstün yetenekli ö¤renci normallerin iflledi¤i konuda daha derinli¤i____________________________________

1. ATAMAN, Ayflegül; Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel E¤itime Girifl, Gündüz E¤itim ve Yay›nc›l›k,
Ankara 2003
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ne çal›flma yapmaktad›r (Ataman, 2003; Cuts vd. 2001; George 1992; Özsoy vd.
2001). Bu araflt›rmada hem yatay hem dikey hem de üçlü zenginlefltirme uygulamas› yap›lm›flt›r.

3. BÖLÜM
YÖNTEM
Bu araflt›rma örnek olay incelemesi (durum çal›flmas›) modelindedir. Bu örnek olay çal›flmas›nda “durum” üstün yetenekli bir çocuktur. Di¤er bir deyiflle,
çal›flmaya konu olan bireyin kendisi bu araflt›rman›n analiz birimini oluflturmaktad›r. Üstün yetenekli bir dene¤in normal s›n›flarda alaca¤› e¤itim ve uygulanan zenginlefltirme program› incelenen durum çal›flmas›d›r. Ancak tezin
ad›nda da belirtildi¤i gibi zenginlefltirmenin etkilili¤ini ölçebilmek ayn› s›n›f ortam›na sahip bir kontrol grubunun belirlenmesi zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Kontrol grubu ile yap›lacak uygulamadaki de¤iflkenleri denetim alt›nda tutabilmek için ayn› okuldaki 2. s›n›f dikkate al›nm›flt›r. Araflt›rman›n bütünlü¤ü
içinde sadece akademik performans› art›rmadaki etkilili¤i tespit etmek amac›yla “kütle ölçüleri” konusu iki grupta da öntest sontest biçiminde uygulanm›flt›r. Kontrol grubu büyüklük olarak araflt›rman›n yap›ld›¤› grubun benzeridir. Deneme grubu 19, kontrol grubu 21 ö¤rencidir. Cinsiyet da¤›l›m› da ayn›d›r. Sosyal ekonomik düzey, ayn› okul seçildi¤i için ayn›d›r. Her iki grupta da
çoklu zekâ kuram›na uygun ders ifllenmifltir. Ö¤rencilere uygulanan ön test
son test hem 2. s›n›f hem de 3. s›n›f müfredat›n› kapsayacak flekilde haz›rlanm›flt›r. Her do¤ru soruya karfl›l›k 1 puan verilmifl ve sonuçlar t testi olarak yorumlanm›flt›r.
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nin yafl›tlar›ndan çok üstün olmas›na ra¤men fiziksel geliflimi yafl›tlar›ndan geride gelmekte idi. Bundan dolay› bu ö¤renciyi, zihinsel geliflimine bakarak üst s›n›flara atlatmak yerine yafl›tlar› ile ayn› fiziksel geliflime sahip ö¤rencilerin bulundu¤u s›n›fta okutmak daha uygun görülmüfl ancak çoklu zekâ kuram› ve zenginlefltirme program› ile zenginlefltirilmifl s›n›flarda e¤itim almas›na karar verilmifltir.
Bu karar dahilinde çoklu zekâ ve proje tabanl› ö¤retim yöntemlerini kullanarak
e¤itim veren Özel Ankara Maya ‹lkö¤retim Okulu üstün yetenekli ö¤renci için uygun görülmüfltür. Üstün yetenekli ö¤rencinin bu okula bafllamas› üzerine kaynaflt›rma e¤itimi uygulamas› yap›lm›fl. Bu durumun hem üstün yetenekli ö¤renci
hem de kaynaflt›r›ld›¤› s›n›ftaki ö¤renciler aç›s›ndan nas›l sonuçlanaca¤› düflünülmüfl ve bu çal›flma planlan›lm›flt›r.

Araflt›rmaya Konu Olan
Üstün Yetenekli Ö¤renci Hakk›nda Bilgi
•

Araflt›rmaya konu olan üstün yetenekli ö¤renci, 27 fiubat 1997 y›l›nda dünyaya geldi. Cinsiyeti k›zd›r ve ailenin tek çocu¤udur.

•

4,5 ayl›kken difllerini ç›karmaya bafllad›.

•

‹lk sözlü iletiflimini 7. ayda kurmaya bafllad›.

•

9,5 ayl›kken tuvalet al›flkanl›¤›n› kazand›.

•

1 yafl›nda iken iki kelimelik cümleler kuruyordu.

•

1,5 yafl›na geldi¤inde kendili¤inden sembol birlefltirmesi ile okumaya bafllad›.

•

2-2,5 yafllar›nda yazmaya bafllad›.

•

3,5 yafl›nda krefle bafllad›. Yar›m gün kreflte e¤itim al›yor, kalan yar›m günde
de anne ile birlikte e¤itim setinden etkinlikler yap›yordu. Resimler çiziyor ve
çizdi¤i resimlere kendince anlamlar yüklüyordu.

•

4 yafl 1 ay 21 günlük iken uzmana götürüldü. Uzman›n verdi¤i kararlara
göre;

Araflt›rma Konusunun Belirlenmesi
Araflt›rmaya konu olan çocuk 5,5 yafl›na geldi¤inde uzman, okula bafllayabilece¤i karar›n› verdi. Bunun üzerine aile ve uzman üstün yetenekli ö¤renci için
zekâ düzeyine uygun okul arad›lar. Üstün yetenekli ö¤rencinin zihinsel geliflimi-
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–

Al›c› dil yafl›n›n 8 yafl 9 ayl›k oldu¤u tespit edildi.

1. ATAMAN, Ayflegül; Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel E¤itime Girifl, Gündüz E¤itim ve Yay›nc›l›k,
Ankara 2003
2. CUTTS, Norma E., Moseley, Nicholas; Üstün Zekâl› ve Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi. (Çev: ‹smail Ersevim) Özgür Yay›nlar, ‹stanbul, 2001
3. GEORGE, David; The Challenge of the Able Child, David Fulton Publishers, 1992
4. ÖZSOY, Y., ÖZYÜREK, M., ER‹PEK; Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar, Karatepe Yay›nlar›, Ankara, 2001

–

Göz takip h›z›n›n sesli okuma h›z›ndan daha yüksek oldu¤u kan›s›na var›ld›.

–

5-6 yafl ortalamas›n›n yapabilece¤i oyun kurma ve kurdu¤u oyunun rejisörlü¤ünü yapma gibi faaliyetlerde bulundu¤u tespit edildi.

–

Zekâ yafl›n›n yaklafl›k 150 ZB oldu¤u tespit edildi.
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Araflt›rman›n Gerçeklefltirildi¤i Okul
Okul, çoklu zekâ kuram›na göre e¤itim yapmaktad›r. Dersler, çoklu zekâ
kuram›na uygun haz›rlanm›fl planlar ve çal›flma yapraklar› ile ifllenmekte, ödevler de çoklu zekâ kuram›na göre haz›rlanm›fl ifllem yapraklar› fleklinde ö¤rencilere verilmektedir. Ayr›ca araflt›rmaya yönelik ödevler de verilmektedir. Çoklu
zekâ kuram›n›n yan› s›ra okulda proje tabanl› ö¤renme yaklafl›m› uygulanmaktad›r.
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Zenginlefltirme Program›n›n Haz›rlanmas›, Uygulanmas›
Zenginlefltirme program› uygulan›rken dikkate al›nmas› gereken hususlar
flunlard›r:
1.

‹çerik yayg›n olan program›n üzerinde olmal›d›r.

2. Çok çeflitli konulardan oluflmal›d›r.
3. ‹çerik, ö¤renci seçimini ortaya ç›kar›c› olmal›d›r.
4. Karmafl›kl›k düzeyi ileri konular seçilmelidir.

Araflt›rman›n Gerçeklefltirildi¤i S›n›f
S›n›f mevcudu 20 ö¤renci olup bunlar›n 9’u k›z 11’i erkektir. Ö¤renciler U tip
oturma düzenine göre oturtulmufltur. Ö¤rencilerin oturma düzeni de¤iflken aral›klarla de¤iflmektedir. Araflt›rman›n konusu gere¤ince s›n›f ortam›nda hem üstün
yetenekli ö¤renci hem de kaynaflt›rma ortam›nda bulunan ö¤rencileri zenginlefltirme amac›yla gelifltirilmifl programa uygun de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Yap›lan de¤iflikler flunlard›r:
•

S›n›fa ö¤rencilerin zamanlar›n› aktif geçirmelerini sa¤layacak, verilen sorumlulu¤u erken bitiren ö¤rencinin bofla zaman harcamas›n› engellemek için ö¤rencilerin ilgi ve zekâ alan›na göre haz›rlanm›fl etkinliklerden oluflan bir etkinlik kutusu yerlefltirilmifltir.

•

Ö¤rencileri gazete okumaya isteklendirmek ve okudu¤u bilgiyi arkadafllar› ile
paylaflmay› ö¤retmek amac›yla s›n›fa duvar gazetesi yerlefltirilmifltir.

•

Her ö¤rencinin ilgi alan›na hitap eden 2.s›n›f düzeyinden 5. s›n›f düzeyine
kadar bir çok say›da kitap s›n›f kitapl›¤›na yerlefltirilmifltir.

•

Ö¤rencilere çarp›m tablosunu sevdirmek ve oyunlarla ezberletmek amac›yla
s›n›fa sürgülü çarp›m tablosu ve ö¤retmenin oluflturdu¤u katlamal› çarp›m
tablosu çiçekleri as›lm›flt›r.

•

Müziksel ritmik zekâya sahip ö¤rencilerin kullanmalar› amac›yla s›n›fa kasetçalar getirilmifltir.

•

Ö¤rencilerin hem hayvan sevgisini gidermek hem de günlük sorumluluk almalar›n› sa¤lamak amac›yla s›n›fa akvaryum konulmufltur.

•

Ö¤rencilere kendi yoklamalar›n› kendilerinin yapmalar›na f›rsat tan›mak, ayn› zamanda sorumluluk bilincini kavratmak amac›yla s›n›fa “ben buraday›m”
çizelgesi as›lm›flt›r.

5. Temel yeteneklerde yüksek baflar›y› sa¤lay›c› olmal›d›r.
6. Yarat›c› düflünme ve problem çözmeyi gelifltirici olmal›d›r.
7.

Motivasyonu art›r›c› olmal›d›r. (Cuts vd. 2001)

Bu araflt›rma süresince, zenginlefltirme program› haz›rlan›rken yukar›da say›lan yedi basamak dikkate al›nm›flt›r.
Uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›f›n seviyesinin 2. s›n›f olmas›ndan dolay› Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n öngördü¤ü 2. s›n›f müfredat› temel al›nm›flt›r. Ancak ö¤retmen,
zenginlefltirme çerçevesinde 2. s›n›f müfredat›nda de¤ifliklikler yapm›fl, iflleyece¤i konuya göre üst s›n›flar›n hedef davran›fllar› ile zenginlefltirirken, kendi konusuyla örtüflen 3., 4., ve 5. s›n›f müfredat›na uygun konular ifllemifltir.
Ö¤retmen, zenginlefltirme program›n› haz›rlarken önce 2. s›n›f müfredat›na uygun hedef davran›fllar›n› belirlemifl, akabinde bu hedef davran›fllar›n üst
s›n›flar›n hedef davran›fllar›yla örtüflen bölümlerini tespit etmifl ve ö¤rencilere
üst s›n›flar›n hedef davran›fllar›n› iflleyerek içeri¤i zenginlefltirmifltir. ‹çeri¤i zenginlefltirdikten sonra belirledi¤i hedef davran›fllara göre çoklu zekâ kuram›na
uygun ifllem yapraklar› haz›rlam›fl, çoklu zekâ kuram›na uygun etkinlikler üreterek dersin iflleniflini de zenginlefltirmifltir.
Ö¤retmen, derslerini ifllerken zenginlefltirme basamaklar›na uygun olarak
okulun farkl› mekanlar›n› derslik olarak kullanm›fl, ders aralar›nda da olmak
üzere zenginlefltirme çal›flmalar›na devam etmifltir. Matematik dersi kimi zaman beden e¤itimi salonunda kimi zaman koridorlarda ifllenirken, hayat bilgisi kimi zaman drama odas›nda, kimi zaman da bilim laboratuar›nda ifllenmifltir.
____________________________________

1. CUTTS, Norma E., Moseley, Nicholas; Üstün Zekâl› ve Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi. (Çev: ‹smail Ersevim) Özgür Yay›nlar, ‹stanbul, 2001
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Araflt›rma boyunca uygulanan
zenginlefltirme stratejilerinden örnekler:
1.

S›n›f kitapl›¤›na süreli yay›nlar konulmufltur.

3.

Ö¤renciler s›k s›k alan gezilerine götürülmüfltür.

4.

Ö¤rencilere istedikleri konularda proje ödevi haz›rlama f›rsat› verilmifltir.

5.

Ö¤rencilere araflt›rma ödevleri verilmifltir.

6.

Normal seviyedeki ö¤renciler tekrar dersleri ifllerken üstün yetenekli ö¤renciye o tekrarlar›n devam› olan üst hedef davran›fllar ö¤retilmifltir.

7.

Tüm ö¤renciler Türkçe dersinde okuma anlama çal›flmalar› yaparken üstün
yetenekli ö¤renci, di¤er ö¤rencilerden daha önce okudu¤u için üstün yetenekli ö¤renciye, arkadafllar›na sormak amac›yla metin ile ilgili soru bankas›
oluflturulmufltur.

8.

h›za yetiflememesi, arkadafllar›n›n çözemedi¤i sorular› basit bulup arkadafllar›n›
elefltirmesi gibi sorunlard›r.

Okuma projesi gelifltirilmifltir. Ö¤renciler aralar›nda kitap de¤ifl tokuflu yaparak hem üstün yetenekli ö¤renciye hem de di¤er ö¤rencilere çok çeflitli kitap temin edilmifltir.

2.

2. Alt Probleme ‹liflkin Bulgular
Kaynaflt›rma ortam›n›n üstün yetenekli çocuk ve s›n›f arkadafllar›na sa¤layaca¤› katk›lar nelerdir?
Üstün yetenekli ö¤rencinin psikomotor geliflimine uygun ortamda yer almas›, akranlar› ile birlikte e¤itim görmesi, arkadafllar›na uyum sa¤lamak için de¤iflik
stratejiler gelifltirmesi ve üstün yetenekli ö¤rencinin liderlik yaparak kendini arkadafllar›na kabul ettirmesi kaynaflt›rma ortam›n›n üstün yetenekli ö¤renciye sa¤lad›¤› katk›lardan baz›lar›d›r.
Kaynaflt›rma ortam› sadece üstün yetenekli ö¤renciye de¤il, s›n›fta normal
zekâ düzeyinde bulunan di¤er ö¤rencilere de bir çok katk› sa¤lam›flt›r. Bunlar:
•

Ö¤retmen, sorumlulu¤unu erken bitirdi¤i için üstün yetenekli ö¤renciyi aktif k›labilmek amac›yla di¤er arkadafllar›na asistanl›k yapmas›na izin vermifltir. Kaynaflt›rma ortam› di¤er ö¤rencilerin de asistanl›k yapmak için sorumluluklar›n› erken bitirmelerine yard›mc› olmufltur.

•

Kaynaflt›rma ortam›, üstün yetenekli ö¤rencinin okuma projesinde çok fazla
kitap okumas›, di¤er ö¤rencilerin de üstün yetenekli ö¤renci ile yar›flarak kitap okumaya güdülmesini sa¤lam›flt›r.

Üstün yetenekli ö¤renciye s›n›f kitapl›¤›ndaki kitaplar› kodlama ve kitapl›k
defterine yazma görevleri verilmifltir.

9. Ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›n› gelifltirmek amac›yla her hafta bir ders saati,
yarat›c› etkinlik saati olarak belirlenmifl ve konulara uygun etkinlik yapt›r›lm›flt›r.
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Tablo 1: Okuma Projesi

4. BÖLÜM

Kitap SayÝsÝ

41-45 Aras›

36-40 Aras›

31-35 Aras›

26-30 Aras›

21-25 Aras›

Araflt›rman›n konusunu oluflturan üstün yetenekli ö¤rencinin, kaynaflt›rma
ortam›nda karfl›laflt›¤› sorunlar, okula erken bafllad›¤› için arkadafllar›ndan küçük
olmas›, ö¤retmenin her sordu¤u soruyu bilmesi, günlük monoton ifllerden çabuk
s›k›lmas›, s›n›f seviyesine göre okuma h›z›n›n yüksek olmas› ve arkadafllar›n›n bu

16-20 Aras›

Üstün Yetenekli oldu¤u belirlenmifl olan dene¤in kaynaflt›rma ortam›nda
karfl›laflt›¤› sorunlar nelerdir?

11-15 Aras›

1. Alt Probleme iliflkin Bulgular

7
6
5
4
3
2
1
0
5-10 Aras›

Araflt›rmada her alt probleme iliflkin bulgular, ayr› ayr› yorumlanm›flt›r.
Yorumlar gözlem ve anekdot kay›tlar› ile desteklenmifltir.

…Ûrenci SayÝsÝ

BULGULAR VE YORUM
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Okunan kitap sayÝsÝ

Ka• kißi okuduÛu

Tablo 2: Deneme ve Kontrol Gruplar›n›n Ön-test Puanlar›na ‹liflkin t-Testi Sonuçlar›

5 – 10 aras›

6 kifli

Grup

N

X

S

11 – 15 aras›

5 kifli

1. Deneme

19

6.26

4.33

16 – 20 aras›

3 kifli

2. Kontrol

21

8.00

2.51

21 – 25 aras›

2 kifli

26 – 30 aras›

1 kifli

31 – 35 aras›

1 kifli

36 – 40 aras›

0 kifli

41 – 45 aras›

2 kifli (Denek)

Üstün yetenekli ö¤rencinin 44 kitap okudu¤u okuma panosundan ve yapt›¤› özetlerden tespit edilmifltir. Okumas› gereken 1 tane kitab›n kald›¤›, o kitab›n
da baflka arkadafl›nda olmas› nedeniyle beklemek zorunda kald›¤›, bu zaman›
aktif geçirmek için ö¤retmen taraf›ndan okudu¤u kitaplar›n resimletildi¤i ve
özetlerinin ç›kart›ld›¤› gözlenmifltir.
•
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Kaynaflt›rma ortam›, üstün yetenekli ö¤rencinin liderlik özelli¤ini kullanarak
arkadafllar› ile projeler gelifltirmesine ve zamanlar›n› araflt›rma yaparak kütüphanede geçirmelerine katk› sa¤lam›flt›r.

3. Alt Probleme ‹liflkin Bulgular
Zenginlefltirme program›n›n dene¤in akademik performans›n› art›rmadaki
etkilili¤i nedir?
Yöntemde de aç›kland›¤› gibi, uygulanan zenginlefltirme program›n›n etkilili¤ini ölçebilmek için “kütle ölçüleri” konusunda gelifltirilen çal›flma ka¤›d›
ifllenmeden önce her iki gruba, konuya iliflkin ön test uygulanm›fl daha sonra
kontrol grubu bu konuyu çoklu zekâda uygulanan stratejilerle, deneme grubu
çoklu zekâ stratejileri ve zenginlefltirmeyle tamamlam›fllard›r. Konu bitiminden
sonra her iki gruba tekrar öntest olarak uygulanan araç son test olarak verilmifltir.

sd

T

p

38

1.531

1
. 37

Deneme ve kontrol gruplar›n›n ön-test puan ortalamalar› aras›nda anlaml›
bir farkl›l›k yoktur [t(38) = 1.531, p>0.05]. Zenginlefltirilmifl program uygulanan
deneme grubunun “kütle ölçüleri” ön-testinden ald›klar› puanlar›n ortalamas›
6.26 iken, normal çoklu zekâ ö¤retiminin yap›ld›¤› kontrol grubunda baflar› ortalamas› 8.00 olmufltur. Uygulama öncesinde, kontrol grubunun baflar›s›, deneme grubundan daha yüksek olmas›na ra¤men, aradaki say›sal fark›n istatistiksel
olarak anlaml› olmad›¤› görülmektedir. Yani, uygulama öncesinde, deneme ve
kontrol gruplar›n›n baflar› düzeylerinin benzer oldu¤u söylenebilir.
Tablo 3: Deneme ve Kontrol Gruplar›n›n Son-test Puanlar›na ‹liflkin t-Testi Sonuçlar›
Grup

N

X

S

1. Deneme

19

14.11

2.90

2. Kontrol

21

8.00

4.34

sd

T

p

38

5.174

.000

Tablo-3 incelendi¤inde, deneme ve kontrol gruplar›n›n son-test puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görülmektedir [t(38) = 5.174, p<0.05].
Zenginlefltirilmifl program uygulanan deneme grubunun “kütle ölçüleri” son-testinden ald›klar› puanlar›n ortalamas› 14.11 iken, normal ö¤retimin yap›ld›¤› kontrol grubunda baflar› ortalamas› 8.00 olmufltur. Uygulama öncesinde, deneme ve
kontrol gruplar›n›n baflar› ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k yokken son-test
puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u dikkat çekmektedir. Aradaki fark›n, araflt›rmac›n›n uygulad›¤› deneysel desenden (zenginlefltirilmifl programdan) kaynakland›¤› söylenebilir.
Deneme grubunun baflar› ortalamas› uygulama sonras›nda, uygulama öncesine oranla, 6.26’dan 14.11’e yükselmifltir. Deneme grubunun baflar›s›nda anlaml› bir farkl›laflma oldu¤u görülmektedir. Deneme grubunda yer alan ö¤rencilerinin grup olarak baflar› düzeyi yükselmifltir. Bununla birlikte, kontrol grubunun
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baflar›s›nda bir farkl›laflma olmam›flt›r. Kontrol grubundaki bireylerin baz›lar›n›n
baflar› düzeyi artarken baz›lar›n›n baflar› düzeyi düflmüfltür.

5. BÖLÜM
SONUÇ

Türkiye’nin Merkezi (Eksen) Bir Güç
Olmas›nda Üstün Yeteneklilerin E¤itimi
Üzerine Bir Tart›flma
Necmettin TOZLU*

Araflt›rman›n bulgular›na göre, üstün yetenekli çocuklar›n kaynaflt›rma ortam›nda seviyesine göre e¤itim alabilece¤i, bu e¤itimin de hem üstün yetenekli
ö¤renciye hem de kaynaflt›rma ortam›nda bulunan s›n›f arkadafllar›na katk› sa¤layabilece¤i söylenebilir.
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Y

ÖZET

üzy›llard›r ülkemizde ihmal edilen bir konudur üstün yeteneklilerin e¤itimi. Halbuki ça¤› yakalama azim ve iradesini ortaya koyan Türkiye
Cumhuriyeti, bunu, en k›sa zamanda, en uygun bir flekilde yapmak zorundad›r. Haliyle üstün beyin gücünü bu yolda ifle koflmak durumundad›r. Bunun için bu gücü bulmal›, keflfetmeli, ve e¤itmelidir. D›fl dünya karfl›s›nda
eziklik psikolojisinden kurtulman›n, ba¤›ml›l›¤› k›rman›n önemli yollar›ndan
biri budur. fiimdiye kadar sadece Bat›’l› dünyan›n gücüne, cezbesine kap›lan
ayd›n, bu dünyan›n gerçe¤ini kavrayamam›flt›r. Üstelik kendi dünyam›z› da
anlayamam›flt›r. E¤itim bu yolda bir çevrim olarak kullan›lm›flt›r. Bütün bunlar›n normale, olmas› gerekene dönüflü, bir aç›dan üstün beyin gücünün e¤itilmesine, istihdam›na ba¤l›d›r. Bunun yap›lmas› art›k bir zarurettir. Bildiride
bütün bu hususlar tart›fl›lmaktad›r.

1. G‹R‹fi
Bir milletin, toplumun geliflmesinde, varl›kta kalmas›nda, hatta merkezi bir
güç oluflunda üstün yeteneklilerini e¤itmesi, onlar› ifllevsel k›lmas› hayatî bir
önem tafl›r. Üstün insan gücü her devirde, her ülkenin sahip oldu¤u en büyük
kaynakt›r. Yeni yollar, usüller, bak›fl aç›lar› dehan›n eseridir. Büyük ölçüde kurucu
____________________________________

* Prof. Dr., Yüzüncü Y›l Üniversitesi.
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gücü, kültürü, medeniyeti iflleyen, gelifltiren üstün yetenektir. Einstein, Freud,
Darwin, Galileo, Marx, Kepler vs.’siz bir Avrupa medeniyeti düflünülebilir mi? Yahut Beethovensiz, Bachs›z, Mozarts›z bir ça¤dafl sanat dünyas›. Hülasa bilimi de,
sanat› da, dini de gelifltiren, hayattar k›lan tefekkürdür. Tefekkürü bütün boyutlar›yla üstün yetenekliler üretir, gelifltirir. Popper bu yüzden flu yarg›ya var›r:
Do¤abilim uygulamalar›yla belirlenir düflüncesi yanl›flt›r. Ne Planck, ne de Einstein, ne de Rutherford, ne de Bohr atom kuram›n›n pratikteki uygulamalar›n›
düflünmüfllerdir. Tersine, 1939’a kadar, bu türden uygulamalar› olanaks›z, bilim-kurgu olarak de¤erlendirmifllerdir. Onlar araflt›rma için araflt›rmac›yd›lar...
Onlar Faust’un flu sözlerle dile getirdi¤i bir arzuyla yan›p tutufluyorlard›:
Dünyay› bir arada tutan gücün,
Ne oldu¤unu bilmeliyim”.

Bu, nihâi gerçe¤in peflinde olmakt›r. Nihâi gerçe¤e ayarlanm›fl bir zihni yap›n›n tefekkürü, hayal ve yarat›c›l›¤›, ilâhi olanla irtibat› demek olan sezgiyi en üst
seviyeye ç›karaca¤›, gelifltirip, ifllevsel k›laca¤› aç›kt›r.
‹kiyüz y›ld›r üstün yeteneklilerimiz, deham›z terk edilmifl, kendi haline b›rak›lm›flt›r. Üstün yeteneklilerimiz, deham›z ifle koflulmal›d›r. Fonksiyonel k›l›nmal›d›r. Bunu sa¤layacak irade mutlaka var edilmelidir. Günümüz flartlar›nda varl›kta
kalmak, her türlü ba¤›ml›l›k çemberini k›rmak, ikiyüz y›ld›r üzerimizde oynanan
oyunlar› bozmak, bu potansiyeli keflfedip ifllemekle, ifllevsel k›lmakla mümkün
olabilecektir. Bu yüzden konu daha çok düflünce boyutunda ele al›nm›fl, yerine
göre yaz›l› metinlere de baflvurlmufltur.
Bu, önce yaflan›lan ça¤›, flartlar› bilmekle bafllar.

2. CEZBEDEN B‹R DÜNYA VE GET‹RD‹KLER‹
19. yüzy›ldan itibaren Avrupa, tüm dünyada üstünlük kurar. Siyasî, sosyal, iktisadi, askeri vs. tüm sahalar› kapsar bu üstünlük. Art›k Avrupa bu ezici güçle emretme, buyurma konumundad›r. Bugün üçüncü dünya diye tabir edilen dünyan›n
geri kalan› bu güce imrenir. Sahip olmak ister. Temelde bu masum bir istektir. Ne
var ki, üçüncü dünyan›n sand›¤› gibi, istenildi¤inde hemen edinilebilecek bir fley
de¤ildir. Ne olursa olsun; bir defa karar verilmifltir: “Bu güce sahip olman›n yolu
Avrupal› olmaktan geçer. Öyleyse yerli olan, bizim olan her ne varsa at›lmal›, Avrupa’n›n kurumlar›, de¤erleri taklit edilmelidir. Bu, tüm yerlili¤i, gelene¤i k›rar, özgünlü¤ü yitirir. Ama karfl›l›¤›nda bekleneni de vermez. Üstelik gittikçe daha da
ba¤›ml› bir yap›lanmay› getirir bu anlay›fl. Böylece üçüncü dünya Avrupal› olamaz
ama, herbiri uydu birer ülke konumuna gelir.”
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“Laing’in, psikolojide art›k klasikleflmifl olan eseri, The Divided Self (Bölünmüfl Benlik) bu konuda ayd›nlat›c› bafllang›ç noktas› oluflturur. Laing’in ontolojik
güvenlik ile benlik aras›nda kurdu¤u iliflki ve mücessem / d›fla yans›yan benlik
(embodied) ile mücessem olmayan (unembodied) benlik farkl›laflmas› konusunda tesbit etti¤i kritik alan, birçok bunal›m alan›m›z› ayd›nlatmam›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Ona göre, psikolojik bunal›mlar›n kökeninde, kiflinin vücudu ile benlik
aras›ndaki ba¤›n kopuflu yatar. Ve bu kopufl, kaç›n›lmaz bir benlik bölünmesini
getirir. Kendi vücudu ile yabanc›laflan kifli, zaman içerisinde flahsî süreklilik unsurlar›n› da kaybeder ve kendisini, kendi d›fl›nda tan›mlanm›fl bir sahte benlik (falseself) olarak alg›lamaya çal›fl›r. ‹ç benlik (inner self) ile, d›fla yans›yan benlik (embodied self) aras›ndaki uçurumlar aç›ld›kça bunal›mlar artar ve kifli, hem kendisiyle hem de çevresiyle yaflad›¤› bir bunal›m labirentinin içerisine girer (Davuto¤lu, 2001, 59).
Bu izah, Avrupa’n›n gücüne, sosyal-idari-askeri sistemine kap›lan üçüncü
dünya insan›n›n psikolojik yap›s›n› pek güzel aç›klar. Pek tabiî onlar›n düfltükleri
açmaz› da. fiüphesiz bu izah, ülkemizin bunal›m kaynaklar›n› da gözler önüne
sermektedir.
Böyle bir durumda karfl›m›za bunal›ml› fertler, k›r›lm›fl, alt-üst olmufl toplumlar ç›kar. Bunal›m› fertler ruhlar›yla hatta vücutlar›yla dahi yabanc›lafl›rlar. Benliklerini kaybederler. Sahte benlik gelifltirirler. Ayn› durumdaki toplumlar da tarihleri ile, mekanlar›yla yabanc›lafl›rlar. Böylece tarihsizleflir ve köksüzleflirler. Haliyle
gelenekleriyle içiçelikten do¤an benlik bilincini gelifltirme imkan›n› kaybederler.
Bu, yani ferdi ve toplumsal planda tarih / mekân bilincinin kayb›, ça¤dafl medeniyetin bir yöntemidir. Kimli¤ini, haf›zas›n› kaybeden insan ve toplum, özgün bir
üretim yapamaz. Mekan-zaman bilinci bulan›klafl›r ve sahte bir yap›lan›m kazan›r. Ona, tarihi de¤erleri flimdi aç›s›ndan hiçbir de¤er ifade etmedi¤i ö¤retilir.
‘fiimdi iyidir, üstündür ve de¤erlidir’ düflüncesine odaklanmas› sa¤lan›r. Bu, geçmiflin silinmesini getirir. Bu durum afla¤›daki al›nt›da tüm gerçekli¤i ile ortaya
konmaktad›r:
Russell Jacoby, Belle¤ini Yitiren Toplumlar adl› kitab›nda toplumsal haf›zan›n siliniflini pek güzel anlat›r. Bir zamanlar›n üstünde durulan sorunlar›,
sonradan gelenler, yepyeni gibi öne ç›kar›lanlar [ad›na], her alanda gözden
ve gönülden uzaklaflt›r›l›r. Toplum giderek daha az hat›rlar. Zaman›n göstergesi, düflünceyi modan›n teslim almas›d›r. Geçmifl çok eski diye küçümsenir, ve bugün, en iyi diye göklere ç›kar›l›r. Unutkanl›k [unutturma] sars›lmaz
bir ilerleme inanc› taraf›ndan yönetilir (B›çak, 2003, 147).

Haf›zan›n kayb› edilgenli¤i, ‘fleyleflmeyi’ getirir. Bu, herhangi bir de¤er üretiminin güçlü tüm zemin, dayanak ve malzemesini siler. Dolay›s›yla bu tür toplum-
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lar sürekli problem üreten, ama bunlara özgün çözümler bulamayan bir yap›yla
karfl› karfl›ya kal›rlar. Taklit, bu ortamda tek ç›kar yol olarak görülür. Baflkalar›, sistemleri vs. böylece benimsenir. Ve sahte bir bilinç oluflur. Bu da kendine düflmanl›¤›, cezbeden dünyalarda kaybolmay› getirir.
Bu olgu, e¤itimle de beslenir. Üçüncü dünyan›n elitlerinin modernizm ad›na
baflkalafl›m geçirmeleri temel bir e¤itim felsefesinin eseridir. Bafltan beri vurgulanan hususlar do¤rultusunda elit, ayd›n baflka dünyalarda yaflayan, onlar›n dilini
konuflan biridir. Kendine, de¤erlerine yabanc›laflan, de¤erleriyle mücadeleyi kurtuluflun anahtar› olarak gören kimsedir. Gelece¤ini kestiremeyen, böylece kendi
dünyas›n› büyütemeyen bir elit kadro, asl›nda topyekün bir milleti teslimiyete götürür.
Bu, ikiyüz y›ll›k bir serüvendir. Neticede ‹mparatorlu¤un çöküflünü getirdi¤i
gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin de varl›k idealini sarsm›fl, onu üçüncü dünyal› yapm›flt›r. Haliyle böyle bir ayd›n, d›fl›ndaki dünyaya nüfuz edememifltir. Avrupa medeniyetini, onun temel de¤erleri olan özgürlü¤ü, eflitli¤i ve bunlar›n üstünde
yükselen sistemini anlayamam›flt›r. Bu sahte ayd›n içini de, kendi dünyas›n› da iyi
anlayamam›flt›r. Asl›nda bu iki alan› derinli¤ine anlayamayan, tahlil edemeyen ayd›nlar›n mensup olduklar› toplumlar›n hayatta kalmalar› zordur. Kendisini ve d›fl›ndaki gücü, dünyay› kavrayacak bir derinli¤e, vukufiyete sahip olmayan ayd›nlar›n geleceklerini kurmalar› kabil de¤ildir. Ve bunlar›n olan› da anlamland›rmalar› mümkün olamaz. Derinli¤ine vukufiyetin olmad›¤› bak›fl aç›lar› etkin, ifllevsel ve
üretici bir yap›y› inflada yetersiz kal›rlar. Böyle bir temele sahip olamayan elit, zaman›-mekân› en iyi bir flekilde de¤erlendiremez. Dolay›s›yla yeni, etkili, kendisi
olan bir dile de sahip olamaz. Ayd›n›m›z›n bir dili olmal›. Tarihi birikimi bugünde
üreten bir dil. Bugünü kendisi aç›s›ndan dillendiren bir dil. Aç›klay›c› bir dil. Gerçek baflar›lara nüfuz eden, hezimetleri de iyi okuyan bir dil. Böylece tüm sahte
olufllar› teflrih masas›na yat›ran, gerçek oluflun yolunu açan bir dili konuflmad›kça, bize ait bir dil infla etmedikçe, bir felsefe kurmad›kça, bu dünyada deham›z›
yetifltirmedikçe, söyleyecek sözümüz olamaz. Yani biz var olamay›z. Halbuki ikiyüz y›l› aflk›n bir zamandan beri ne özgün bir dünyaya ne de bunun diline sahibiz. Bu, flüphesiz bir insan tasavvuruna, bir kimli¤e-tarih bilincine dahas› güçlü
bir haf›zaya dayan›r. Bunun da kuruluflu böyle bir bilinci iflleyecek, bir e¤itim felsefesini gerekli ve zorunlu k›lar.
Bu felsefe e¤ip-bükmeyen, mekan›-zaman› iyi tahlil eden, kendini üreten,
milletin özünü gelifltiren bir e¤itim sistemine vücut verir. Türkiye, flimdiye kadar
bunu yapmam›flt›r. Bunun için de imkanlar›n›, potansiyelini, zenginliklerini kendisi olarak kullanamam›flt›r. Bu yüzden de etkin de¤il, edilgen, uydu bir ülke manzaras› görünümünü vermektedir.
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Bütün bunlar, cezbeden bir dünyay›, d›fl›m›zdaki dünyay› iyi anlayamaman›n,
tahlil edememenin, elbette kendimizi de iyi bilememenin neticeleridir. Bunda siyasetin, politikan›n, devlet iradesini iyi kullanamaman›n vs. de rolleri vard›r. Ama
en büyük rolü bu olguda ayd›n oynam›flt›r. Yahut bunu gere¤i gibi yetifltiremeyen
felsefi yap›lanman›n, düflünce dünyas›n›n belirleyicileri.

3. ÜSTÜN YETENEKL‹LER – DEHA VE E⁄‹T‹M
“.. bir ülkenin en temel stratejik gücü, insan unsurudur... Sabit ve stratejik
unsurlar olan tarih ve co¤rafyay› de¤ifltirmek mümkün de¤ildir. Ancak kaliteli insan unsuru, bu tarih ve co¤rafyaya ufuk aç›c› anlamlar kazand›rabilir. Kalitesiz insan unsuru ise, ayn› tarih ve co¤rafya unsurlar›n› ülkenin zaaflar› haline dönüfltürebilir” (Davuto¤lu, 2001, 35).
Tarihte oldu¤u gibi, bugün de dünyam›zda amans›z bir savafl hüküm sürmektedir. Bu; ideolojiyle, bilimle, kültürle, teknolojiyle, siyasetle, ekonomiyle vs.
sürdürülmektedir. Bunu iyi anlayamayan, zaman›nda karfl› tedbirler alamayan
milletler etnografik malzeme olmaktan kurtulamazlar. fiüphesiz bu yar›fl, bu savafl zekân›n, üstün yetene¤in, dehan›n elinde yürütülmektedir.
Öyleyse yap›lacak ifl, bunu bir millî mesele, bir varolma davas› olarak kavramak ve üstün yetene¤in ifle koflulmas›n› sa¤lamakt›r. Bu konuda gösterilecek zaaflar›n, iradesizli¤in etkin olamaman›n telafisi mümkün de¤ildir. Yetiflmifl insan
unsurunu yanl›fl kullanma, ideolojik tercihlere kurban etme de ayn› kap›ya ç›kar.
Ne var ki ülkemiz, bu iki menfî tutumu da henüz aflabilmifl de¤ildir.
Öyleyse ilk ifl, üstün yeteneklilerin, özellikle dehan›n keflfidir. Aran›p bulunmas›d›r. Bu, güç bir ifl de¤ildir. Çünkü bunlar her toplumda mevcuttur. Bu yüzden önemli olan böyle bir çaban›n, iradenin ortaya konulmas›d›r. ‹kincisi, bunlar›n e¤itimidir. ‹fllenmesi, yetifltirilmesidir. Yerinde kullan›m›d›r. Tarihte, Enderun’la
böyle bir e¤itimi gerçeklefltirmifl bir millet olarak, bugün bundan, bu tür kurumlardan mahrum olmam›z›n izah› zordur. Hem biz hem de tüm Türk-‹slam dünyas›n›n bu kabil kurumlara vücut verememeleri, durumlar›n› izahta önemli ipuçlar›
vermektedir. Yaflan›lan bu hayat›n, uydu ülke konumunda olman›n, tüm geliflmifl
güçlerin ifltihalar›n› kabartman›n, ezilmifl, güdük kalman›n, ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl
olman›n bir kader olmad›¤› bilinmeli, bu çark›n k›r›lmas›nda art›k deham›z ifle koflulmal›d›r. Deha ne yapar? Kendini, millî kültürünü ifller. Bunu dünyaya açar. Yükselmenin, geliflmenin, baflkalar›na boyun e¤memenin idrak›n› yaflar. Ezilmeye,
sömürülmeye, afla¤›lanmaya tahammül edemez. Yeni yollar arar. Yeni usüller getirir. Büyük fedakarl›klara katlan›r, daima yüceli¤e koflar. Bu aç›dan deha, ihtisas
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eleman›ndan, uzmandan çok farkl›d›r. Yüzy›llard›r, ele alamad›¤›m›z üstün yeteneklilerimizi, deham›z› art›k ifllemeli ifle koflmal›y›z.

Einstein’›n vurgulad›¤› gibi ‘deha bir ter dökme iflidir’. Bunun gere¤i her alanda
yerine getirilmelidir.

fiimdiye kadar yap›lm›fl olan, gerçek dahiler yerine yeteneksizleri ideoloji ad›na yüceltmekti. Art›k bu terk edilmeli deha gündeme getirilmelidir.

Bu konuda ülkemizde yap›lanlar eksiktir, yetersizdir. Herfleyden önce bir
amaç ve ideal ortaya konulmufl de¤ildir. Beyin gücünün e¤itimi, istihdam› bir bilince dayal› de¤ildir. Bunun ciddi bir plan ve ihtiyaca binaen yap›ld›¤› da söylenemez. Zaman zaman konuya el at›l›r. Baz› kurumlar var edilir, ama ifade edildi¤i
gibi, iflin bilincine var›lmad›¤›ndan, yahut bu engellendi¤inden bu konudaki irade yan›lt›l›r, tüm teflebbüsler akim b›rak›l›r. Yüksek Ö¤retmen Okullar› bu konuda önemli bir örnektir. Akim kalm›fl kapsaml› bir projedir. Hakeza 1969’da aç›lan
özel s›n›flar da befl y›l sonra kapat›l›r. 6660 say›l› yasa uygulanmaz (1948’den beri ancak 20 civar›nda insan gönderilir yurt d›fl›na. Bunlar da müzik, resim ve güzel sanatlar konusundad›r).

Sinanlar›, Birunileri, Fuzulileri, Dede Efendileri yetifltiren medeniyet, bugün
niçin Mendelyevleri, Einsteinlar›, Boylelar›, Rutherfordlar› vs. yetifltiremiyor?
Bu, dehan›n diriltilmesiyle, bulunup ifllenmesiyle afl›lacakt›r. Çünkü ancak bu
yolla yeni sesler, yeni usüller, yeni diller kurulabilir. Ça¤lar› yo¤urup, bugünde
üretecek dehad›r. Ça¤lar› aflacak olufllar›n yolu da onunla aç›lacakt›r. O, özgündür. Biz fluurunu tafl›maktad›r. Derlenip-toparlanma, toplumsal düzeni yenileme,
millî iradeyi yönlendirme, ona ivme kazand›rma, üstün beyin gücünün eseridir.
Tarihte milletimiz bunu gerçeklefltirmifltir. Osmanl› Türk ‹mparatorlu¤u’nun
gücünün, yap›lanmas›n›n, iflleyiflinin temel direklerinden biri Enderun’du. Enderun, üstün beyin gücünü seçmede, ifllemede, istihdam etmede yüksek derecede
isabet sa¤lam›flt›r. Bu yolla önemli bir âlimler grubu-ilmiye s›n›f›, ‹mparatorlu¤u
çekip-çeviriyor, ona ufuklar aç›yordu. fiu halde üstün beyin gücünün e¤itimi, dolay›s›yla istihdam› gündemimizin bafl konusu olmal›d›r.

4. GÜNÜMÜZ AÇISINDAN ÜSTÜN BEY‹N GÜCÜNÜN E⁄‹T‹M‹
Bugün tekrar düflünce-bilim bafl tac› edilmelidir. Çünkü, temelde ça¤dafl
dünya ve bu dünyan›n gücü, de¤erleri yani geliflme, refah, ba¤›ms›zl›k, bireysellik vs. düflüncenin-tefekkürün eseridir. Bu yüzden geliflmifl ülkeler hem kendi üstün beyin güçlerini, hem de di¤er milletlerin bu güçlerini çeker, en güzel bir flekilde de¤erlendirirler. Bunun için okullar açar, vak›flar kurar, imkânlar haz›rlar
baflka yol ve metotlarla da üstün beyin gücünü çekerler. Önce bunun, bu kaç›fl›n önlenmesi gerekir. Bunun için üstün yeteneklilere sayg› duyulmal›. Bir yandan da yetiflmeleri için köklü bir e¤itim inflas›na bafllanmal›. E¤itimimiz bu beyin
gücünü bulma, iflleme ve gelifltirmeye uygun bir yap›ya kavuflturulmal›d›r. ‹fle
köklü bir e¤itim felsefesiyle bafllanmal›. Bir insan ve toplumsal tasavvur, devlet
tasavvuru temele koyulmal›. Ortalama insan› yetifltiren sistem bunda baflar›l› olamaz. Haliyle sistemde üstün beyin gücüne, bunun özelliklerine vs. dayal› kurumlar oluflturulmal›. Yarat›c› kabiliyetleri erkenden seçmeli, istidatlar› do¤rultusunda yetifltirmeye has köklü kurum ve yap›lar gelifltirilmelidir. ‹fl sadece üstün yetene¤e de indirgenmemeli. Gayret, irade, sab›r, ideal, baflarma azmi vs. merkezilefltirilmelidir. Üstün yetenek, çevreyle, imkanlarla, koruyup-kollamayla, bu konuda çok boyutlu faaliyetlere bafllamakla gelifltirilir, hayatiyet kazan›r. Bu aç›dan,

Ömer Seyfettin, Efruz Bey’de flöyle bir anekdot nakleder:
“Ben Avrupa’ya okumaya gidiyorum... Ne okuyay›m?
Ne okumak istiyorsun?
Daha birfley tasarlamad›m ama, yafl›m otuza vard›. Öyle birfley istiyorum ki
gayet kolay olsun, k›sa olsun. Hatta kitap bile olmas›n. Öyle sözle bir ilim”.
Böyle bir e¤itim anlay›fl› Tanzimat’la yerleflir ve devam eder. Bu anlay›fl bugünkü dünyaya nas›l nüfuz edebilir? Yahut bu dünyan›n sorunlar›yla nas›l bafledebilir?
Dünyam›z, düflüncemiz bu do¤rultuda ikiyüz y›ld›r k›s›rlaflt›r›l›r. Reform ad›
alt›nda ideolojik k›skaca sokulur. Okul, bunda hakim otoritenin müdahil oldu¤u
bir alan haline getirilir. Köklü idealler terk edilir. Çevreyle-halkla içiçelik k›r›l›r. Ufku aç›k, çapl›, ça¤› ve dünyay›, geliflmeleri anlayabilen, birbirini seven, fedakâr bir
elit, ayd›nlar grubu yetifltirilemez. Mesele, bu dalgalar› k›racak bir yap›ya ülkeyi
kavuflturmakt›r. Bunda yeni bir zihniyet de¤iflikli¤i etkili olacakt›r. ‹flte bu yeni
dünya, önemli ölçüde üstün beyin gücünün eliyle kurulacakt›r. Bu dünyan›n kurulmas›nda geniflleme ve geliflme dört halkadan ibaret bir yap›lanma üzerinde
olacakt›r. Bunlar;
1. Türkiye,
2. Türk dünyas›,
3. ‹slam dünyas›,
4. Tüm dünya.
Bu, Tanp›nar’›n deyimiyle, ‘maziyi, tarihi yeniden üretmekle, kendi tecrübemizden do¤makla mümkündür. Baflka milletlerin tecrübelerini yaflamakla’ mümkün de¤ildir.
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Tarihte yapt›¤›m›z herhalde buydu. Daha do¤rusu bunu yapacak beyin gücünü yetifltirmekti. Enderun tecrübesi böyle bir yap›lanma için zengin ve ders verici
bir tecrübedir. Bu tecrübeyi yeniden düflünmeliyiz. Tarihi birikimi yeniden düflünmeliyiz. Kaynaklara inmeliyiz. Ayd›n olman›n en büyük özelli¤i her alanda kayna¤a inebilmektir. Tasavvur, yarat›c›l›k temelde üç büyük insani faaliyetin de özüdür.
‹nsanl›¤› yenileyen din, sanat ve bilim nihayette kaderimiz üzerine bir tefekkürdür.
Bu s›rr›, kurcalamakt›r. Bu yüzden Popper’›n önceki yarg›s›, yani tüm bu alanlar›
esas itibariyle haz›rlayan olgu ‘pratikten önce tefekkürdür’ yarg›s› üzerinde de düflünülmelidir. fiüphesiz bu alanlar için pekçok etkenden bahsedilebilir. Ama herhalde merkezi güç tefekkür, hayal ve yarat›c›l›kt›r. Bu, üstün beyin gücüne iflaret eder.
Bilimle, sanatla, bilim adam›yla gerçeklefltirilen insanl›¤›n dünyay›, kendisini
anlama ve aç›klama düflüdür. Bu da tekrar dehay›, onun e¤itimini gündeme getirir. Ve tabii bilim adam›n›n, sanatç›n›n çevresi, dünyas›, kültürü de bu olguda
önemlidir. Yani siz büyük geleceklere ancak büyük beyinlerle sahip olabilirsiniz.
Hatta büyük yenilgiler bile dehalarla zaferlere çevrilebilir.
Bugün yüksek yeteneklilerin e¤itimi çeflitli flekillerde yap›lmaktad›r. Ancak,
vazgeçilemeyecek olan, bir ülkenin tecrübesinin sistemli kullan›l›fl›d›r. Bunun için
de kurumsallaflma esast›r. Dünyada bunun örnekleri çoktur. 1917’lerde Berlin’de
aç›lan “Kabiliyetliler Okulu-Begabtenschule”, 1918’lerde Lousville’de bafllat›lan
Hunters High School (I.Q.’su 140 civar› olanlar al›n›r) vs.
Bize gelince hala böyle bir kuruma sahip olmad›¤›m›z aç›kt›r. Enderun’un bu
konuda ilk ciddi bir kurum oldu¤u dahas› “Huzur Dersleri”yle bu halkan›n di¤er
müslüman ülkelere aç›ld›¤› da bilinmektedir. Enderun üzerinde çok farkl› fleyler
söylenebilece¤ini biliyorum. Ben birkaç hususun üzerinde duraca¤›m.
Enderun üzerinde düflünenler, yazanlar iflin teorisini Eflatun’a kadar götürürler. Hatta Eflatun’un Devleti’nde öne sürdü¤ü görüfllerin ilk defa Enderun’la hayatiyet kazand›¤›n› vurgularlar. Bu, kurumun özgünlü¤ünü ifade eder. “‹kinci
özelli¤i programlar›d›r” (Enç, 292). Bu aç›dan da kurum özgündür. Yetifltirmek istedi¤i insan tipine de ulaflm›flt›r. Kurumdan yetiflip de ihanet eden yüksek devlet
memuru pek enderdir.
Kurum, mânevi, dünyevi alanlar›, prati¤i, tefekkürü, sanat›, yönetimi vs. içeren bir programa dayal› bir yap› arz ediyordu. Ferdi farkl›l›klar› esas alan bir e¤itim-ö¤retimi benimsemifl bulunuyordu. Bu aç›dan duygu, düflünce, beceri, zekâ
vs. gibi tek tek yetenekleri önceleyen parçal› bir e¤itim anlay›fl›n› reddediyor, bütünü amaçlayan bir e¤itim-ö¤retimi hedefliyordu.
Eflatun, hedefledi¤i yetifltirme sistemiyle üstün beyin gücünü, toplumsal düzenin yönetimine koflar. Önce etkili, yetkin bir devlet yap›s› ortaya konur. Sonra,
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bunu gerçeklefltirecek kral-filozofun yetifltirilmesi üzerinde durulur. Bunun için
de yurttafllar yarad›l›fllar›na göre tasnif edilir. Bak›r yarat›l›fl› olanlar kölelerdir.
Bunlar›n kas ve beden güçleri gelifltirilir. Bunlar vatandafll›k haklar›na sahip de¤illerdir. Hizmetleri önemlidir. Bu aç›dan yetifltirilirler. Altun, gümüfl ve tunç yarat›l›fll› olanlar öncelenir. Yönetici-filozoflar, bunlar›n elenmeleriyle bulunur. Ve bunlar, yöneticilik aç›s›ndan en iyi bir flekilde yetifltirilmelidirler.
fiüphesiz bugünkü Bat›, bu düflüncelerden hayli etkilenmifl ve sistemlerini
üretirken bütün bunlar› yerine göre kullanmas›n› bilmifltir.
Begoviç, ‘Bosna’n›n savunmas›n› mümkün k›lan, “fiarkî” ve “Garbî” unsurlar›n ilginç bir terkibidir’ der. Günümüz dünyas›nda üstün beyin gücünü e¤itirken,
ülkemiz bu temel ilkeyi göz önünde bulunduracak, her iki dünyan›n özgün üretimlerinden faydalanacakt›r.
Üstün beyin gücünün tesbit ve e¤itimi, ilgi istidat ve özel yeteneklere göre
yap›l›r. Özgünlük, yarat›c›l›k esas al›n›r. Önemli projeler gelifltirme fleklinde organize edilir. Gelece¤i flekillendirecek temel alanlara bu beyinler yönlendirilir.
Önemli problemlerin çözümü üzerinde durulur. Bunlar, zaman zaman birlikte, zaman zaman ferdi olarak tüm bu konular üzerinde durur, tart›fl›r ve çözümler üretirler. Nihayette mevcut, de¤iflmesi gereken yap›lar bu yolla de¤ifltirilir, ülke etkin
bir konuma getirilir. Kurumsal yap›lanma bu ilkelere göre oluflturulur. Nihayette
bu e¤itim; hem iki dünyay› kavratacak bir ufuk üzerine kurulur, hem de toplumu
ayakta tutacak ça¤dafl güce eriflebilecek insan tipini varetmeye göre düzenlenir.
Bu tip, kiflilikli, dürüst, hakperest erdemli bir tiptir. Ki, ça¤ böyle bir tiple aya¤a
kalkacak ve ülkemiz merkezi bir güce, konuma bununla ulaflacakt›r.
Mandevill, “Bizi, toplumsal yarat›klar haline getiren, güvenlik ve refah›m›z›
temin eden, erdemimiz de¤il, flerrimizdir” der. Deham›z, flerde ittifak etmeyecek,
erdemi hakim k›lacak flekilde yetifltirilecek, böylece hem ça¤a, hem de bize ›fl›k
tutacakt›r. Nas›l, Enderun, dehay› e¤itme¤e koyuldu¤unda bat›l› hakim anlay›fl
olan soylulu¤u k›rm›fl, soyluluk esas›na göre de¤il de, yetenek esas›na göre köklü bir anlay›fl getirmiflse, bugün de bizler, “flerri” k›ran “hakk›” esas alan, yücelten bir anlay›fl› hakim k›labiliriz. Bu olguda, hedefte tüm insanl›k olmal›, flu veya
bu görüfle dayal› ay›r›mc›l›¤a pirim verilmemelidir. Çünkü ça¤dafl silahlar erdemsiz, âdil olmayan insan›n elinde ancak “flerri” üretir.
Üstün beyin gücünün e¤itimi elbirli¤i ile yap›lacak bir ifltir. Devlet, özel sektör, üniversiteler, akademiler, vak›flar, vs. bu iflte faal olmal›, her kesim üzerine
düfleni yapmal›d›r. Burslar, ödüller, çeflitli imkânlar bu yolda seferber edilmeli,
hatta üstün yeteneklilere büyük sayg› duyulmal›, Bat›’n›n Nobel Arma¤anlar› karfl›l›¤› mükafat sistemleri dahi ihdas edilmelidir. Böylece d›fl ve iç dünyadaki üstün
yeteneklileri cezbedebilecek tüm flartlar var edilmelidir.
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Her ne olursa olsun esas mesele cehdi, bilimsel anlay›fl› ve düflünceyi at›l olmaktan, harcanmaktan, bofluna-amaçs›z dönüflümden kurtarmaktad›r. Yarat›c›
k›lmakt›r. Yeniden do¤makt›r. Hazmederek var olmak, üretmektir.
Bütün bunlar›n baflar›labilmesi için kurumsal bir yap›lanmaya gitmek, bunu
bir ideal edinerek devaml› k›lmakt›r. Enderun’un baflar›l› olmas›n›n bafll›ca sebeplerinden biri, Padiflahlar›n kuruma verdikleri önemdir. ‹fle ö¤renci seçiminden bafllan›r, tüm ifllemler padiflahlarca denetlenirdi. Hatta gece denetlemeleriyle kurum
sürekli göz alt›nda tutulurdu... Bu ilgi ve bak›fl, hem ö¤renciler, hem de ö¤retim
elemanlar› ve personel için de geçerliydi. Hatta, II. Mehmed’in ihtarlarla yola gelmeyenlere [a¤›r cezalar verdirtti¤i], cezalar yan›nda baflar›l› görülenlerin ödüllendirildi¤i de bilinmektedir (Enç, 1973, 322).
Bütün mesele bu iradenin etkin ve sürekli k›l›nmas›d›r. Bugün ilkönce, geliflen dünyada etkin olman›n yolu budur.

5. TARTIfiMA VE ÖNER‹LER
Bafltan beri ileri sürülen husular, bir ölçüde tart›fl›larak vaz edilmifltir. ‹flin çok
boyutlu bir flekilde ele al›nmas›, bak›fl aç›lar›n›n gelifltirilmesi, konunun tüm metin
içerisinde tahlil ve tart›fl›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Önerilere gelince, genel olarak
afla¤›daki hususlar›n önem arzetti¤i ve dikkate al›nmas› gere¤i düflünülmektedir.
Üstün beyin gücünü bulmak, keflfetmek, e¤itmek ve etkin k›lmak, bugünün
dünyas›nda var olman›n, bunu sürekli kalman›n önemli bir yoludur. Çünkü bu
dünya büyük ölçüde dehan›n eseridir. Üstün yeteneklilerin yar›flt›¤› bir aland›r.
Bunun için ikiyüz y›ld›r unuttu¤umuz deham›z› art›k etkin k›lmak zorunday›z. Bu,
hem kendimizi tan›mada, hem de yaflad›¤›m›z dünyay› bilmede zaruridir. Sihrine,
cazibesine kap›l›p, büyük ölçüde de¤erlerimizi, sistemimizi terk etti¤imiz bu dünya, bu güç karfl›s›nda içine düfltü¤ümüz eziklik-yokluk psikolojisi afl›lmad›kça, biz
olarak var ve etkin olmam›z mümkün de¤ildir.
Bütün bunlar›n çözümü, mevcut potansiyelin en etkili bir flekilde kullan›m›
yetiflmifl, yarat›c›, ufuklu insan gücüyle mümkündür. Üstün yetenekliler, üstün
beyin gücü yani deha bunun doruk noktas›d›r. Tarihte imparatorluklar kurmak,
dünya çap›nda etkin olmak Türk Milleti’nin defalarca gerçeklefltirdi¤i bir olgudur.
Bunda büyük çapl› düflünürler, sanatkârlar, kahramanlar, yöneticiler yetifltirmenin
rolü büyüktür.
Bugün tekrar bunu, tarihi tecrübeyi, birikimi, ça¤›n de¤erleri aç›s›ndan tekrar üretmek durumunday›z. ‹ki dünyay› bu aç›dan yeniden anlay›p yeni bir dille
ifade etmek zorunday›z. Bu, haf›za kayb›n› üreten gücü k›rmaya, insan unsuru-
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nu yanl›fl kullanan ve ideolojilere kurban eden anlay›fl›, ufuksuzlu¤u aflmaya ba¤l›d›r. Dahas›, okulu, e¤itimi hakim dünya sisteminin, ideolojilerin üretim alan› olmaktan al›koyacak bir e¤itim felsefesi gelifltirmeye, ve dehan›n dünyas›n› erdemle donatmaya ba¤l›d›r.
Bütün bunlar yap›lmad›kça tarihte etnografik bir malzeme olmaktan öte
baflka herhangi bir gelecek beklenilmemeli. Bu yüzden, bu yolda flimdiye kadar
yap›lamayan bu husus, devlet iradesi etkin ve sürekli k›l›narak, sivil oluflumlar
devreye sokularak, özel sektöre sorumluluk yüklenilerek gerçeklefltirilmelidir.
Üstün beyin gücü ve e¤itimi, bir amaç ve bilince dayal› olarak, yukar›da ifade edilenler dikkate al›narak yap›lmal›d›r. Bilinç, amaç ve ideal olmaks›z›n baflar›l› olmak gayri kabildir.
Ancak, bunlar›n gerçeklefltirilmesi, bu do¤rultuda vücut verilecek ciddi kurumsal yap›lanmalara ba¤l›d›r. Eflatun’un akademisi 914 y›l gibi uzun bir zaman
hayatta kalm›fl ve Eflatun’u, düflüncelerini sürekli yenilemifl ve üretmifltir. Herhalde akademi olmasayd› bu zengin kaynak bu ölçüde ifllenip gelifltirilemezdi. Ondan yeteri kadar istifade edilemezdi. Benzer durum tarihimizde Enderun örne¤inde de görülmektedir. Aynen akademinin yenilenip gelifltirildi¤i gibi Enderun
örne¤i de gelifltirilebilirdi. Bu anlay›fl›n canland›r›l›p hayata geçirilmesi, bugün ancak köklü bir e¤itimle baflar›labilir. fiu halde dehay› cezbedecek flartlar›n oluflturulmas›na çal›fl›lmal› ve deha güçlü bir e¤itime tâbi tutulmal›d›r. fiüphesiz bu e¤itim köklü bir insan ve toplum tasavvurunu temel alan bir e¤itim felsefesinden
kaynaklanmal›d›r. Gayreti, azmi, iradeyi, sabr› ifllemeli, imkânlar yaratacak bir ufka dayanmal›d›r. Tüm bunlar›n temel katk› maddesi erdemdir. Ve dehay› avlamak
için Türkiye, Türk Dünyas›, ‹slam Dünyas› ve tüm dünyadan ibaret bir halkalar âlemi hedefte olmal›d›r.
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Özel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün
Çocuklar›n (Gld) De¤erlendirilmesinde
Yeni Bir Biliflsel Yaklafl›m: Pass Teorisi
Tamer ERG‹N*

Ò…

ÖZET

zel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün çocuklar” (Gifted/Learning
Disabled-GLD) “Üstün” ya da “Özel Ö¤renme Güçlü¤ü” olan çocuklardan oluflan gruplardan farkl› özelliklere sahip ve kendilerine özgü bir
alt grubu olufltururlar. “Özel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün çocuklarGLD”daki farkl›laflmay› akademik çal›flmalar›ndaki yetersizliklerinde ve motivasyonlar›ndaki düflüklükte görmek mümkündür. Bu çocuklar için iyi bir
e¤itim program›n›n oluflturulabilmesi onlar›n akademik ve biliflsel ifllem performanslar›n›n güçlü ve zay›f yönlerinin detayl› bir flekilde tan›mlanmas›na
ba¤l›d›r. Biliflsel süreçleri ayr›nt›l› olarak belirlemek ve e¤itim çal›flmalar›nda
bireysel farkl›l›klar› daha iyi tan›mlamak amac›yla günümüzde alternatif teoriler gelifltirilmifltir.
Bu çal›flmada “Özel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün Çocuklar”›n biliflsel ifllem
örüntülerini belirlemek amac›yla, Naglieri ve ark. (1994) taraf›ndan Luria
(1972)’n›n görüflleri dikkate al›narak gelifltirilmifl olan PASS Teorisi tan›t›lacakt›r.

G‹R‹fi
Anastasi (1988) zekâ kavram›n›, yüz y›l› aflk›n bir süredir var olan psikoloji biliminin insanl›¤a sundu¤u en önemli katk›lar›ndan birisi olarak yorumlamaktad›r.
____________________________________

* Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
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Bu sürenin özellikle son elli y›l›ndaki araflt›rmac›lar, uygulamal› ve teorik çal›flma
alanlar›nda zekâ hakk›nda kayda de¤er bilgilere ulaflm›fllard›r. Son zamanlarda,
ça¤dafl psikoloji bilgilerine dayanan testler üretmek için uygulamal› psikoloji alan›nda yo¤un çaba gösterilmifltir (Kaufman ve Kaufman, 1983, 1993; Woodcock
ve Johnson, 1989). Bu testler, ça¤dafl psikologlar taraf›ndan incelenen zekâ ile ilgili; biliflsel, nöro-psikolojik ve ifllevsel (factorial) görüfllere dayanmaktad›r. Bu görüfller, teori ile prati¤i birlefltirme amac›ndan dolay› geleneksel olmayan görüfller
olarak tan›mlanmakta ve geleneksel zekâ testlerinden farkl› özellikler tafl›maktad›rlar (Naglieri ve Das, 1997).
Zekân›n de¤erlendirilmesi ile ilgili yeni geliflmeler, biliflsel teori ve araflt›rmalara dayand›r›lmaktad›r. Bu teori ve araflt›rmalarda biliflsel ifllemlerle ilgili flu sorular›n cevab› aranm›flt›r (Reschly ve Wilson, 1990):
a)

Biliflsel ifllemler ölçülebilir ve de¤iflmez özellikte olabilir mi?

b)

Baflar›n›n temelini biliflsel ifllemlerin oluflturdu¤u görüflü do¤ru mudur?

c)

Ö¤renme problemleri biliflsel ifllem problemlerinden kaynaklanabilir mi?

d)

Problemli biliflsel ifllemlere d›flar›dan müdahale edilebilir mi?

e)

Gelifltirilmifl biliflsel ifllemler s›n›f içinde üst düzey ö¤renmeye dönüflebilir mi?

Rescly ve ark. (1990)’na göre bir zekâ teorisi, ö¤rencilerin nas›l ö¤rendiklerinin anlafl›lmas›na yard›mc› oluyorsa veya onlar›n gelecek performanslar› hakk›nda bizleri do¤ru tahminlere götürüyorsa faydal›d›r. Bu fayda özellikle okul psikolojik dan›flmanlar› ve e¤itimcileri için çok daha anlaml›d›r. Çünkü okul psikologlar› zamanlar›n›n %65’ni özel e¤itim olanaklar›n› oluflturmak ya da bu alanda de¤erlendirme yapmakla geçirmektedirler.
Zekâ testleri, zekâ üzerine gelifltirilmifl teorilerden yola ç›karak oluflturulmas› gerekirken bafllang›çta bu süreç tersten ifllemifltir. Weschler ve Binet ölçekleri
zekâ teorileri için temel oluflturmufllard›r. Oysa de¤erlendirme amaçl› test gelifltirme çal›flmalar›n›n do¤as›nda var oldu¤unu bildi¤imiz fley, bir ölçme arac›n›n
psikometrik özelliklere sahip olmas› ve teorik bir yap› ile desteklenmesidir. Bu
özellikleri ile ön plana ç›km›fl ça¤dafl teorilerden söz edebiliriz. Bu teorilerin her
biri geleneksel kabul edilen psikometrik özellikteki ölçme araçlar›n›n oluflumunda rehber rolünü üstlenmifllerdir. Günümüzde yeni ölçme araçlar›n›n gelifltirilmesine yol açan faktörler aras›nda önemli ve kullan›fll› zekâ teorileri mevcuttur (Esters ve Ittenbach, 1999).
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PASS TEOR‹S‹ VE B‹L‹fiSEL ‹fiLEMLER
PASS Teorisi, Das, Naglieri ve Kirby (1994) taraf›ndan günümüz teorik ve uygulamal› psikoloji alanlar›n›n özetlenmesi ile oluflturulmufltur. Das ve arkadafllar›,
(1966, 1970, 1973, 1976, 1980, 1982) PASS Teorisi ile biliflsel görüfllere dayal›
olarak zekây› yeniden yorumlamakta ve bunu yaparken de Luria’n›n görüflleriyle
ba¤lant› kurmaktad›rlar. Solso ve Hoffman (1991)’a göre Luria, Amerikan, ‹ngiliz
ve Kanada psikoloji dergilerinde en çok kaynak gösterilen Sovyet bilim adam›d›r.
Das ve arkadafllar› (1994), PASS biliflsel ifllemlerinin insan›n biliflsel fonksiyonlar›n›n temel yap›lar› oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (Naglieri ve Das, 1997).
PASS Teorisi, zekây› biliflsel ifllemler olarak yeniden kavramsallaflt›ran bir görüfl ortaya koymaktad›r. Das ve ark. (1994)’na göre bu teori insan›n biliflsel fonksiyonlar›n›, bilginin zeminini oluflturan ifllemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Efl Zamanl› ve Ard›l biliflsel ifllemlere dayand›rmaktad›r. Bu teoriye göre insan›n biliflsel aktiviteleri dört parçadan oluflmaktad›r: Birincisi biliflsel kontrolü sa¤layan Planlama ifllemleri, ikincisi istenilen amaca ulaflmak için ifllemlerin kullan›m›, kararl›l›k ve kendini kontrol, belli bir süre içinde odaklanm›fl seçici biliflsel aktiviteyi sa¤layan Dikkat ifllemleri, üçüncü ve dördüncüsü ise bilgi üzerinde ifllem
yapman›n iki formu olan Eß ZamanlÝ ve ArdÝl Biliflsel ifllemlerdir (Naglieri ve Das,
1997). K›saca tan›mlanan bu dört biliflsel aktivitenin ölçümlenebilmesi için “Bilißsel DeÛerlendirme Sistemi-CAS” ile dört ayr› ölçek yap›land›r›lm›flt›r.
Planlama; bireyin, problemlerin çözümlerini belirledi¤i, seçti¤i, uygulad›¤›
ve de¤erlendirdi¤i zihinsel bir süreçtir. Planlama ifllemleri, bir yöntem ya da çözümün haz›r olarak verilmedi¤i problemleri çözme arac›d›r. Bunlar hem basit
hem de karmafl›k faaliyetlerden oluflan ve ayr›ca Dikkat, Efl Zamanl› ve Ard›l Biliflsel ifllemleri de kapsayan uygulamalard›r. Çocu¤un, CAS Planlama alt testlerinde baflar›l› olabilmesi için bir hareket plan› gelifltirmesi, kulland›¤› yöntemin
faydas›n› de¤erlendirmesi, etkilili¤ini kontrol etmesi, yapt›¤› faaliyette de¤ifliklik
yapmas›, gerekti¤inde eski plan›n› gözden geçirmesi ya da plan›n› terk etmesi,
dikkatli düflünmeden harekete geçme dürtüsünü kontrol etmesi gereklidir. Planlama ifllemi, ister s›n›fta isterse günlük yaflamda olsun bir problemi çözmek için
yöntem kullanman›n gerekli oldu¤u bütün aktivitelerde yer al›r. CAS Planlama
alt testlerinin hepsi etkili bir performans için stratejilerin kullan›m›n› ve bu stratejilerin karmafl›kl›¤› nispeten azalm›fl yeni görevlerde kullan›lmas›n› içerir (Naglieri ve Das, 1997).
Dikkat, bireyin belirli bir zaman diliminde, birçok uyar›c› aras›ndan belirli bir
uyar›c›ya odaklanmas›n› sa¤layan zihinsel bir ifllemdir. CAS’te yer alan dikkat alt
testleri Luria (1973)’n›n aç›klamalar›ndan da yola ç›karak dikkatin daha üst dü-
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zeydeki karmafl›k formlar› olarak tan›mlanabilirler. CAS’in dikkat alt testlerinde
baflar›l› olabilmek için dikkatin odaklanm›fl olmas›, seçici olmas›, sürekli olmas› ve
de çaba gösterilmesi gerekir. Dikkatin odaklanmas› belirli bir aktiviteye yönlendirilmifl konsantrasyonu gerektirir. Seçici dikkat, göz ard› edilmesi zor olan uyar›c›lar lehine baz› uyar›c›lara tepki verilmesinin engellenmesini gerektirir. Dikkatin süreklili¤i, zamanla performansta meydana gelen de¤ifliklikleri tan›mlar. Bu de¤ifliklik, problemi çözmek için gereken de¤iflik miktarlardaki çabadan etkilenir. CAS
Dikkat alt testlerinin tümü çocuklara, dikkat etmelerini gerektiren rekabet halindeki uyaranlar içeren faaliyetler sunar ve faaliyetlerin uygulanmas› süresincede
odaklanman›n sürdürülmesini gerektirir (Naglieri ve Das, 1997).
Eß ZamanlÝ Bilißsel Üßlemler; Luria (1970)’ya göre bireyin, ayr› uyaranlar›
tek bir bütün veya grup fleklinde bir araya getirdi¤i ya da birlefltirdi¤i zihinsel bir
ifllemdir. Efl zamanl› ifllemlerin özünü bireyin, anlafl›labilir ve kavranabilir bir bütünlük içinde uyar›c›n›n parçalar›n› karfl›l›kl› olarak iliflkilendirebilmesi oluflturur.
Efl zamanl› ifllem, güçlü bir uzamsal iliflki ve mant›¤a dayal› gramatik parçalardan
oluflur. Efl zamanl› ifllemlerin uzamsal yönü, hem uyaranlar›n bir grup olarak alg›lan›lmas›n› hem de içsellefltirilmifl karmafl›k bir imaj oluflturulmas›n› içerir. Efl zamanl› ifllemlerin mant›ksal-gramatik boyutunu, kelime iliflkileri, edatlar ve çekimlerin anlafl›lmas› yoluyla kelimelerin fikirler halinde bir araya getirilmesine olanak
sa¤lar ve böylece kifli söylenen fleyi anlayabilir. Bu nedenle, efl zamanl› ifllemler
sözel-gramatik aktiviteler kadar sözel olmayan uzamsal aktiviteleri de içerir.
CAS’te yer alan efl zamanl› ifllem alt testleri, parçalar›n anlaml› bir bütün halinde
alg›lanmas›n›, mant›ksal-gramatik iliflkilerin anlafl›lmas›n› ve parçalar›n bütünleflmifl gruplar fleklinde sentezlenmesini gerektirir. Bu da ya faaliyetler s›ras›nda uyaranlar›n incelenmesi yoluyla ya da uyaranlar›n hat›rlanmas› yoluyla meydana gelir (Naglieri ve Das, 1997).
ArdÝl Bilißsel Üßlemler; bireyin, uyaranlar› zincir benzeri özel bir dizi oluflturacak flekilde bir araya getirdi¤i zihinsel bir ifllemdir. Luria (1966)’ya göre ard›l ifllem, biliflsel ifllemlerin birbirini kat› bir flekilde tan›mlanm›fl bir s›rayla takip etmek
zorunda oldu¤unda gereklidir. Ard›l ifllemlerin ay›rt edici özelli¤i; her bir parça sadece kendinden önce olanlarla (yani arkas›nda b›rakt›klar›yla) iliflkilidir ve uyaranlar birbiriyle karfl›l›kl› bir iliflkiye sahip de¤ildir. Luria ve Tsvetkova, (1990)’a göre
ard›l ifllem, bir dizi fleklinde birbirini izleyen anlamsal bütünlü¤ü olan elemanlara
sahiptir. Ard›l ifllemlerin bu yönü, uyaranlar›n ard›fl›k bir flekilde alg›lanmas›n›, ses
ve hareketlerin bir düzen içerisinde oluflturulmas›n› içerir. Konuflma seslerinin seri organizasyonu, ayr› ses ve motor uyaranlar›n ard›l dizilimler fleklinde sentezi,
ard›l ifllemi içeren faaliyetlerin örnekleridir. Ard›l ifllemlerdeki seslerin dizilifli, anlat›lan hikayenin anlafl›lmas›n› sa¤lar, özellikle bütün hikayenin ayr› ayr› elemanla-
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r› belirli bir ard›l dizi fleklinde organize olmufl gibi davrand›¤›nda yani hikaye bir
dizi fleklinde sunuldu¤unda anlam oluflur. CAS’in Ard›l ifllem alt testleri, uyaranlar›n seri biçimindeki yap›s›n›n alg›lanmas›n› ve tekrarlanmas›n›, anlamsal iliflkilere dayanan cümlelerin anlafl›lmas›n› ve ard arda dizilen ayr› seslerin birlefltirilmesini gerektirir (Naglieri ve Das, 1997).

PASS TEOR‹S‹NE DAYALI “B‹L‹fiSEL DE⁄ERLEND‹RME
S‹STEM‹-CAS” ‹N UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI
CAS bireyin, biliflsel fonksiyonlardaki yeterlili¤ini ve düzeyini belirlemek üzere gelifltirilmifltir. Böylece testi uygulayan flu konularda bilgi sahibi olabilecektir:
a)

Bireyin güçlü ve zay›f oldu¤u biliflsel ifllem alanlar›

b)

Yafl›tlar›na göre biliflsel ifllem alanlardaki yeterlili¤i

c)

PASS ‹fllem Puanlar› ve baflar› aras›ndaki iliflkiler

d)

Bu bilgilerin çocuk aç›s›ndan anlam›

CAS’ in kullan›m alanlar› ise flu flekilde s›ralanabilir:
a)

Ö¤renmede güçlü ve zay›f olunan alanlar›n tespit edilmesi

b)

S›n›fland›rma (Ö¤renme güçlü¤ü, dikkat eksikli¤i, zihinsel gerilik, üstünlük...)

c)

Yerel ya da ulusal düzeyde belirlenmifl olan kriterlere uygunluk.

d)

Belirli tedavi, e¤itim ve sa¤alt›m programlar›n›n uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi (Naglieri ve Das, 1997).

ÖZEL Ö⁄RENME GÜÇLÜ⁄Ü (LD)
OLANLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE CAS
CAS, özel ö¤renme güçlü¤ünün alt›nda yatan biliflsel ifllemlerin de¤erlendirilmesi için uygun bir araçt›r. Örne¤in; okumadaki flifre çözmeyle iliflkili Ard›l Biliflsel ‹fllem problemlerinin ortaya ç›kmas›na yard›mc› olabilir. Efl Zamanl› ve Ard›l
‹fllem puanlar› okudu¤unu anlamayla ilgili olabilir. Ayn› flekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili Planlama güçlüklerinin belirlenmesinde de kullan›labilir (Naglieri ve Das, 1997).
Naglieri ve Das (1997) Amerika’da yapt›klar› çal›flmada Özel Ö¤renme Güçlü¤ü (LD) tan›s› konmufl ve bu çocuklara özgü özel bir grup içinde e¤itim alan bir
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örneklem grubuna s›ras›yla CAS, WISC-III ve WJ-R Baflar› Testleri uygulam›fllard›r.
Ö¤renciler, bu çal›flma bafllamadan önce her bir yerel okul bölgesinden ve de¤iflik alanlar› temsil eden ekiplerce LD olarak tan› alm›fllard›r. Ö¤rencilerin her birine s›ras›yla CAS, WISC-III ve WJ-R Baflar› Testleri uygulanm›flt›r. Bu uygulamalar›n
sonuçlar›na göre; bu çocuklar Temel Yaz› ‹fllemlerinde en düflük puanlara ulaflm›fllard›r. CAS Tam Ölçek Puan› ve WISC-III Genel IQ Puan›, Ö¤renme Güçlü¤ü
olan bu örneklem grubunda her bir Baflar› Ölçümü ile anlaml› derecede iliflkili
olarak bulunmufltur. WJ-R Baflar› Testleri ile CAS Tam Ölçek puanlar› aras›nda
.52’ lik bir iliflki belirlenmifltir. Bu iliflki, WISC-III Genel IQ puanlar› ile de (.50) benzer niteliktedir (Naglieri ve Das, 1997).
Bir baflka benzer araflt›rmada ise özel ö¤renme güçlü¤ü olan çocuklardan bir
örneklem grubu oluflturulmufltur. Bu örneklem grubu özel e¤itim s›n›flar›nda ö¤renme güçlü¤ü e¤itimi alan 81 ö¤renciden oluflmaktad›r. Örneklemin CAS ve
WISC-III Ölçek Puan Ortalamalar› ve Standart Sapmalar› (SD) sonuçlar› incelendi¤inde, CAS ve WISC-III Genel Ölçek Standart Puanlar› yaklafl›k olarak 2 puan
farkl›laflmakta ve bu puanlar›n (.71) anlaml› derecede iliflkili oldu¤u görülmektedir. CAS Planlama Ölçe¤i, WISC-III’ ün (Dikkat Alt Testi hariç) tümüyle anlaml› derecede iliflkilidir. CAS’ in Efl Zamanl› ve Dikkat Ölçeklerinin her ikisi de, WISCIII’ün tamam› ile anlaml› derecede iliflkilidir. CAS’ in Ard›l Ölçe¤i ise, WISC-III’ün
Sözel Ölçe¤i, Sözel ‹flaretleri Anlama ve Dikkat alt Testi ile anlaml› derecede iliflkilidir. Bu sonuçlara göre; ö¤renme güçlü¤ü olan farkl› bir çocuk grubunda, CAS’in
Efl Zamanl› Ölçek puanlar›yla WISC-III’ün ölçek puanlar› aras›nda en yüksek derecede anlaml› bir iliflki vard›r.
Das ve ark. (1994) taraf›ndan yürütülen bir baflka araflt›rmada ise okuma bozuklu¤u olan çocuklar›n performans› incelenmifltir. Okuma yetersizli¤inin teflhis
kriterleri flunlard›r WJ-R Kelime Hazinesi standart puanlar›n›n 90’ n›n alt›nda olmas› ve bu puan ile WISC-III Genel IQ puan›n›n aras›nda 15 puanl›k bir fark›n olmas›d›r. Siegel (1989)’e göre bu yaklafl›m birçok durumda kullan›lmaktad›r ve düflük kelime hazinesi kriteri okuma güçlü¤ü olan çocuklar›n ana problemi olarak
tan›mlanm›flt›r. CAS alt testlerinin ve ölçeklerinin standart sapma ve ortalamalar›, Ard›l ölçek puanlar› en düflük (87.8) ve Efl Zamanl› ölçek puanlar› en yüksek
(95.4) düzeydedir. Bu bulgular Ard›l ifllemlerdeki yetersizliklerin, seslerin tan›mlanmas›ndaki problemlerle iliflkili olabilece¤i ve böylece kelime hazinesinin yetersiz
olmas›na katk›da bulunabilece¤i görüflü ile uyumludur. Bütün bu araflt›rma sonuçlar›na göre CAS LD’li çocuklar›n ölçümünde geleneksel zekâ testleri ile elde
edilen sonuçlara benzer sonuçlar elde edilmektedir. Üstelik geleneksel zekâ testlerinde tan›mlanmam›fl olan ölçekler yard›m› ile (Planlama ve Dikkat gibi) biliflsel
ifllemlerin daha da ayr›nt›l› belirlenebilmesi mümkün olmaktad›r. Özel ö¤renme
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güçlü¤ü (LD) olan çocuklar›n Ard›l ifllemlerdeki performans› yetersiz olarak belirlenmifltir. Bunun nedeni, s›ralamaya dayal› haf›za stratejilerinin yetersiz kullan›m›
k›sa süreli haf›zan›n kullan›m›ndaki problemlerdir (Kirby ve Williams, 2000).

CAS VE ÜSTÜN ÇOCUKLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
CAS’ten yararlanarak, PASS teorisi ile üstün çocuklar›n tan›mlanmas› mümkündür. Üstün zekân›n ve yarat›c›l›¤›n belirlenmesi s›kl›kla problem olmufltur.
Robinson ve Clinkenbeard (1998) bir literatür incelenmesinde üstün çocuklar
konusundaki çeflitli fikirleri ve tan›mlar› aç›klamaktad›r. Terman (1925) zekâ aç›s›ndan en üst düzeyi oluflturan %1’i belirleme fleklindeki klasik kural› kullanm›flt›r. Fakat zekây› tan›mlayan di¤er uzmanlar, üstünlü¤ün tan›mlanmas›nda motivasyon, liderlik, yarat›c›l›k gibi di¤er boyutlar› da iflin içine katarak konuyu geniflletmifllerdir (Naglieri ve Das, 1997). Son zamanlarda üstünlük kavram› üzerine aç›klamalar getiren birçok teori, ilginç noktalar› gündeme getirmektedir. Ericson ve Charness (1994) üstünlük ve yüksek performans üzerindeki araflt›rmalar›nda üstünlü¤ün do¤al yeteneklerle çok az ilgili oldu¤unu vurgulam›flt›r. Üstünlük tipik olarak bir çocu¤un, devletin e¤itim departman›n›n belirledi¤i di¤er kriterlerle birlikte zekâ bölümü olarak en az 130 ve üzerinde bir skora sahip olmas›n› ifade eder. 130 standart puan› çeflitli türdeki testlerin kullan›lmas›yla elde
edilebilir. Seçilen testin içeri¤i bu çocuklar›n tan›mlanmas›ndaki önemli faktörlerden biri olabilir. Örne¤in, bir çocu¤a WISC uygulan›rsa, yetene¤in ölçümünde sözel ve sözel olmayan genel yetene¤i ölçen testler kullan›lm›fl olacakt›r. Bu
yüzy›l›n ilk y›llar›na kadar uzanan bu ay›r›m, CAS taraf›ndan temsil edilen biliflsel ifllem yaklafl›m›ndan oldukça farkl›d›r. PASS teorisinin çok boyutlulu¤u, bir
çocu¤un daha iyi de¤erlendirilebilmesi için daha uygun koflullar sa¤lar. Fakat daha da önemlisi teori bazl› bir yaklafl›m sa¤lar. Teorideki bu özel süreçler örne¤in
yarat›c›l›k gibi özel güçlerle iliflkilendirilebilirler. Naglieri (2001)’ye göre, PASS teorisine dayal› ölçüm yapan CAS’in özellikle Planlama’y› içeriyor olmas› “üstün”
ve “yarat›c›” çocuklar›n daha do¤ru de¤erlendirilebilmesine olanak sa¤lam›flt›r
(Naglieri ve Das, 1997).
CAS’ in dört ölçe¤i de üstünlü¤ün de¤erlendirilmesi için gerekli olan biliflsel
ifllemlerin de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar. CAS, biliflsel ifllemlerin genifl kapsaml› bir flekilde ölçümüne olanak sa¤lar ve geleneksel zekâ testleriyle ölçülemeyen biliflsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen fonksiyonlar›n daha genifl kapsaml› olmas›, geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeflitli
alanlarda üstün olan çocuklar› belirlenebilmesine imkan sa¤lamaktad›r (Naglieri
ve Das, 1997). Bu amaçla Naglieri ve Das (1997) Amerika’da üstün çocuklardan
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oluflan bir örneklemde çocuklar›n CAS performanslar›n› incelemifllerdir. Bu ö¤renciler, devam ettikleri okullardaki farkl› uzmanl›k alanlar›ndan olan ekiplerce
yap›lan tan›mlamalara göre belirlenmifllerdir. Bu ekipler, ö¤retmenlerden toplad›klar› bilgileri, baflar› test puanlar›n›, zekâ test puanlar›n› kriter olarak kullanm›fllard›r. Örneklem, %50.9’u erkek, %49.1’i k›z olmak üzere 173 kiflidir. Örneklem
8-17 yafllar aras›nda da¤›l›m göstermektedir. Üstün çocuklar›n oluflturdu¤u bu
örneklemin CAS tam ölçek standart puanlar› (Efl Zamanl› ve Ard›l Ölçeklerde oldu¤u gibi) ortalaman›n bir standart sapmadan biraz daha üzerinde olarak belirlenmifltir. Planlama ve Dikkat Ölçeklerinin puan ortalamalar›, standart sapma
norm ortalamalar›ndan yaklafl›k üçte iki oran›nda daha yüksektir. Bu sonuçlara
göre üstün olarak tan›mlanm›fl olan çocuklar, CAS’in PASS ölçeklerinden her birinde yüksek puanlara ulaflamam›fl olabilmektedirler. CAS Efl Zamanl› ve Ard›l Ölçekleri, bu çocuklar› belirlemek için kullan›lan geleneksel IQ testlerine çok benzemektedirler. Bu nedenle Efl Zamanl› ve Ard›l Ölçek puan ortalamalar›n›n daha
yüksek olmas› beklenmektedir (Naglieri ve Das, 1997).

Ö⁄RENME GÜÇLÜ⁄Ü OLAN ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR (GLD)
“Özel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün çocuklar” (Gifted/Learning DisabledGLD) “Üstün (Gifted-G)” ya da “Özel Ö¤renme Güçlü¤ü (Learning DisabledLD)” olan çocuklardan oluflan gruplardan farkl› özelliklere sahiptirler ve kendilerine özgü bir alt grubu olufltururlar. “Özel Ö¤renme Güçlü¤ü Olan Üstün çocuklar-GLD”daki farkl›laflmay› akademik çal›flmalar›ndaki yetersizliklerinde ve motivasyonlar›ndaki düflüklükte görmek mümkündür. Ancak GLD’li çocuklar›n sözel
ifade yetenekleri ile sahip olduklar› kavram formasyonlar› bu olumsuz yönleri ile
tam bir çeliflki oluflturacak düzeydedir (Crawford ve Snart, 1994).
CAS’in dört ölçe¤i de üstünlü¤ün de¤erlendirilmesi için gerekli olan biliflsel
ifllemlerin ele al›nmas›na olanak sa¤lar. CAS, biliflsel ifllemlerin genifl kapsaml› bir
flekilde ölçümünü sa¤lar ve geleneksel zekâ testleriyle ölçülemeyen biliflsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ayr›ca CAS, ö¤renme güçlü¤ü olan ö¤rencilerin biliflsel ifllem örüntülerini incelememize de olanak sa¤lar ve bu çocuklar›n
hangi biliflsel ifllemlerde problem yaflad›klar› belirlememizde yard›mc› olur.
Maker ve Udall (2001), özel ö¤renme güçlü¤ü olan üstün (GLD) çocuklar›n
karekteristik özelliklerini belirlemenin zor oldu¤unu vurgulamaktad›rlar. Bunun
nedeni olarak özel ö¤renme güçlü¤ünün de birçok çeflidinin olmas› gösterilmektedir. Ayr›ca üstün özellikler gösteren çocuklarda ya ö¤renme güçlü¤ü yaflan›lan
alanlar gizlenebilmekte ve kolay gözlenememekte ya da üstün olan özellikler ö¤renme güçlü¤ü nedeniyle ortaya ç›kamamaktad›r. Ancak yine de bu çocuklar›n
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ortak özellikleri belirlenebilmektedir: El yaz›s›n› kullanmada düflük performansa
sahip olmalar›, konuflmada s›k rastlan›lan telaffuz hatalar›, organizasyon becerilerinin s›n›rl› olmas›, problem durumlara çözüm bulmada, strateji üretmede zorlanmalar›, gözlemlenen belli bafll› problem alanlar›d›r. Bu çocuklar s›kl›kla; konuflma, anlama, birbiri ile ba¤lant›l› bilgileri tan›mlama (iliflkilendirme), kelime haznesi, gözlem yapma becerileri vb. alanlarda problemler yaflamaktad›rlar. Genel
olarak düflünme ve yorumlama becerilerinde düflük performans gözlenmez. Ancak bu alanlardaki performans›n kullan›laca¤› tekniklerde (okuma, yazma, matematik ifllemleri, akademik içerikli ödevleri bitirebilmede gerekli sabr› gösterme,
sunum yapma) s›k s›k zorluk yaflamaktad›rlar (Maker ve Udall, 2001).
Gunderson, Maesch ve Rees, (1987); Yewchuk, (1986)’e göre bu ö¤renciler
yüksek sözlü ifade yetene¤i ve kavramlar› iyi anlama yetene¤inin yan› s›ra önemli derecede düflük baflar› ve motivasyon eksikli¤i gösterirler. Fox (1983) ve Lupart
(1990)’a göre ise bu ö¤rencilere uygun e¤itim hizmetinin sa¤lanmas›, akademik
ve biliflsel olarak güçlü oldu¤u alanlar›n yan› s›ra zay›f oldu¤u alanlar›n da derinlemesine ve çok boyutlu de¤erlendirilmesini gerektirir. Ayr›ca her ikisini içeren sa¤alt›m giriflimini de gerektirir (Akt:Crawford ve Snart, 1994).
Biliflsel De¤erlendirme Sistemi-CAS (Naglieri ve Das, 1994), ö¤rencilerin akademik performanslar› ile ilgili olan biliflsel içerikli alt yeteneklerini belirleyebilen
bir de¤erlendirme yöntemi sunmaktad›r. Das ve ark. (1979) Sovyet psikolog Luria’n›n nöropsikolojik görüfllerini temel alarak “Ard›l ve Efl Zamanl› Biliflsel ‹fllemler” alanlar›n›n yan› s›ra “Planlama ve Dikkat” ifllem alanlar›n›n de¤erlendirilebilmesi için CAS’i gelifltirmifllerdir. Söz konusu bu biliflsel ifllemler bilginin korunmas›, saklan›lmas› ve kullan›lmas› için temel biliflsel ifllemler olarak kabul edilmifllerdir. Bilginin bir bütün olarak ifllendi¤i bu modelde, Efl Zamanl› Biliflsel ‹fllemler
görsel ve uzamsal içerikli bilginin sözel içerikli bilgi ile bir bütün olarak yorumlanmas›na dayanmaktad›r. Ard›l Biliflsel ‹fllemler ise birbirini seri bir biçimde takip
eden ve kendinden önceki bilgi parçac›¤›ndan farkl› olarak yap›lanm›fl bilgilerden
oluflmaktad›r (Crawford ve Snart, 1994).
Cummins ve Das (1977), Kirby ve Robinson (1987), Solan (1987) “Eflzamanl› ve Ard›l” ifllemlerin her ikisindeki yeterlili¤in okuma performans›yla yak›ndan
iliflkili oldu¤unu belirtmifllerdir. Bu ifllemlerin her ikisinin de baflar›l› okuyucularda
yeterli oldu¤u bulunmufltur. Leong (1974), Sahu ve Devi (1984), Snart, Das ve
Mulcahy (1982) okuma bozuklu¤u olan ö¤rencilerde bu ifllemlerden biri ya da
her ikisinin de s›kl›kla eksik oldu¤unu tespit etmifllerdir. Das ve arkadafllar›na göre, yaz›lar›n çözülmesi harflerin, hecelerin ve kelimelerin ard›fl›k bir analizini içermektedir. Bu nedenle yaz›lar›n çözülme olay›n›n ard›fl›k bir do¤as› oldu¤u görülür. Bununla birlikte okunan fleyin anlafl›lmas› yaz›l› pasajlar› anlamak için metnin
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kullan›lmas›n›, özetlenmesini ve sentezlenmesini içerir. Dolay›s›yla “Eflzamanl›”
ifllemlerle daha yak›ndan iliflkilidir (Akt:Das ve Mishra, 1994). Her iki ifllem tipinin
de okuma olay›nda yer al›yor görünmesine ra¤men baz› çal›flmalarda Ard›l ifllemlerdeki problemlerin okuma problemleriyle daha yo¤un iliflkili oldu¤u bulunmufltur. fiifre çözme ile Ard›l ifllemlerin aras›nda bir iliflki oldu¤u GLD’li ö¤rencilerde
ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Ard›l ve Eflzamanl› ifllemlerdeki eksiklik ile okuma güçlü¤ü aras›ndaki iliflki
Snart, Das ve Mensink (1988) taraf›ndan da incelenmifltir. Bu araflt›rmac›lar, GLD
olan ve ortalama IQ/ LD olan gruplar ile üstün ve özel ö¤renme güçlü¤ü olmayan ve normal ö¤renme güçlü¤ü olmayan ö¤rencileri K-ABC (Kaufman ve Kaufman, 1983) ölçe¤ine göre Ard›l ve Eflzamanl› biliflsel ifllemlerle karfl›laflt›rm›flt›r.
Bütün LD’li ö¤renciler IQ’su ayn› olan akranlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, LD’li ö¤rencilerin Ard›l ve Eflzamanl› ifllemlerde zay›f oldu¤unu bulmufllard›r. Bununla birlikte GLD’li ö¤renciler Eflzamanl› ifllemlerde ortalama IQ’su olan akranlar›ndan daha baflar›l›yken, Ard›l ifllemlerde önemli bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Snart ve arkadafllar› bu sonuçlardan flu ç›kar›mlara ulaflm›fllard›r: Eflzamanl› faaliyetlerde
GLD’li ö¤renciler özel ifllemlerdeki yetersizliklerini telafi etmek için üstün yeteneklerini kullanabiliyorlar; fakat ard›l görevleri yapt›klar›nda bu alandaki özel yetersizliklerinden dolay› avantajlar›n› kaybediyorlar. Bu araflt›rmac›lara göre söz konusu bu eksiklik akademik performansa da yans›yabilmektedir. Okulun ilk birkaç
y›l›nda GLD’li ö¤renciler, flifre çözme ve k›sa süreli haf›za gibi alanlardaki özel zay›fl›klar›n›, sezgi yetenekleri, görsel kelime hazineleri, kavramsal yetenekleri veya
sözel ifade alanlar›nda güçlü olmalar›yla telafi edebilmektedirler. Bununla birlikte bir noktada faaliyetin gerekleri öyle bir hale gelebilir ki, art›k etkili bir flekilde
telafi edilemeyebilir ve bu noktada ard›l ifllemlerdeki sorun belirgin hale gelebilir.
Genellikle bu zamana kadar GLD’li ö¤renciler k›r›kl›¤a u¤ram›flt›r. Bu yüzden motivasyonda ve baflar›da azalma olabilir (Naglieri, 2001).
Crawford ve Snart (1994) GLD’li üç ö¤renciye biliflsel ifllemlere dayal› bir müdahale program› haz›rlayarak bir vaka çal›flmas› yapm›fllar ve bu çocuklar›n biliflsel ifllemlerde yaflad›klar› güçlükleri detayl› bir flekilde incelemifllerdir. Benzer bir
çal›flma Das, Mishra ve Rama (1994) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada ise normal ve normalin üzerinde IQ puanlar›na sahip 9-11 yafllar› aras›ndaki çocuklardan oluflan gruplar ele al›nm›flt›r. Okuma ifllemlerinde s›k›nt› yaflayan bu LD’li çocuklar›n biliflsel ifllem örüntüleri incelenmifl ve bu çocuklar›n hangi biliflsel ifllemlerde problem yaflad›klar› belirlenmifltir. Biliflsel ifllemlerdeki bu problemlerin özellikle Ard›l Biliflsel ‹fllemlerde ön plana ç›kt›¤› vurgulanm›flt›r.
Okuman›n d›fl›nda ö¤renme problemi yaflanan di¤er bir akademik alan da
matematikle ilgilidir. Naglieri, Gotting ve Suzanne (1997) yapt›klar› bir araflt›r-
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mada 12 ö¤renciden oluflan bir gruba 21 oturumluk bir program haz›rlam›fllard›r. Matematik dersindeki performanslar› düflük olan bu ö¤rencilerin CAS Planlama Ölçe¤i Puanlar›’n›n düflük oldu¤u belirlenmifltir. Bu nedenle çocuklara
akademik anlamda zorluk yaflad›klar› bu alanda performanslar›n› olumlu yönde etkileyebilecek stratejiler kazand›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Özellikle CAS Planlama
Ölçe¤i Puanlar› düflük olan ö¤rencilerin performanslar›nda önemli ölçüde farkl›laflma tespit edilmifltir. Benzer bir çal›flma Naglieri ve Johnson (2000) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmada çocuklar›n biliflsel özellikleri kadar, problemi anlama ve analiz etmedeki zorluklar, kullan›lan stratejilere yeterince odaklaflamamalar› ve dikkat problemleri de ele al›nm›flt›r. Ancak bu araflt›rmada da Matematik ile Planlama ifllemleri aras›ndaki iliflki belirlenmifltir. Planlama ifllemi, aritmetikte baflar›s› düflük çocuklara yard›m için temel olarak kabul edilmifltir (Naglieri ve Gottling, 1997).
Yukar›daki araflt›rma çal›flmalar›nda GLD’ li çocuklara yönelik e¤itimsel içerikli müdahale programlar› özetlenmektedir. Maker ve Udall (2001) bu konudaki
e¤itimsel uygulamalar› flu flekilde listelemektedir:
a) Öncelikle,GLD’li ö¤rencilerin tan›mlanm›fl olan temel biliflsel yetersizlikleri için zenginlefltirilmifl olan ve akademik çal›flmalara köprü görevi oluflturacak bireysel destek programlar›,
b) Her bir çocu¤un güçlü ve zay›f oldu¤u alanlar dikkate al›narak haz›rlanm›fl bireysel ve çocu¤un kendi kendine uygulayabilece¤i etkinliklerden
oluflan bir program,
c) Öncelikli müdahale programlar›.
Bu çal›flmalar, konunun uzman› özel e¤itimcilerin yarat›c› çabalar› ile gelifltirilmifl programlardan oluflmaktad›r. Bu çocuklar›n uygun e¤itim hizmetlerinden
yararlanmalar› için bu tür çal›flmalar›n gelifltirilmesi ve ço¤alt›lmas› gerekmektedir. Aksi takdirde bu çocuklar s›n›f ortam›nda kendi yeterliliklerini ya da yetersizliklerini dikkate almayan k›s›tl› s›n›f içi uygulamalarla baz› problemler yaflayabilirler. Bu hem ö¤retmenin hem de çocu¤un sinirlerini bozucu bir ortam›n oluflmas›na neden olabilir.

GLD’L‹ Ö⁄RENC‹LER‹N Ö⁄RETMENLER‹ ‹Ç‹N ÖNER‹LER

1) GLD’li çocuklar›n yaflad›klar› akademik problemler için;
•

S›n›f içi materyalleri çok çeflitli yollarla sunulmal›d›r (görsel, sözel, kinestetik
vb.). yaz›l› materyaller aile, di¤er ö¤renciler ya da oluflturulmufl çal›flma komiteleri yard›m› ile çeflitlendirilebilmeli.
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•

Ö¤rencilere bilgiyi farkl› yollarla paylaflabilmeleri için f›rsatlar yarat›lmal›d›r.

•

Ka¤›t, kalem ve okuman›n d›fl›nda da alternatif bilgi edinme deneyimleri yaflat›lmal›.

•

Çocu¤un s›n›f içindeki yerinin tahtay› kolayl›kla görebilece¤i ve ö¤renme faaliyetlerini kolaylaflt›r›c› özellikte olmas›na dikkat edilmeli.

•

Çocuklar›n e¤itim-ö¤retim faaliyetleri s›ras›nda gerçekçi görevlerle görevlendirilmelerine özen gösterilmelidir (Di¤er çocuklara oranla daha az yaz› çal›flmas› vermek gibi..).

•

Bu çocuklarla sözleflme yapar gibi her faaliyet öncesinde konuflarak anlaflma
yap›lmal›d›r.

2) GLD’li çocuklar›n yeteneklerini gelifltirmek için;
•

Bu çocuklar ö¤renme faaliyetleri s›ras›nda daha fazla bilgisayar ve hesap makinesi gibi araçlar› kullanmalar› konusunda teflvik edilmeliler.

•

Organizasyon becerisi gerektiren faaliyetler, problem çözmek için stratejik
düflünme ve davran›fl de¤ifltirme tekniklerini kullanma konusunda desteklenmelidirler.
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neyimlerin paylafl›m› için organizasyonlar düzenlenmelidir. Bu konuda ilgili uzmanlardan bilgilendirme toplant›lar›, seminer çal›flmalar› talep edebilirler. Bu
çocuklar›n ev ortam›nda bafllad›klar› faaliyetlerin gere¤inden fazla uzun sürmesi ya da bir faaliyet tamamlanmadan di¤erine geçilmesi nedeniyle sab›rl› olmal›d›rlar. Verilen tepkiler çocuklar›n haylazl›¤› olarak tan›mlanmamal›d›r. Bunun
için aileler;
•

çocuklar›n›n zay›fl›klar›na de¤il güçlü yönlerine odaklanmal›d›rlar,

•

baflard›klar› fleyler için çocuklar›n› övmeliler,

•

e¤itimsel aç›dan zengin bir uyar›c› çevre sa¤lanmal› bu konuda gerekli malzemeler kolay ulafl›labilecek yerde ve zenginlikte olmal› (bulmacalar, geziler,
ailevi konularda tart›flma vb.)

•

çocu¤un kendi hayat› hakk›nda kararlar almas›n› sa¤lama (okul ile ilgili haz›rlanan bir kontrat› onaylama veya bir bireysel e¤itim program›ndan farkl›
bir bireysel e¤itim program›na geçifl karar› alma gibi.)

•

çocu¤u di¤er yafl›tlar› ile k›yaslama (bu tür bir k›yaslama çocu¤a hiçbir fayda
getirmeyece¤i gibi çok fazla da zararl› olacakt›r).

•

çocukla aç›k ve dürüst bir flekilde konuflmal›lar (GLD’li çocuklar nelerden
hofllan›r nelerden hofllanmaz gibi) (Maker ve Udall, 2001).

3) GLD’li çocuklar›n gereksinimlerini karfl›lamak için;
•

Akademik bask›y› azaltmak. Bu durum çocuklar›n akademik baflar›lar›n› ve
motivasyonlar›n› olumsuz etkilemektedir.

•

Rol oynama tekni¤ini kullanma ve aç›klamalar› canland›rma

•

Ö¤rencileri konuflmaya cesaretlendirici oyunlar kullanma, onlar› s›n›fta hissettiklerini anlatma ve problemleri tart›flma konusunda destekleme

•

GLD’li ve baflar›l› yetiflkinleri s›n›fa getirme

•

GLD’li ö¤rencilerin yapmaktan hoflland›klar› fleyleri aç›klama

•

GLD’li ö¤rencilerin zihinsel performans› yüksek biri olarak kendi güçlü ve de¤erli yönlerini anlamalar›na yard›mc› olabilecek çal›flmalar yapma
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ÖZET

¤renciler sahip olduklar› bireysel ö¤renme farkl›l›klar›yla ö¤renme ortam›na gelmektedirler. Bu farkl›l›k dikkate al›narak ö¤renme yaflant›lar›n›n düzenlenmesi gerekmektedir. Bireysel farkl›l›¤a önem veren ve dikkate al›nmas› gerekti¤ini savunan kuramlardan biri de Gardner’›n ortaya koydu¤u Çoklu Zekâ Kuram›d›r (ÇZK). Bu kurama uygun olacak flekilde e¤itim
etkinlikleri haz›rlanmakta ve çeflitli seviyelerdeki ö¤rencilerin e¤itim sürecinde kullan›lmaktad›r. Literatürde bu kurama uygun olarak gelifltirilen etkiliklerin üstün yeteneklilerin e¤itim sürecinde de kullan›ld›¤›n› gösteren çal›flmalar mevcuttur. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde oldukça yeni olan ülkemizde,
bu alanda görev yapan ö¤retmenlere çoklu zekâ kuram›na göre etkinlik haz›rlamada rehber olacak çal›flmalar oldukça azd›r. Bu ba¤lamada ö¤retmenlere rehber olabilecek materyallere ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac› atom modelleri ve yap›s› konusunun ö¤retiminde
ÇZK’ya dayal› örnek etkinlikler gelifltirmektir.
Bu amaçla ÇZK’n›n ö¤retim sürecinde nas›l ele al›nd›¤› ve bu türden etkiliklerin haz›rlanma süreci aflama aflama aç›klanm›flt›r. Çal›flma kapsam›nda iki
____________________________________

* Arfl. Gör., KTÜ Fatih E¤itim Fakültesi.
** Dr., KTÜ Fatih E¤itim Fakültesi.
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ders saatini esas al›narak ÇZK’ya dayal› etkinlikleri içeren ders planlar› gelifltirilmifl ve 24 kiflilik lise-1. s›n›f ö¤rencilerinden oluflan bir örneklem üzerinde
pilot çal›flmas› yap›lm›flt›r. Araflt›rmac› taraf›ndan yürütülen pilot çal›flma sonucunda gelifltirilen materyallerin genelde ö¤rencilerin ilgisini çekti¤i gözlemlenmifltir. Pilot çal›flma sonras› ö¤retmen ve ö¤rencilerle mülakatlar yap›lm›flt›r. Yap›lan mülakatta materyallerin uygulanabilir oldu¤unu ancak zaman, müfredat ve s›nav sistemi gibi problemler nedeni ile normal okullarda
uygulanmas›n›n hayli zor oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Bilim sanat merkezlerinde bu türden problemlerin azl›¤› nedeni ile bu merkezlerde üstün yeteneklilerin e¤itiminde uygulanmas› önerilmektedir.
Anahtar kelimeler; Çoklu zekâ kuram›, atom modelleri, üstün yeteneklilerin
e¤itimi

1. G‹R‹fi
Çoklu Zekâ Kuram›n›n (ÇZK) ortaya ç›k›fl› özellikle e¤itim alan›nda büyük ilgi uyand›rm›flt›r. Bu ilginin temelinde insanlar›n yaln›zca sözel ve say›sal yetenekleri do¤rultusunda s›n›fland›r›lmas›ndan vazgeçilip, her bireyin sahip oldu¤u yetenekler do¤rultusunda keflfedilerek e¤itim alabilecekleri fikri yatmaktad›r (Özden, 1998). Gardner zekây› çok boyutlu olarak tan›mlamakta ve ona göre zekâ;
(1) zengin içerikli ve do¤al bir ortam içerisinde kabul gören ürünler ortaya koyma
ve (2) problemlere çözüm bulma kapasitesi olarak tan›mlamaktad›r (Armstrong,
2000). Zekân›n bu tan›m› dikkate al›nd›¤›nda; zekân›n soyut, sadece say›sal ve
sözel zihinsel süreçlere dayand›r›lan geleneksel yap›s›ndan oldukça farkl› olarak
sunuldu¤u görülmektedir. Böylece zekâ kavram› güncel hayatta kullan›labilecek
ifllevsel bir yap›ya kavuflmufl ve zekân›n gizemli havas› çözülmüfltür.
Gardner’a göre sekiz çeflit zekâ vard›r (Campbell, 1994; Gardner, 1999;
Armstrong; 2000; Saban, 2001; Bümen, 2002). Bunlar;
1.

Sözel-Dilsel Zekâ; bireyin kendi dilinin gramer yap›s›na ve kullan›l›fl›na olan
duyarl›l›k, dili ö¤renme yetene¤i ve farkl› amaçlar için dili etkili olarak kullanma kapasitesiyle ifade edilmektedir.

2.

Mant›ksal-matematiksel Zekâ; mant›ksal olarak problemleri analiz etme,
matematiksel ifllemleri baflar›yla yapma ve bilimsel olarak araflt›rma yapma
kapasiteleriyle ifade edilmektedir.

3.

Görsel –uzamsal Zekâ; resimlerle düflünme ve flekil, renk ve büyüklük aç›s›ndan üç boyutlu olarak görüntü oluflturma veya tasarlama yetene¤ini kapsamaktad›r.
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4. Müziksel Zekâ; müziksel olarak düflünebilme ve bir olay›n olufl biçimini veya düzenini müziksel olarak alg›lay›p yorumlayabilme becerilerini kapsamaktad›r.
5.

Bedensel zekâ; Bireyin bedeninin tümünü veya bir bölümünü problem çözerken veya bir ürün ortaya koyarken kullanma yetene¤ini gerektirmektedir.

6.

Sosyal Zekâ; Bireyin, çevresindeki insanlar›n niyetlerini, ilgilerini ve isteklerini
anlama, baflkalar›yla etkili bir flekilde çal›flabilme kapasitesi anlam›na gelmektedir.

7.

‹çsel Zekâ; Bireyin kendisini anlama, kendisinin zay›f ve güçlü yönlerini etkili bir flekilde tan›ma ve bu bilgileri kullanarak hayat›na yön verme kapasitesini kapsamaktad›r.

8.

Do¤a Zekâs›; Bireyin, çevresindeki canl› ve cans›z varl›klar› tan›ma ve onlar›
belirli özelliklerine göre s›n›fland›rma kabiliyeti olarak tan›mlanmaktad›r. Bütün bireylerde bu zekâ çeflitleri mevcuttur . Ancak bireyin sahip oldu¤u kal›tsal özellikler, geçirdi¤i yaflant›lar, bu zekâlar›n geliflimine verilen önem ve
toplumun bu zekâlara bak›fl› gibi faktörler bireylerdeki zekâlar›n farkl› flekillerde geliflmesine yol açmaktad›r. Böylelikle okul ortam›na gelen ö¤renci de
farkl› seviyelerde geliflmifl kapasitelere sahiptir.

Gardner, ÇZK’n›n e¤itime yönelik baz› hedeflerinin pek çok e¤itimci taraf›ndan ilgi çekici bulundu¤unu belirtmektedir. Bu hedeflerin; (a) daha bireysellefltirilmifl bir e¤itim ortam› oluflturma, (b) ö¤rencilerin daha zevkli ö¤renme deneyimleri yaflamalar›n› sa¤lama, (c) geleneksel müfredatlarla kaybedilen ö¤rencileri
geri kazanmaya yönelik e¤itim ortamlar› oluflturma, (d) okulu aileye, aileyi okula götürerek bir araya gelmelerini sa¤lama, (e) proje temelli ve disiplinler aras›
müfredatlar oluflturma ve son olarak da (f) daha özgün de¤erlendirme yaklafl›mlar› kullan›lmas›n› sa¤lama oldu¤unu belirtmektedir (Gardner,1993).
Farkl› yollar (yöntemler) kullanarak ö¤retimi gerçeklefltirmek ö¤retmenin iflini kolaylaflt›rabilir. Hiçbir ö¤retmen kalabal›k s›n›flarda her ö¤renci için ö¤retimi
ve de¤erlendirmeyi bireysellefltiremez ancak bütün ö¤rencilerin cevaplar›na, ihtiyaçlar›na cevap verebilecek flekilde ö¤retimi gerçeklefltirebilir (Sternberg, 1997).
Bunu gerçeklefltirebilmek için de ö¤rencilerin farkl› zekâ alanlar›na yönelik etkinlikler haz›rlanarak ö¤rencilere sunulabilir. Böylelikle ö¤retim ortam›nda ö¤rencilerin kendi deneyimleriyle bafl bafla b›rak›lmalar› hem kendi ö¤renmelerini oluflturmalar› sa¤lanm›fl hem de kavramlar› anlama düzeyi ortaya konulmufl olur.
Gardner, yapt›¤› bir röportajda k›sa cevapl› testlere s›cak bakmad›¤›n›, çünkü
bunlar›n ö¤rencilerin anlamalar›n› de¤erlendiremeyece¤ini düflündü¤ünü belirtmifltir (Scherer, 1999). Ayr›ca ÇZK’n›n fen derslerinde kavramsal anlamay› art›r-

232

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

ma, fene yönelik olumlu tutumlar gelifltirme, fen konular›n›n ö¤retiminde kat›l›m› art›rma ve daha özgün ö¤renme deneyimleri oluflturma potansiyeline sahip
oldu¤u belirtilmektedir (Goodnough, 2001).
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1988; Gallagher vd., 1996; Brown vd., 1997), e¤itim sitelerinden ve araflt›rmac›lar›n fikirlerinden yararlan›lm›flt›r.
3.

Amaç ve davran›fllar belirlendikten sonra araflt›rmac› taraf›ndan içeri¤in
nas›l düzenlenece¤i, ö¤retim etkinliklerinin neler olaca¤› araflt›r›lm›flt›r. ‹çeri¤in düzenlenmesinde ders kitaplar›ndan, yabanc› dille yaz›lm›fl kimya kitaplar›ndan, yerli ve yabanc› e¤itim internet sitelerinden faydalan›lm›flt›r.
Ayr›ca konunun ö¤retimine yönelik ilginç resimler, karikatürler, benzetmeler internetten, yabanc› kaynaklardan araflt›r›larak, bunlara materyalde yer
verilmifltir.

4.

Materyalde amaç ö¤rencileri aktif hale getirmek, daha ö¤renci merkezli, bireysellefltirilmifl bir ö¤renme ortam› oluflturmak oldu¤undan ö¤rencilerin
farkl› zekâ alanlar›na hitap edici bireysel veya grup çal›flmalar›na yönelik etkinliklere yer verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Özellikle görsel olarak haz›rlanan etkinlikler asetat üzerinde ö¤rencilere gösterilerek ders sürecinde yer alm›flt›r.

5.

Ö¤retmenlerin ÇZK hakk›nda bilgi sahibi olmamalar› nedeniyle kurama uygun olarak etkinliklerin haz›rlanmas›, ÇZK’ya göre materyalin oluflturulmas›
araflt›rmac›n›n literatürdeki araflt›rmalar› incelemesiyle s›n›rl›d›r. Materyalde
konuyla ilgili içeri¤inin oluflturulmas›nda ise daha önce de belirtildi¤i gibi çeflitli kaynaklardan, ö¤retmenlerle gerçeklefltirilen informal mülakatlardan ve
materyal haz›rlama ilkeleri aç›s›ndan da bir ö¤retim eleman›n›n fikirlerinden
yararlan›lm›flt›r.

6.

Gelifltirilen rehber materyallerin pilot uygulamas› 2003-2004 güz döneminde yap›lm›flt›r. Uygulama süreci araflt›rmac› taraf›ndan kat›l›mc› gözlem yap›larak izlenmifltir. Gözlemler araflt›rmac› taraf›ndan ders sonras› hemen not
edilmifltir.

7.

ÇZK’ya dayal› materyallerle yürütülen ders süreci sonras›nda ö¤retmen ve
ö¤renciler ile ders sürecine yönelik yar› yap›land›r›lm›fl mülakatlar yap›lm›flt›r.

8.

ÇZK’n›n genel ilkeleri ve literatürde yap›lan çal›flmalar rehberli¤inde 2 ders
saati dikkate al›narak gelifltirilen rehber materyallerin pilot uygulamas›ndan,
uygulama sonras› yap›lan mülakatlardan ve araflt›rmac›n›n kat›l›mc› gözlemlerinden elde edilen verilere dayan›larak materyallare son flekli verilmifltir.

2. AMAÇ
Bu çal›flmada lise-I müfredat›nda yer verilen Atom Modelleri ve Yap›s› konusunun ö¤retiminde ÇZK’ya dayal› örnek etkinlikler gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.

3. YÖNTEM
Materyalin haz›rland›¤› “Atom Modelleri ve Yap›s›” konusu lise-I. s›n›f ö¤retim program›nda yer ald›¤› için çal›flman›n örneklemini de lise-I. s›n›f ö¤rencileri
oluflturmufltur. Çal›flman›n yap›laca¤› okullara gidilmifl ve gerekli görüflmeler okul
müdürleri ile yap›lm›flt›r. Çal›flma hakk›nda okul müdürüne gerekli bilgi verildikten ve çal›flman›n yap›lmas› için gerekli izin belgesinin bir örne¤i teslim edildikten sonra okulda görev yapan kimya ö¤retmenleri ile görüflülmüfltür. Bu ö¤retmenlere ÇZK’ya iliflkin bir seminer verilmifltir. Gelifltirilen ders planlar›n›n uygulanmas› gönüllü ders ö¤retmenleri taraf›ndan yürütülmüfltür. Sonuç olarak çal›flman›n pilot uygulamas› 2003-2004 e¤itim ö¤retim y›l›n›n güz döneminde Trabzon’da Erdo¤du Lisesi’nde yap›lm›flt›r.

- Materyalin Gelifltirilmesi
Materyalin gelifltirilmesi sekiz aflamas›nda gerçeklefltirilmifltir. Bunlar;
1.

2.

Öncelikle konuya ders kitaplar›nda nas›l yer verildi¤inin belirlenmesi amac›yla ders kitaplar› incelenmifltir (Karaca, 1998; Çelik vd., 2000). Konunun içeri¤inin ve bu üniteye ayr›lan sürenin belirlenmesi için hem lise-I kimya ö¤retim program› hem de ö¤retmenlerin y›ll›k planlar› incelenmifltir. Y›ll›k planlar
incelendi¤inde konuya 10 ders saati süre ayr›ld›¤› belirlenmifltir. Ancak ö¤retmenlerle yap›lan informal görüflmelerde 8 ders saatinde konuyu tamamlad›klar›n› belirttikleri görülmüfltür.
Ö¤retim programlar›n›n incelenmesi tamamland›ktan sonra Trabzon’un çeflitli okullar›nda görev yapan ö¤retmenlerle informal mülakatlar gerçeklefltirilerek konuya nas›l yer verdikleri, üzerinde durduklar› noktalar ve ö¤rencilerin
güçlük çektikleri k›s›mlar belirlenmifltir. Amaç ve hedef davran›fllar›n yaz›lmas›nda, kimya taslak program›ndan, yabanc› kaynakl› kitaplardan (Bethell vd.,
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4. BULGULAR
Bu çal›flmadan elde edilen bulgular; pilot uygulama süresince ö¤rencilerin
etkinliklere gösterdikleri tepkilere ve bu süreçte karfl›lafl›lan güçlüklere yönelik yap›lan gözlemler, uygulama sonras› ö¤retmen ve ö¤rencilerle yap›lan mülakatlar
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olmak üzere üç k›s›mda bulgular ede edilmifltir. Fakat bu bölümde haz›rlanan
materyale iliflkin Deney grubu ö¤retmeni ile yap›lan mülakat verileri ve ÇZK uygun ders materyallerinden birinin son haline yer verilmifltir.

I) Deney Grubu Ö¤retmeni ile
Yap›lan Mülakattan Elde Edilen Veriler
Deney grubunda pilot uygulama s›ras›nda araflt›rmac›n›n ÇZK’ya dayal› etkinliklerle yürüttü¤ü dersler sonras›nda ders ö¤retmeninin uygulamaya yönelik
düflünceleri al›nm›flt›r. Ders ö¤retmeni uygulamay› yürütmemesine ra¤men baz›
derslere izleyici olarak kat›lm›flt›r. Pilot çal›flma öncesinde ö¤retmene ÇZK hakk›nda bilgi verilmifltir.

1) ÇZK’ya dayal› olarak sürdürülen kimya dersinin ö¤rencilerin
ö¤renmelerindeki etkisi sizce nas›l olmufltur?
Ö¤rencilerin ilgisini çekti¤ini, kavramlar› daha kolay kavrad›klar›n› ve kal›c›
oldu¤unu ifade etmifltir. Ayr›ca konunun bekledi¤inden daha iyi anlafl›ld›¤›n› belirtmifltir. Uygulama sonras›nda ö¤rencilere ifllenen konularla ilgili sorular sordu¤unu ve verdikleri cevaplardan sadece çok zay›f olarak gördü¤ü ö¤renciler d›fl›nda ço¤unlukla konuyu anlad›klar›n› söylemifltir. Tepegözün kullan›lmas›n›n ö¤rencilerin hofluna gitti¤i, ö¤rencilerin görerek zihinlerinde bilgiyi daha kolay yerlefltirebildiklerini ve ö¤retmen aç›s›ndan da zamandan tasarruf sa¤lanabilece¤ini belirtmifltir. Ayr›ca ö¤retmen konular›n günlük yaflam ile iliflkili VCD’lerin olmas›n›n
çok daha güzel olaca¤›n› belirterek öneride bulunmufltur.

2) Kimya dersine karfl› ö¤rencilerin bak›fl› sizce nas›l olmufltur?
Tutumlar›nda nas›l bir de¤iflim gözlediniz?
Ö¤rencilerin olumsuz olarak bakt›klar› tek yönün konuyla ilgili fazla ifllem
yapmad›klar›, soru çözmediklerinin oldu¤unu belirtmifltir. Çünkü ö¤rencilerin bu
flekilde bir ders iflleme tarz›na önceden beri al›fl›k olduklar›n› ve bu nedenle yad›rgad›klar›n› ifade etmifltir. Ayr›ca ö¤rencilerin not tutturulmad›¤›ndan yak›nd›klar›n› belirttiklerini söylemifltir. Ö¤retmen bu durumu ö¤rencilerin al›flk›n olmamalar›na ve not tutma yeteneklerinin olmamas›na ba¤lamaktad›r. Bunun d›fl›nda
her hangi olumsuz bir fley gözlemlemedi¤ini söylemifltir. Kendisinin de mümkün
oldu¤unca yazd›rmad›¤›n› ancak can al›c› noktalar›n unutulmamas› için gerekli
k›s›mlar› k›sa olarak yazd›rd›¤›n› ifade etmektedir.
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3) ÇZK’ya dayal› olarak yürütülen
kimya dersini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Deney grubu ö¤retmeni genel olarak kimya dersleri için haftal›k ders saatinin
yetersizli¤ine dikkat çekerek haftada 2 ders saatinde konuyu hem teorik hem de
uygulamal› olarak göstermenin; ayr›ca deney konular›na da yer verilmesi gerekti¤i için pek mümkün olmad›¤›n› belirtmifltir. Ancak haftal›k ders saatinin 3 saate
ç›kart›lmas› durumunda yöntemin oldukça iyi oldu¤unu ifade etmifltir. Ö¤retmen;
“...zaman...2 saat yetmez...sen onu 2 saatle s›n›rland›rd›¤›n zaman... mesela, atomu tan›mlamada dersin yar›s›n› zaten ö¤renci kutular içerisine koydu¤un
farkl› cisimleri anlamakta geçiriyor...daha farkl› görsel çal›flmalar yap›yorsunuz.
Bu 2 saatte hem onlar› hem konuyu kavratmak, müfredat› yetifltirmek bana göre çok zor...” fleklinde düflüncelerini dile getirmifltir.
Ayr›ca ö¤retmen ÇZK’ya dayal› uygulamalar›n liselerde kullan›lmad›¤› için
ö¤rencilerin al›flamad›¤›n› ve baz› ö¤rencilerin yad›rgayabileceklerini, s›cak bakmayabileceklerini ancak al›flt›kça daha iyi olaca¤›n› ve ö¤renebileceklerine inand›¤›n› belirtmifltir. Bunu;
“....Çünkü s›nav sistemi buna yönelik de¤il. S›nav sistemi tamamen test çözümüne yönelik...bu flekilde görsel fleyi, bilgiyi kullanma da var ama tam sizin
anlatt›¤›n›z gibi flekilde bir soru sistemi içerisinde de¤iller...ama e¤er ÖSS sistemi
ÇZK’ya uyarlan›rsa o zaman biraz da onu görerek daha ilgili olur...ona uymak zorunda kalacak. Ö¤renci s›n›fa geliyor, dershanelere gidiyor bak›yor ki hiç bu tür
fleyler yok...test, test, hep soru çözme ve bu tür uygulamalar hiç yap›lm›yor. Gereksiz oldu¤u söyleniyor...sizin için önemli olan en k›sa yoldan sonuca ulaflmakt›r deniyor...hatta baz› fleyler onlara ezberlettiriliyor...kal›p halinde her soruya göre formül ezberlettiriliyor...sistem buna uyarlanm›fl...baflar› da üniversiteye ne kadar ö¤renci gönderdi¤inle ölçülüyor...Tabiki etkinliklere dayal› bu tür uygulamalar›n yarar› var. Bu türlü çal›flmalar bilimsel çal›flmalar sonucunda e¤itimciler taraf›ndan ortaya konulmufltur....” fleklindeki düflüncesini belirtmektedir.
Ders ö¤retmeni ÇZK’ya dayal› etkinliklerin yer verildi¤i ders planlar› için 2
ders saatinin yetersiz oldu¤unu ve üniversite s›nav› oldu¤u sürece soru çözümünün mutlaka olaca¤›n›; ayr›ca ders saatinin %30’nun problem çözümüne ayr›lmas› gerekti¤ini belirterek materyallerin bu yönünün eksik oldu¤una de¤inmifltir. Bununla birlikte materyallerin uygulanabilirli¤i konusunda;
“...önemli olan bu yöntemin flartlar›m›za göre ne kadar›n›n kullan›labilir oldu¤udur...yoksa hiçbir fley bahane de¤ildir...s›n›f›n 40-50 kiflilik olmas› engel teflkil etmez. Bunlar olumsuz yönleridir...tabiki ideali vard›r...insan ister ki 20 kiflilik
s›n›flar olsun, laboratuar flartlar›n›n yeterli oldu¤u ortamlarda bu tür çal›flmalar
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olsun...tabiki bunlar verimi art›r›r. S›n›f kalabal›k diye bu yöntemi uygulamayal›m
diyemezsin..” fleklinde düflüncesini belirtmifltir.

4) Sizce ÇZK’n›n ö¤retim sürecine katk›lar› nas›l olabilir?
ÇZK’n›n ö¤retim sürecine yönelik uygulamalar› konusunda ö¤retmen daha
önce bilgilendirilmiflti. Bu do¤rultuda ö¤rencilerin alan gezilerine götürülmeleri
konusunda ders ö¤retmeninin düflünceleri araflt›r›lm›flt›r. Bu konuda;
“...Lise sonlar özellikle çimento fabrikalar›na götürülebilir. Çimentonun kilden al›n›p hangi aflamalardan geçti¤ini ve nas›l olufltu¤unu görme imkan› bulabilirler. Biz üniversitedeyken gitmifltik...suyun iyonlaflt›r›lmas› vard›r bize göstermifllerdi...iyonlar›n tutulmas›n› görmüfltük...ayr›ca çikolatan›n yap›ld›¤› fabrikalara götürmüfllerdi bizi...kabaca f›nd›k nereden giriyor...çikolataya kadar hangi aflamalardan geçiyor. Bunlar› hep görmüfltük. Bir de a¤açlardan ka¤›t yap›m›n› görmek için ka¤›t fabrikas›na gitmifltik. A¤aç kütük olarak giriyor ve çeflitli aflamalardan sonra ka¤›t olarak ç›k›yor...”
söyleyerek kimya dersiyle ilgili bu tür gezilerin yap›labilece¤ini belirtmektedir. Ancak bu tür gezilerin yap›labilmesi için gerekli düzenlemelerin olmad›¤›n› belirterek MEB’in bu konuda öncülük ederek kurumlar ve okullar aras›nda gerekli düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir.
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II) Ders Plan›-1
Ders

: Kimya

SÝnÝf

: Lise-1

Okul :
†nite : Elementler ve Bileflikler
Konu : Atom Teorileri ve Atomun Yap›s›
– Dalton Atom Modeli
– Thomson Atom Modeli
– Rutherford Atom Modeli
SŸre

: 3 × 45

Yšntem ve Teknikler : Çoklu Zekâ Kuram›na dayal› etkinlikler
Kaynak Kitaplar:
Lise1 Kimya ders kitab› (Karaca F., Pafla yay›nc›l›k,1998),
Kimya1; ÖSS’ye Haz›rl›k ve Liseler için (Çelik N., Erdem A.R.,
Gürler V., Zambak Yay›nlar›), Co-ordinated Science; Chemistry
(Gallaher,R. M., Ingram P., Whitehead P.), Integrated Science 2
(Bethell G., Coppock D., Pebworth L.,), Atom ve Molekül (Cox P.

5) Siz bundan sonraki kimya derslerini
ÇZK’ya dayal› etkinliklerle ifllemek ister misiniz? Neden?
Yeterli ders araç gereçlerinin olmas› durumunda özellikle yapmak istedi¤ini ifade etmifltir. Ancak yeterli araç gereçlerinin olmad›¤›n›, hatta laboratuarda
kimyasal maddelerin bir k›sm›n›n bitti¤ini, bir k›sm›n›n ise bozuldu¤unu belirterek okul flartlar›n›n yetersiz oldu¤unu dile getirmektedir. Ayr›ca yöntemin uygulamas›na yönelik kaynak materyallerin ellerinde olmad›¤›n› ifade etmifltir. Bunun
üzerine araflt›rmac› bu kuram› tan›t›c› hizmet içi bir kurs düzenlenmesi durumunda kat›l›p kat›lamayaca¤› fleklindeki sorusuna karfl›l›k;
“....Geçen sene seminerler yap›ld›. Biz de kat›ld›k...teorik olarak yap›ld›. Materyaller getirilmedi ve tepegözde materyallerin nas›l haz›rlanaca¤› ile ilgili bir
yans› gösterildi. Halbuki basit bir uygulaman›n s›n›fta bizlerle yap›lmas› gerekirdi...bu üniversite s›nav sistemi oldu¤u sürece bunlar havada kal›yor... yarar› var
yok demiyorum...” fleklinde düflüncesini aç›klayarak seminerlerin uygulamaya dönük olmaktan ziyade daha çok teorik yap›ld›¤›n› belirtmifltir. Ancak ÇZK il ilgili uygulamaya yönelik yap›lacak seminerlere kat›lmak istedi¤ini söylemifltir.

R., Parsonage M., Tübitak Popüler Bilim Kitaplar›).
Ara•-Gere•ler:
– Atom Modelleriyle ilgili zihin haritalar›n›n yer verildi¤i asetatlar
– ‹çerlerinde farkl› cisimlerin bulundu¤u kapal› kutular (her grup için)
– Çal›flma yapraklar›
Amaç 1– Geçmiflten günümüze kadar atomun yap›s›yla ilgili yap›lan çal›flmalara dayanarak atomun yap›s›n› kavrayabilme.
DavranÝßlar:
1.

Bir model tasarlayarak atomun yap›s›ndaki geliflmeleri aç›klama

2.

Maddelerin atomlardan olufltu¤unu aç›klama

3.

Geçmiflten günümüze kadar gelifltirilen atom modellerini aç›klama
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G‹R‹fi
Bugün bilim adamlar›n› y›llarca üzerinde düflündürmüfl ve tart›flt›rm›fl bir konuya bafll›yoruz. Çevremizdeki maddelere bakt›¤›m›zda pek çok farkl› ve benzer yanlar›n›n oldu¤unu görmekteyiz. S›n›f›m›z› ele alal›m: s›ra, masa, duvar,
pencere, cam, defter vb., pek çok maddeyi s›ralayabiliriz. Bu maddelerin gšrebildiÛimiz birbirinden farkl› ve benzer olan özelliklerini hemen s›ralayabiliriz. Peki acaba bu maddelerin gšremediÛimiz ortak özellikleri var m›d›r?
Atom ad›n› verdi¤imiz küçük parçac›klar›n araflt›r›lmas› bilimin en heyecan
verici alanlar›ndan biri olmufltur. Asl›nda atom konusu fen bilimlerinin temelini oluflturur. Evrenin büyük bir k›sm› maddeden ve madde de atomlardan
oluflmufltur. “Atomlar› alfabemizdeki harflere benzetebiliriz. Alfabedeki harfler nas›l bir araya gelerek dilimizdeki farkl› sözcükleri oluflturuyorlarsa, atomlar da bir araya gelerek farkl› maddeleri olufltururlar”. ‹flte bu konu sayesinde sizlerle atomlar›n o gizemli dünyas›na yolculu¤a ç›kaca¤›z.

Do¤a Zekâs› Etkinli¤i:
S›n›f›m›z› ele alal›m. S›n›f›n duvarlar› tu¤lalar›n harçlarla birlefltirilmesinden,
kap›lar› a¤açtan, kap› kollar› demirden yap›lm›flt›r, pencereleri camdan oluflturulmufltur. S›n›f›n duvar›n› oluflturan tu¤lalar› parçalad›¤›m›z› düflünelim. Bölünen
bir parçay› yeniden daha küçük parçalara ay›rmaya devam edelim.
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Mant›k/matematiksel (Sosyal/ Dilsel Zekâ) Etkinlik:
Atom modellerinin nas›l gelifltirildi¤inin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla s›n›f 5 gruba ayr›l›r ve her bir gruba içerisinde farkl› cisimler bulunan birer kapal› kutu verilir. Kutuyu açmadan içersinde bulunan cisimin özellikleriyle ilgili sorular oluflturmalar› ve yazd›klar› sorulara tahmini cevaplar bulmalar› istenir.
En sonunda da kutuda ne oldu¤unu tahmin etmeleri istenir. Daha sonra kutuyu
açmalar› istenir ve tahminlerinin ne ölçüde do¤ru oldu¤u sorulur.
Etkinlik-1 Gözle görünmeyen atomun varl›¤›n› nas›l tayin edilir?
Amaç : Bilim adamlar›n›n çal›flma prensiplerini tan›mak
Araç-gereçler :
– içerisinde farkl› cisimler bulunan 5 tane kapal› kutu
– 5 tane çal›flma yapra¤›
Kutuyu açmadan çeflitli denemeler yaparak, içinde ne olabilece¤ini ö¤renmeye yönelik grup arkadafllar›n›zla birlikte sorular oluflturun ve bu sorulara
cevaplar verin.
SORULAR

CEVAPLAR

1-................................................................................................................
–

Sizce bu ay›rma ifllemi ne zamana kadar devam eder?

...................................................................................................................

–

Acaba tu¤lan›n bölünmeyen bir parças› var m›? Yoksa istedi¤imiz kadar
küçük parçalara ay›rabilir miyiz?

2-................................................................................................................

–

Atom nas›l bir yap›ya sahiptir ?

Yukar›daki sorular önce ö¤rencilere sorulur ve fikirleri al›nmaya çal›fl›l›r. Daha
sonra bilim adamlar›n›n y›llarca bu sorular üzerinde tart›flt›klar› belirtilir.
Bugün atomla ilgili bilgilerimiz, teorik ve deneysel olarak yap›lan çal›flmalardan elde edilmifltir. Bu çal›flmalar sonucunda atomun varl›¤› kesinlefltikten
sonra, onlar› daha yak›ndan tan›mak, özellikleriyle ilgili araflt›rmalar yapmak
için modeller tasarlanmaya bafllanm›flt›r. Model, bir konu ya da olay›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla tasarlan›r, ancak olaylar›n gerçek özelli¤ini belirtmez.

...................................................................................................................
3-................................................................................................................
...................................................................................................................
4Elde etti¤iniz ipuçlar›ndan yararlanarak kutuda ne olabilece¤i ile ilgili tahmininizi yap›n. Kutuyu aç›n ve tahmininizin ne ölçüde do¤ru oldu¤unu tart›fl›n.
Ö¤retmen ö¤rencilerden etkinlik sonras›nda yapt›klar› etkinlikle ne ö¤rendiklerini aç›klamalar›n› ister. Yeterli say›da cevap ald›ktan sonra ö¤rencilerin
cevaplar›n› toparlayarak afla¤›daki aç›klamay› yapar.
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Ö¤rencilere yapt›klar› fleyin kutudaki cismin yap›s›yla ilgili model oluflturmak
oldu¤u belirtilir. Kutu içerisinde ne oldu¤unu görmüyordunuz ancak bir tak›m
ipuçlar›ndan yararlanarak kutudaki maddelerle ilgili tahminlerde bulundunuz. ‹flte burada yapt›¤›n›za benzer flekilde bilim adamlar› da maddenin yap›s›n› aç›klamak için çeflitli ipuçlar›ndan yararlanarak atom ve yap›s›n› aç›klayan modeller ileri sürmüfllerdir. Atom modelleri bilim adamlar› taraf›ndan hayal edilmifl tablolard›r. Bunlar atomu do¤rudan do¤ruya gözlemleyerek yap›lan modeller de¤ildir.
Daha sonra tarih boyunca gelifltirilen belli bafll› atom modellerinin incelenece¤i söylenerek afla¤›daki bafll›k tahtaya yaz›l›r.
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Dalton atom modelinin temel özellikleri bu flekilde ö¤rencilere bir zihin haritas›yla verildikten sonra, bilimsel çal›flmalar ilerledikçe baz› eksik yönlerinin
ve atomun yap›s›yla ilgili baz› yanl›fllar›n oldu¤u belirtilir.
Sšzel/ mŸziksel/ Gšrsel Zek‰ Etkinlikleri .(Tercihe b›rak›lm›fl).
Ö¤rencilerden Dalton’un atom modelindeki yanl›fll›klar›n neler oldu¤u araflt›rmalar› istenir (ödev olarak verilir. Bir sonraki derste bu ödevlerin toplanaca¤›
aç›klan›r. Bu ödevi ister bir fliir oluflturarak, ister hikaye yazarak isterlerse flark› sözü besteleyerek veya modeller oluflturarak haz›rlayabilecekleri belirtilir).
ELEKTRON VE PROTONUN KEfiFED‹LMES‹
DoÛa Zek‰sÝ EtkinliÛi:

MADDE YAPISI VE ATOM MODELLER‹
A-DALTON ATOM MODEL‹
Dalton yapt›¤› çeflitli deneysel çal›flmalara dayanarak atomun yap›s›yla ilgili
bir model ortaya koymufltur. Dalton modelinde yer alan ifadeler bir zihin haritas› ile ö¤rencilere gösterilir:

“Dikkat ettiyseniz bir masay›, bir ka¤›t parças›n›, demiri veya akl›n›za gelebilecek herhangi bir fleyi tuttu¤unuzda sizi elektrik çarpt› m›? Al›nan cevaplar do¤rultusunda, maddelerin dolay›s›yla onlar› oluflturan atomlar›n elektrikçe nötr oldu¤u kan›s›na varmam›z gerekir. Elektronlar›n negatif etkisini nötrlefltirecek kadar pozitif elektrik mikatar›n›n atom içersinde bulunmas› gerekti¤i anlafl›l›r.
Ö¤rencilere maddenin elektriksel yap›da oldu¤unu göstermek amac›yla bir
çal›flma yapra¤› verilir. Bu çal›flma yapra¤›nda evde kolayl›kla gerçeklefltirebilecekleri bir etkinlik verilir ve elde ettikleri sonuçlar› ve gözlemleri bu çal›flma
yapra¤›na kaydederek bir sonraki derste getirmeleri istenir.

Gšrsel Zek‰ EtkinliÛi:
Etkinlik-2 Dalton Atomu Nas›l Tan›mlam›flt›r?
Amaç : Dalton atom modelini tan›mak

Yünlü kaza¤›n›z› ç›kard›¤›n›zda “ç›t ç›t” diye ses ç›kard›¤›n›
fark etmiflsinizdir. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Bazen ak›fl halinde olmadan da elektrik söz konusu olabilir. Statik elektrik,
elektrik yükünün birikmesidir.

Etkinlik

Matter
Bir elementin bütün
atomlar›n›n kütlesi ve
di¤er özellikleri ayn›d›r.

SU NEDEN BÜKÜLMEKTED‹R?

Kütlenin korunumu ve
sabit oranlar
kanunundan

Her element atom
denilen çok küçük ve
bölünemeyen
taneciklerden
oluflmufltur.
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Atom

Atomlar içi
dolu kürelerdir

Atomlar belirli
say›larda
birleflerek
molekülleri
olufltururlar.

Evde muslu¤u aç›n ve suyu incecik ak›t›n. Sonra bir tara¤› saç›n›za sürterek
yükleyin ve musluktan akan suya yaklaflt›r›n ancak de¤dirmeyin.

SORULAR
1.

Tara¤› akan suya yaklaflt›rd›¤›n›zda ne gözlemlediniz? Herhangi bir fley gözlemlemediyseniz tara¤› tekrar saç›n›za sürterek yeniden deneyin gözlem sonuçlar›n›z› kaydedin.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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2.

3.
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Yapt›¤›n›z denemede suyun hareketinin denemeyi yapmadan önce yapt›ktan
sonraki fleklini çizin.
Etkinli¤e bafllarken sorulan soruyu ve yapt›¤›n›z etkinlikteki suyun hareketini nas›l aç›klars›n›z?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Ö¤retmen ö¤rencilerin evde gerçeklefltirdikleri deney ile ilgili vard›klar› sonuçlar› birkaç›ndan aç›klamas›n› ister. Daha sonra Stoney adl› bir bilim adam›n›n 1874 y›l›nda, elektri¤in taneciklerden olufltu¤unu ve bu taneciklerin
atomun yap›s›nda da bulundu¤unu ileri sürdü¤ünü ve bu taneciklere elektron ad›n› verdi¤ini aç›klar. Thomson Atom Modeline geçifl yapar.

MŸziksel-ritmik Zek‰ EtkinliÛi:
Ö¤rencilere tepegözde gösterilen asetatlar› dikkatle incelemeleri söylenir.
Daha sonra ö¤rencilerden daha önce gördükleri Dalton atom modelinden
farkl› olarak bu modelde ne gibi yeni fikirlerin ileri sürüldü¤ünü flark› sözü
yazarak aç›klamalar› istenir. Ayr›ca bu modelin eksik ve hatal› yönlerinin neler oldu¤u aç›klamalar› istenir.
DoÛa Zek‰sÝ EtkinliÛi : (Mant›k-Matematiksel zekâ, uzamsal zekâ) (Ödev
etkinlik)
Yukar›da Thomson’un atom modelinden bahsederken üzümlü keke benzetildi¤inden bahsedilmiflti. Sizce hangi yönleriyle Dalton atom modeli üzümlü keke benzetilmifltir. Siz Thomson’un atom modelini günlük hayattan benzer örnekler verebilir misiniz. (Karpuz vb.)
C-RUTHERFORD ATOM MODEL‹

B-THOMSON ATOM MODEL‹
Thomson atom modeli, bir karpuza ya da üzümlü keke benzetilebilir.
Gšrsel Zek‰ EtkinliÛi :
Thomson’un atom modelinde ileri sürdü¤ü fikirler ve atomun yap›s›yla ilgili
öne sürdü¤ü modelin ilkeleri asetat üzerinde ö¤rencilere gösterilir.
Etkinlik-3 Thomson atomun yap›s›n› nas›l tan›mlam›flt›r?
Amaç : Thomson’un atomun yap›s›yla ilgili ileri sürdü¤ü fikirleri kavramak
Atomlar, yar›çaplar›
yaklafl›k 10-8 cm olan
kürelerdir. Proton ve
elektronlar bu küre
içerisinde rastgele
yerlerde bulunur.
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Elektronlar kütlesi ihmal
edilebilecek kadar küçüktür.
Bu nedenle atomun a¤›rl›¤›n›
büyük ölçüde protonlar
oluflturur.

Atomun yap›s›n› ayd›nlatan önemli çal›flmalar radyoaktivitenin bulunmas›ndan sonra yap›lm›flt›r. Baz› elementler hiçbir d›fl etki olmadan gözle görünmeyen
›fl›nlar saçarak bozunur. Bu tür elementlere radyoaktif element denir. Radyoaktif
elementler α, δ, β ad› verilen 3 tür ›fl›n yayar.
MantÝk-Matematiksel Zek‰ EtkinliÛi (/Görsel Zekâ)
Ö¤retmen yukar›daki aç›klamay› yapt›ktan sonra Rutherford’un yapt›¤› deneyi
tahtaya çizer ve daha sonra ö¤rencilerden kendilerini bu bilim adam›n›n yerine
koymalar› istenir. Daha sonra çizilen flekle bakarak atomun yap›s›yla ilgili ne tür
sonuçlara varabilecekleri sorularak fikirleri al›n›r. Son olarak Rutherford’un ileri sürdü¤ü fikirler bir zihin haritas›yla asetat üzerinde ö¤rencilere gösterilir.
Amaç : Rutherford’un Atomu Keflfi
Atomun büyük bir
k›sm› boflluktan oluflur.
Elektronlar bu büyük
bofllukta bulunur.

(+) yük ve kütle atom
merkezinde küçük bir
hacimde yer al›r. Bu hacme
çekirdek ad› verilir.

(1897) Thomson Atom Modeli

Protonlar ve elektronlar
yüklü parçac›klard›r. Bunlar›n
yükleri eflittir ve iflaretçe z›tt›rlar.
Proton (+) birim yüke, elektron
ise (-) birim yüke eflittir.

Nötr bir atomda
proton say›s› elektron
say›s›na eflittir.
Dolay›s›yla atom
nötrdür.

Elektronlar
çekirdek

Çekirdekte (+) yük miktar›,
ayn› elementin bütün
atomlar›nda ayn›, farkl›
atomlarda fakl›d›r.
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MantÝk-Matematiksel Zek‰ EtkinliÛi: (Sosyal, bireysel, görsel zekâya da
hitap edebilir).
Rutherford’un atomun yap›s›n› aç›klamak için ileri sürdü¤ü atom modelinde yer alan kavramlar› ve bu kavramlar›n özelliklerinin yer ald›¤› bir anlam çözümleme tablosu ö¤rencilerle birlikte s›n›fta oluflturulur.
Bireysel Zek‰ EtkinliÛi : (/ Müziksel Zekâ)
Ö¤rencilere atomun yap›s›yla ilgili bir resmi içeren bir ka¤›t da¤›t›l›r. Ö¤rencilerden bu ana kadar iflledikleri konular› dikkate alarak resme bakt›klar›nda ne
hissettiklerini ve dŸßŸncelerini ka¤›da ifade etmeleri istenir. (Ö¤rencilerden
hislerini istedikleri flekilde ifade edebilecekleri de belirtilebilir). Bu esnada ö¤rencilere arka planda sözsüz müzik dinletilebilir.
Elektron
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Bilindi¤i üzere ülkemizde MEB bünyesinde üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itim görmeleri için Bilim sanat merkezleri aç›lm›fl ve bir çok ilde de faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerin bir çok problemi olmas›na ra¤men (Gökdere& Küçük, 2003) normal okullardan çok daha iyi fiziksel ve donan›msal imkanlara sahiptirler. Ayr›ca bu merkezlerde ö¤renci merkezli e¤itim sunulmaya çal›fl›lmas›
nedeni ile de müfredat›n yetifltirilmesi gibi bir problemde mevcut de¤ildir (Gökdere, Küçük& Çepni, 2003). Aksine ÇZK’ ya göre haz›rlanan programlar›n haz›rlanmas› ve uygulanmas› önerilmektedir (Tebli¤ler Dergisi, 2001). Bu sebepten dolay› bu türden etkinliklerin Bilim sanat merkezlerinde görev yapan ö¤retmenler
taraf›ndan s›kl›kla kullan›lmas› önerilmektedir.
Çal›flma bulgular› çal›flmam›za kat›lan ö¤retmenlerin bu kuramdan haberdar
olmad›klar›n› bize göstermektedir. Literatürde yer alan çal›flmalarda ülkemiz için
üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerinin de bu kuramdan yeterince haberdar olmad›klar›n› göstermektedir. Yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan ö¤retmenlerin bu
türden etkinlikleri etkili bir flekilde uygulamalar› mümkün de¤ildir. Bu sebepten
dolay› üstün yeteneklilerin ö¤retmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi e¤itim
seminerlerinde bu konu alan›nda uzman akademisyenlerin kat›l›m› sa¤lanarak
teorikten ziyade uygulamal› e¤itim f›rsat› ö¤retmenlere sunulmal›d›r. Ancak bu
flekilde ö¤retmenler meslek yaflant›lar›nda bu kurama uygun etkilikler gelifltirecek ve uygulaya bileceklerdir.
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u araflt›rma, Ankara ili merkezindeki kamu kurulufllar›na ba¤l› okul öncesi e¤itim kurumlar›na devam eden çocuklar aras›ndan matematik alan›nda üstün yetenekli olanlar› belirlemek ve bu çocuklar› yafl,cinsiyet, ebeveyn
ve aile yap›s› ile ilgili özellikler bak›m›ndan incelemek amac›yla planlanm›flt›r.
90’› befl, 130’u alt› yafl olmak üzere toplam 220 çocuk, Çocuk De¤erlendirme
Formlar› ile hem ö¤retmenleri hem de aileleri taraf›ndan aday gösterilmifltir.
Bu çocuklardan, Temel Kabiliyetler Testi 5-7 sonucunda 130 ve üzerinde zekâ
bölümüne sahip olan ve 5-8 yafl düzeyi Matematik Aktivitelerinde takvim yafl›n›n en az iki yafl üzerindeki matematik aktivitesinde baflar›l› olan toplam 29
çocuk “matematik alan›nda üstün yetenekli” olarak belirlenmifltir.
Sonuç olarak, araflt›rma kapsam›ndaki befl ve alt› yafl grubu çocuklar göz önüne al›nd›¤›nda, matematik alan›nda üstün yetenekli olmada cinsiyetin önemsiz
ve annenin meslek sahibi olmas›n›n önemli bir de¤iflken oldu¤u saptanm›flt›r.

G‹R‹fi
Matematik, dünyan›n düzen ve organizasyonu için son derece önemli ve gerekli bir araçt›r ve herkes matemati¤i belli bir yere kadar ö¤renmek zorundad›r.
____________________________________

* Yard. Doç. Dr., Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi.
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Matematik ve di¤er bilimlerin anlafl›lmas›nda gerekli olan becerilerin temeli okul
öncesi dönemde at›lmaya bafllamakta ve çocu¤un daha sonraki okul hayat› için
gerekli olan matematik bilgisinin ve kavramlar›n›n kazan›lmas›na yard›mc› olmaktad›r (Güven 2000).

3. Matematik Baflar› Testleri: Matematik baflar› testlerinde ulusal normlar›n %95 ya da %97 sinin üzerinde puan alan ö¤renciler matematik alan›nda
yüksek yetenekli olabilirler ancak gerçek üstün yeteneklilerden, yüksek baflar›
gösterenleri ay›rmaya ihtiyaç vard›r.

Çocuklar 5 yafla geldiklerinde 1’den 10’a kadar hatta daha ileri say› saymay›
bilinçli olarak yapabilirler. S›n›fland›rma yapabilirler. Say›lar›n temel korunumunu
ve say›lara olan ilavelerin ana prensibini anlayabilirler. Niceliklerin biçimlerini zihinlerinde düflünerek ifade edebilirler. Bütün bunlar› bilinçli olarak yaparlar. Günlük deneyimlerini kullanarak parça bütün iliflkisini baflarabilirler. 6 yafltaki çocuklar ise, bir cismin niteli¤indeki baz› de¤iflikli¤e ra¤men baz› özelliklerinin sabit
kald›¤›n› farketmeye bafllam›fllard›r. 1-20 aras›ndaki say›lar› anlamlar›n› bilerek sayarlar, bir grup nesneyi tek tek sayarak kaç tane oldu¤unu söylerler. S›ralama becerisi geliflmifltir, yar›m ve bütünü gösterirler. ‹stenildi¤inde bir grup nesneyi ikiflerli, üçerli gruplara ay›rabilirler (Metin 2002).

4. Matematik Yetenek Testi: Standardize edilmifl matematik yetenek testi
sonuçlar›, matematik baflar› testlerinin sonuçlar›n›n kullan›m›na benzer yolla de¤erlendirilir.

Matematik alanÝnda ŸstŸn yetenek, matematik alanÝnda en Ÿst noktaya ulaßmada veya sadece aritmetik hesaplamalarÝ yapmada yŸksek
dŸzeyde kabiliyet gšstermekten •ok matematiksel fikirleri ve matematiksel mantÝÛÝ anlamada yŸksek yeteneÛi ifade eder (Miller 1990).
Araflt›rmalara göre, matematiksel alanda üstün yetenekli çocuklar›n, materyali organize etme,flablonlar› ve kurallar› kullanma, problemin ifadesini de¤ifltirme,
flablon ve kurallarda yeni ifadeler kullanma, çok karmafl›k konular› anlama ve bu
konularda çal›flma, ifllemleri tersine çevirebilme, ilgili problemleri bulma (yap›land›rma) gibi problem çözme ifllemlerinde usta olduklar› belirlenmifltir (Miller 1990).
“Matematik alan›nda kabiliyetli, matematik alan›nda yetenekli ve matematik alan›nda yüksek seviyede yetenekli” gibi terimler genellikle nüfusun üst %23’ünde yer alan matematiksel yönden yetenekli ö¤rencileri ifade etmek için kullan›l›r (Miller 1990).
Matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar›n belirlenmesinde sadece matematik baflar› ve/veya yetenek testlerinden al›nan bilgiler yeterli de¤ildir. Bu nedenle bu çocuklar› belirleyebilmek için afla¤›da s›ralanan ölçme araçlar›ndan yararlan›labilir:
1. Zekâ Testleri: Zekâ testlerinin sonuçlar› s›kl›kla kayda de¤er bilgi verir ve
matematik alan›nda yetene¤in varl›¤› konusunda ipucu sa¤lar. Ancak tek bafl›na
kullan›ld›¤›nda matematik alan›nda yüksek yetene¤i tan›lamada yeterli de¤ildir.
2. Yarat›c›l›k Testleri: Yüksek yarat›c›l›¤›n de¤erlendirilmesi, matemati¤e ilginin yo¤unlu¤unu göstermekle birlikte matematik alan›nda yetene¤in önemli
bir ip ucu olarak de¤erlendirilebilir.

5. Seviye Üstü Matematik Yetenek Testleri: Bu araç, sadece normal s›n›f
seviyesi ölçeklerinde güçlü matematik kabiliyeti gösteren ö¤rencilere ya da kesin
olarak yüksek matematik yetene¤i gösteren ö¤rencilere uygulanmal›d›r. Bir seviye üstü matematik yetenek testi, test uygulanan çocu¤un yaklafl›k bir veya 1/3 yafl
üzerinde olan ö¤renciler için kullan›lan ve düzenlenen bir testtir (Miller 1990).
Matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar› belirlerken yetenek alanlar›na
göre haz›rlanm›fl testlerin yan› s›ra çocu¤un, ailesi, ö¤retmeni, yaflad›¤› çevre ve
di¤er geliflim özellikleri ile ilgili verilere de genel de¤erlendirme basama¤›nda gereksinim duyulur.
Bu araflt›rma, kamu kurulufllar›na ba¤l› okul öncesi yuva, krefl, anaokulu ve
bak›mevine devam eden 5-6 yafl grubu çocuklar aras›ndan matematik alan›nda
üstün yetenekli olanlar› belirlemek ve bu belirleme sistemi içersinde matematik
alan›nda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar› baz› sosyo-demogrofik özellikleri bak›m›ndan incelemek amac›yla yap›lm›flt›r.

YÖNTEM
AraßtÝrmanÝn Evreni: Ankara ili merkezinde bulunan orta ve orta-üst sosyoekonomik düzey (SED) gelire sahip olanlar›n çal›flt›¤› kamu kurulufllar›na ba¤l›
15 krefl, anaokulu ve bak›m evine devam eden, 2002 flubat ay›nda yafllar› 54-74
aylar (befl ve alt› yafl) aras›nda olan toplam 786 çocuk bu araflt›rman›n evrenini
oluflturmaktad›r.
AraßtÝrmanÝn …rneklemi: Evrendeki çocuklar aras›ndan hem ö¤retmenleri hem de aileleri taraf›ndan zihinsel yönden üstün yetene¤e sahip oldu¤u düflünülen 90’› 5 yafl, 130’u 6 yafl olmak üzere toplam 220 çocuk (103 erkek-117 k›z)
örneklemi oluflturmufltur.
Veri Toplama Ara•larÝ: Dört aflamadan oluflmaktad›r:
a) ‚ocuk DeÛerlendirme Formu 1 (‚DF1 …Ûretmen i•in) ve ‚ocuk DeÛerlendirme Formu 2 (‚DF 2Aile i•in): Okul öncesi ö¤retmenlerinin s›n›flar›nda
üstün yetene¤e sahip oldu¤unu gözlemledi¤i ö¤rencileri, ayr›nt›l› olarak kaydet-
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meleri için ÇDF1; ailelerin yafl›tlar›na göre daha üst düzeyde yeteneklere sahip oldu¤unu düflündü¤ü çocuklar›n› ayr›nt›l› olarak kaydetmeleri için ÇDF2 kullan›lm›flt›r. Bu formlar, ‹llinois Üniversitesi’ nin üstün yetenekli çocuklara yönelik gelifltirdi¤i, ‹llinois Üniversitesi “Ümit Vaat Eden Küçük Özürlü ve Üstün Yetenekli Çocuklar›n Kazan›lmas› ve H›zland›r›lmas› Projesi” bünyesinde M. Karnes, A. Taylor taraf›ndan haz›rlanan “Okul Öncesi Düzey Kabiliyet De¤erlendirme K›lavuzu”ndan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r (Karnes ve Taylor 1978). Gözlem formlar›nda belirtilen
özellik ya da davran›fl karakteristiklerine çocu¤un ne derece sahip oldu¤unu göstermek için dört dereceli bir sistem kullan›lm›flt›r. Bu forma kaydedilen çocuklar›n
her maddeden elde ettikleri dereceler, puan olarak de¤erlendirilmifltir.
b) Temel Kabiliyetler Testi 5-7 Grup Zek‰ Testi: Temel Kabiliyetler Testi
5-7 bir grup testi olup, 5-7, 7-11 ve 11-17 yafl gruplar›na uygulanmak üzere üç ayr› form olarak T. G. Thurstone ve L. L. Thurstone taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bu testin, 5-7 formu ülkemizde rehberlik ve araflt›rma merkezleri (RAM) taraf›ndan ön
seçim amac›yla yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
TKT 5-7, toplam 130 soru maddesi ve dört alt bölümden oluflmaktad›r. Bunlar: dil kavram›, ay›rtetme h›z›, say› kavram› ve yer kavram›d›r. Ülkemizde yayg›n
olarak kullan›lan TKT 5-7 Grup Zekâ Testi 1953’ te dilimize çevrilmifl ve k›smen
adapte edilmifltir. 1992 y›l› sonlar›nda tamamlanan TKT 5-7 testinin Türkiye standardizasyonu çal›flmas›nda, test maddelerinin ay›rtedici ve güvenilir oldu¤u (üç
madde d›fl›nda), ayr›ca tüm maddelerin istenilen düzeyde oldu¤u saptanm›flt›r.
Test tümüyle ele al›nd›¤›nda orta güçlükte bir testtir (p:.58). Elde edilen sonuçlar, TKT 5-7’ nin güvenilir ve ölçmek istedi¤i özellik aç›s›ndan homojen bir test
oldu¤unu göstermifltir (M:E.B. 1994).
c) Yetenek Belirleme Etkinlikleri (YBE): YBE, ‹llinois Üniversitesinin bir
projesi olan “Ümit Vaat Eden Küçük Özürlü ve Üstün Yetenekli Çocuklar›n Kazan›lmas› ve H›zland›r›lmas›” dahilinde yetenek belirleme etkinlikleri olarak Karnes
ve Shwedel taraf›ndan 1981 y›l›nda gelifltirilmifltir. Ancak matematik alan›nda üstün yetenekli olan çocuklar› belirlemek amac›yla Renzulli’nin görüflü benimsenerek yetenek, yarat›c›l›k ve motivasyon ile ilgili olan zihinsel, matematik ve yarat›c›l›k etkinliklerinin kullan›lmas›na karar verilmifltir. Her üç alandaki etkinlikler, profesyonel olarak tercüme yapan bir kifli, iyi düzeyde ingilizce bilen bir çocuk geliflimci ve üstün yetenekliler konusunda çal›flmalar› olan bir akademisyen taraf›ndan çevrilmifl ve düzeltmeleri yap›lm›flt›r. Çocuk, bu etkinli¤i yaparken, bu etkinlik s›ras›nda gözlenmesi gereken noktalar alt› soruda toplanm›flt›r. Bu sorulara uygun olan davran›fllar› çocu¤un yap›p yapmamas›na göre puan verilmifltir.
d) Beß-Sekiz Yaß DŸzeyi Matematik Aktiviteleri: Matematik alan›ndaki
üstün yetenekli çocuklar› belirlemek için literatürde de belirtildi¤i gibi çocuklar›n
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takvim yafllar›n›n üzerinde “Seviye Üstü Matematik Testleri” uygulanmaktad›r. Bir
çocu¤u “matematik alan›nda üstün yetenekli” olarak adland›rabilmek için kullan›lan yöntemlerden biri olup, takvim yafl›n›n en az iki yafl üstünde performans
göstermesi gerekmektedir. Bu sebeple takvim yafl› befl olanlar için alt› ve yedi yafl,
takvim yafl› alt› olanlar için yedi ve sekiz yafl düzeyi matematik aktiviteleri haz›rlanm›flt›r (Metin 2002, Bal 2000, Dirim 2001). Haz›rlanacak matematik aktiviteleri için bir ana s›n›f› ö¤retmeni, bir birinci, bir ikinci s›n›f ve bir matematik branfl
ö¤retmeninden oluflan bir komisyon oluflturulmufltur. Bu komisyon her bir yafl
için matematik aktiviteleri haz›rlam›fl, ön denemelerini yapm›fl ve uygulanan etkinlikler sonucunda çocuklar›n “baflar›l›” olarak adland›r›lmas› için etkinliklerin
%50’ nin üzerinde puan almalar›n› kriter olarak belirlemifltir.
Sonuç olarak, takvim yafl› befl ve alt› olan çocuklardan, ÇDF1ve ÇDF2 ile aday
gösterilip TKT5-7 grup zekâ testi sonucunda 130 ve üzerinde ZB’ne sahip oldu¤u
belirlenen ve takvim yafl›n›n iki yafl üzerinde matematik aktivitesini almaya aday
olup “baflar›l›” olanlar “matematik alan›nda üstün yetenekli” olarak belirlenmifltir.
4. Verilerin Analizi: Verilerin analizinde SPSS 10.0 paket program› kullan›lm›flt›r. Ki-Kare Testi ve yüzdelik de¤erler kullan›lm›flt›r. Verilerin test edilmesinde
anlaml›l›k düzeyi 0.05 olarak kabul edilmifltir.

BULGULAR
Ö¤retmen ve aileleri taraf›ndan ÇDF 1ve ÇDF2 ile aday gösterilen ve örneklem grubunu oluflturan 5-6 yafl grubu çocuklar›n sosyo demogrofik özelliklerinin
takvim yafllar›na göre da¤›l›m› tablo 1’de gösterilmifltir.
Tablo 1: ÇDF 1 ve ÇDF 2 ile Ö¤retmen Ve Aileleri Taraf›ndan Aday Gösterilen 5-6 Yafl
Grubu Çocuklar›n Sosyo-Demografik Özelliklerinin Yafllar›na Göre Da¤›l›m›
TAKVÜM YAÞI
SOSYO.DEM.…Z.

5 YAÞ

6 YAÞ

TOPLAM

n

%

n

%

n

%

CÜNSÜYET

ERKEK
KIZ
TOPLAM

41
49
90

45.6
54.4
40.9

62
68
130

47.7
52.3
59.1

103
117
220

46.8
53.2
100.0

ANNE YAÞI

21-30
31-40
41-50
TOPLAM

11
69
10
90

12.2
76.7
11.1
40.9

13
99
18
130

10.0
76.2
13.8
59.1

24
168
28
220

10.9
76.4
12.7
100.0
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TAKVÜM YAÞI
SOSYO.DEM.…Z.

5 YAÞ

6 YAÞ

TOPLAM

n

%

n

%

n

%

BABA YAÞI

21-30
31-40
41-60
TOPLAM

52
31
7
90

57.8
34.4
7.8
40.9

83
39
8
130

63.8
30.0
6.2
59.1

135
70
15
220

61.4
31.8
6.8
100.0

ANNE EÚT.D

Ülk/Orta/Lise
†niversite
YŸksek Lisans
TOPLAM

16
62
12
90

17.8
68.9
13.3
40.9

31
83
16
130

23.8
63.8
12.3
59.1

47
145
28
220

21.4
65.9
12.7
100.0

BABA EÚT.D

Ülk/Orta/Lise
†niversite
YŸksek Lisans
TOPLAM

22
55
13
90

24.4
61.1
14.4
40.9

37
76
17
130

28.5
58.5
13.1
59.1

59
131
30
220

26.8
59.5
13.6
100.0

ANNE MES.

Mem.ve Üdare.
EÛitimci
Teknik
SaÛlÝk
DiÛer
TOPLAM

39
17
10
11
13
90

43.3
18.9
11.1
12.2
14.4
40.9

71
19
8
21
11
130

54.6
14.6
6.2
16.2
8.5
59.1

110
36
18
32
24
220

50.0
16.4
8.2
14.5
10.9
100.0

BABA MES.

Mem.ve Üdare.
EÛitimci
Teknik
SaÛlÝk
DiÛer
TOPLAM

30
7
24
6
23
90

33.3
7.8
26.7
6.7
25.6
40.9

51
12
20
7
40
130

39.2
9.2
15.4
5.4
30.8
59.1

81
19
44
13
62
220

36.8
8.6
20.0
5.9
28.6
100.0

Tablo 1’de, örneklem grubunun 90’› 5 yafl, 130’u 6 yafl olmak üzere 220
kifliden olufltu¤u, bunlardan 5 yafl grubunun %54.4’ünün k›z, %45.6’s›n›n erkek; 6 yafl grubunun ise, %52.3’ünün k›z, %47.7’sinin erkek çocuklardan olmak üzere tüm örneklem grubunun %46.8’inin erkek, %53.2’sinin k›z çocuklardan meydana geldi¤i görülmektedir. Örneklemdeki çocuklar›n annelerinin
yafl› dikkate al›nd›¤›nda, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n %12.2’sinin anne yafl›
22-30 aras›nda, %76.7’sinin 31-40 aras›nda, %11.1’inin 41-50 yafl aral›¤›nda;
takvim yafl› 6 olan çocuklar›n annelerinin yafl› ise, %10’u 21-30, %76.2’si 3140 , %13.8’i 41-50 yafl aral›¤›ndad›r. Çocuklar›n baba yafllar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n %57.8’inin babas› 21-30,
%34.4’ünün babas› 31-40, %7.8’inin babas› 41-60 yafl aral›¤›nda iken takvim
yafl› 6 olan grubun %63.8’inin babas› 21-30,%30’unun babas› 31-40 ,
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%6.2’sinin babas› 41-60 yafl aras›nda oldu¤u görülmektedir. Örneklem grubundaki çocuklar› anne-babalar›n›n e¤itim durumlar› dikkate al›nd›¤›nda, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n annelerinin %17.8’i lise düzeyine, %68.9’u üniversite, %13.3’ü lisansüstü e¤itim düzeyinde; takvim yafl› 6 olan çocuklar›n annelerinin %23.8’ünün lise düzeyinde, %63.8’inin üniversite, %12.3’ünün lisansüstü düzeyde e¤itim ald›klar› görülmektedir. Babalar›n e¤itim durumlar› incelendi¤inde, takvim yafl› 5 olanlar›n %24.4’ünün babas› lise düzeyinde,
%61.1’inin üniversite, %14.4’ünün yüksek lisans düzeyinde, takvim yafl› 6 olan
çocuklar›n %28.5’inin lise düzeyinde, %58.5’inin üniversite, %13.1’inin lisansüstü düzeyde e¤itimli olduklar› bulunmufltur. Anne-baban›n mesleki durumlar›na bak›ld›¤›nda, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n annelerinin %43.3’ünün memur ve idareci, %18.9’unun e¤itimci, %11.1’inin teknik, %12.2’sinin sa¤l›k,
%14.4’ünün di¤er meslek alanlar›nda, 6 yafl grubu çocuklar›n annelerinin
%54.6’s›n›n memur ve idareci, %14.6’s›n›n e¤itimci, %6.2’sinin teknik,
%16.2’sinin sa¤l›k, %8.5’inin di¤er meslek gruplar›nda çal›flt›klar› tespit edilmifltir. Babalar›n mesleki durumlar› incelendi¤inde, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n %33.3’ünün babas› memur ve idareci, %7.8’inin e¤itimci, %26.7’sinin teknik, %6.7’sinin sa¤l›k, %25.6 ‘s›n›n di¤er meslek gruplar›ndan, takvim yafl› 6
olan çocuklar›n %39.2’ünün babas› memur ve idareci, %9.2’sinin e¤itimci,
%15.4’ünün teknik, %5.4’ünün sa¤l›k, %30.8’inin di¤er meslek gruplar›na ait
ifllerde çal›flt›klar› görülmüfltür.
Tablo 2: Örneklemi oluflturan Çocuklardan Zekâ Bölümü Düzeyileri Göz Önüne
Al›nd›¤›nda Üstün Yetenekli Olan ve Olmayanlar›n Annelerinin Mesleki
Durumlar›na GöreDa¤›l›m›
ZB DŸzeyleri
Anne Mes.

<130

³130

TOPLAM

n

%

N

%

n

%

Memur ve idareci

58

52.7

52

47.3

110

50.0

EÛitimci

24

21.8

12

10.9

36

16.4

Teknik

2

1.8

16

14.5

18

8.2

SaÛlÝk

15

13.7

17

15.5

32

14.5

DiÛer

11

10.0

13

11.8

24

10.9

110

50.0

110

50.0

220

100.0

TOPLAM
(x2=15.508, p<0.005)
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Tablo 2 incelendi¤inde, örneklem grubundaki çocuklardan üstün yetenekli
olan ve olmayanlar›n zekâ bölümü düzeyleri ile annelerinin mesleki durumlar›
aras›nda önemli düzeyde bir iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (x2=15.508, p<0.005).
Belirleme ifllemleri sonucunda matematik alan›nda üstün yetenekli oldu¤u
saptanan 5-6 yafl grubu çocuklar›n evrendeki da¤›l›m› fiekil 1’de verilmifltir. Ankara ili merkezinde kamu kurulufllar›na ba¤l› okul öncesi kurumlar›na devam eden
5-6 yafl grubu toplam 786 kiflilik evren içersinden istatistiki hesaplamalar sonucunda evreni temsil edecek 220 kiflilik örneklem grubu belirlenmifltir. 220 kiflilik
(%28) örneklem grubundan TKT5-7 testi ile ZB 130 ve üstünde olan 110 çocuk(%13.9) üstün yetenekli; 130 ve alt›nda ZB’ne sahip olan 110 çocuk (%13.9)
ise normal zihinsel yetenekli olarak belirlenen çocuklara uygulanan YBE ve 5-8
yafl düzeyi matematik aktiviteleri sonucunda takvim yafl›n›n iki yafl üstünde matematik aktivitelerini almaya aday olup baflar›l› olan toplam 29 çocuk (%3.68)
matematik alan›nda üstün yetenekli olarak belirlenmifltir.
fiekil 1: Belirleme ‹fllemleri Sonucunda Matematik Alan›nda Üstün Yetenekli
Olan Çocuklar›n Evrendeki Da¤›l›m›
E v re n
Örneklem
Ü s t ü n Ye t e n e k l i Ç o c u k l ar
Ü s t ü n Ye t e n e k l i O l m aya n Ç o c u k l ar
M a t e m a t i k A l a n › n da Ü s t ü n Ye t e n e k l i Ç o c u k l ar

566
%72
110
%13,9
81
%10,3

29
%3,68

Sonuç olarak evren içersinde matematik alan›nda üstün yetenekli
çocuklar›n oran› %3.68’ dir.
Tablo 3’de, belirleme ifllemleri sonucunda, matematik alan›nda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n sosyo-demografik özelliklerin takvim yafllar›na
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göre da¤›l›m› incelenmifltir. Matematik alanda üstün yetenekli olarak belirlenen
çocuklardan takvim yafl› 5 olanlar›n %52.9’u erkek, %47.1’i k›z; takvim yafl› 6
olanlar›n ise %50’si k›z, %50’si erkektir. Genel olarak bak›ld›¤›nda matematik
alanda üstün yetenekli çocuklar›n %58.6’s› 5 yafl, %41.4’ü 6 yafl›nda ve %51.7’si
erkek %48.3’ü k›z çocuklardan oluflmaktad›r. Matematik alan›nda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n takvim yafllar›n›n annelerinin yafl›na göre da¤›l›m› incelendi¤inde takvim yafl› 5 olan çocuklar›n %17.6’s›n›n anne yafl› 21-30
aras›nda, 82.4’ü 31-40 aras›nda iken takvim yafl› 6 olan çocuklar›n %16.7’sinin
anne yafl› 21-30 aras›nda, %75’inin 31-40, %8.3’ünün ise 41-50 yafl aras›nda oldu¤u belirlenmifltir. Ayr›ca tabloya genel olarak bak›ld›¤›nda matematik alan›nda
üstün yetenekli çocuklar›n annelerinin %17.2’si 21-30, %79.3’ü 31-40 ve
%3.4’ü 41-50 yafl aras›ndad›r. Matematik alanda üstün yetenekli oldu¤u belirlenen çocuklar›n takvim yafllar›n›n baba yafllar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda,
takvim yafl› 5 olan çocuklar›n %11.8’inin babas›n›n yafl› 20 ile 30, %58.8’inin 31
ile 40, %29.4’ünün 41-60; takvim yafl› 6 olan çocuklar›n ise %8.3’ünün babas›n›n yafl› 20 ile 30, %66.7’sinin 31-40, %25’inin 41-60 yafl aras›ndad›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda, matematik alan›nda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n %10.3’ünün babas›n›n yafl› 20 ile 30 aras›nda iken %62.1’inin 31 ile 40,
%27.6’s›n›n 41-60 aras›nda oldu¤u bulunmufltur. Sosyo-demografik özelliklerden olan anne e¤itim durumuna göre matematik alan›nda üstün yetenekli olarak tan›lanan çocuklar›n takvim yafllar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde, takvim
yafl› 5 olan çocuklar›n %11.8’inin anneleri ilk-orta-lise düzeyinde, %70.6’s› üniversite, %17.6’s› yüksek lisans düzeyinde takvim yafl› 6 olan çocuklar›n ise
%8.3,’ünün anne e¤itim durumu ilk-orta-lise düzeyinde, %66.7’si üniversite,
%25’i yüksek lisans düzeyinde e¤itim gördü¤ü belirlenmifltir. Ayr›ca matematik
alan›nda üstün yetenekli çocuklar›n%10.3’ünün annesi ilk-orta-lise düzeyinde,
%69’u üniversite, %20.7’de yüksek lisans düzeyinde e¤itim alm›flt›r. Matematik
alan›nda üstün yetenekli olan çocuklar›n babalar›n›n e¤itim durumunun takvim
yafllar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, takvim yafl› 5 olanlar›n %11.8’inin babas› ilk-orta-lise düzeyinde, %64.7’si üniversite, %23.5’i yüksek lisans düzeyinde
e¤itime sahip oldu¤u bulunmufltur. Ayr›ca genel olarak bak›ld›¤›nda matematik
alanda üstün olan çocuklar›n babas›n›n %17.2’sinin ilk-orta-lise, %62.1’inin üniversite, %20.7’sinin yüksek lisans düzeyinde e¤itim alm›flt›r. Söz konusu çocuklar›n annelerinin meslekleri incelendi¤inde ise, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n
%47.1’i memur ve idareci, %5.9’u e¤itimci, %11.8’i teknik, %17.6’s› sa¤l›k,
%17.6’s› di¤er; takvim yafl› 6 olan çocuklar›n %50’si memur ve idareci, %16.7’si
e¤itimci, %16.7’si teknik, %16.7’si sa¤l›k ile ilgili mesleklere sahip olduklar› bulunmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n %48.3’ü memur ve idareci %10.3’ü e¤itimci, %13.8’i teknik, %17.2’si sa¤-
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Tablo 3: Belirleme ‹fllemleri Sonucunda Matematik Alan›nda Üstün Yetenekli Olarak Tan›lanan Çocuklar›n Sosyo-Demografik Özelliklerinin Takvim Yafllar›na Göre Da¤›l›m›
TAKVÜM YAÞI
SOSYO.DEM.…Z.

5 YAÞ

6 YAÞ

TOPLAM

n

%

n

%

n

%

CÜNSÜYET

ERKEK
KIZ
TOPLAM

9
8
17

52.9
47.1
58.6

6
6
12

50.0
50.0
41.4

15
14
29

51.7
48.3
100.0

ANNE YAÞI

21-30
31-40
41-50
TOPLAM

3
14
17

17.6
82.4
0.0
58.6

2
9
1
12

16.7
75.0
8.3
41.4

5
23
1
29

17.2
79.3
3.4
100.0

BABA YAÞI

20-30
31-40
41-60
TOPLAM

2
10
5
17

11.8
58.8
29.4
58.6

1
8
3
12

8.3
66.7
25.0
41.4

3
18
8
29

10.3
62.1
27.6
100.0

ANNE EÚT.D

Ülk/Orta/Lise
†niversite
YŸksek Lisans
TOPLAM

2
12
3
17

11.8
70.6
17.6
58.6

1
8
3
12

8.3
66.7
25.0
41.4

3
20
6
29

10.3
69.0
20.7
100.0

BABA EÚT.D

Ülk/Orta/Lise
†niversite
YŸksek Lisans
TOPLAM

2
11
4
17

11.8
64.7
23.5
58.6

3
7
2
12

25.0
58.3
16.7
41.4

5
18
6
29

17.2
62.1
20.7
100.0

Mem.ve Üdare.
EÛitimci
Teknik
SaÛlÝk
DiÛer
TOPLAM

8
1
2
3
3
17

47.1
5.9
11.8
17.6
17.6
58.6

6
2
2
2
12

50.0
16.7
16.7
16.7
0.0
41.4

14
3
4
5
3
29

48.3
10.3
13.8
17.2
10.3
100.0

Mem.ve Üdare.
EÛitimci
Teknik
SaÛlÝk
DiÛer
TOPLAM

3
4
5
1
4
17

17.6
23.5
29.4
5.9
23.5
58.6

3
2
3
1
3
12

25.0
16.7
25.0
8.3
25.0
41.4

6
6
8
2
7
29

20.7
20.7
27.6
6.9
24.1
100.0
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l›k ve %10.3’ü di¤er mesleklerde çal›flmaktad›rlar. Babalar›n›n meslekleri göz
önüne al›nd›¤›nda da, takvim yafl› 5 olan çocuklar›n babas›n›n %17.6’s› memur
ve idareci, %23.5’i e¤itimci, %29.4’ü teknik, %5.9’u sa¤l›k, %23.5’i di¤er; takvim yafl› 6 olan çocuklar›n, babas›n›n %25’i memur ve idareci, %16.7’si e¤itimci, %25’i teknik, %8.3’ü sa¤l›k, %25’i di¤er meslek gruplar›na sahipken genel
bakt›¤›m›zda matematik alanda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n babas›n›n %20.7’si memur ve idareci, %20.7’si e¤itimci, %27.6’s› teknik, %6.9’u
sa¤l›k, %24.1’i di¤er meslek gruplar›nda çal›flmakta olduklar› saptanm›flt›r.

TARTIfiMA

ANNE MES.

BABA MES.

Araflt›rmada, örneklemi oluflturan 5-6 yafl grubu çocuklardan ÇDF 1 ve
ÇDF2 arac›l›¤› ile ö¤retmen ve aileleri taraf›ndan aday gösterilerek TKT5-7 testi
sonucunda 130 ve üzerinde zekâ düzeyine sahip olduklar› belirlenen üstün yetenekli çocuklara , zihinsel, matematik ve yarat›c›l›k alan›nda uygulanan YBE ve 58 yafl düzeyi matematik aktiviteleri sonucunda takvim yafl›n›n iki yafl üstü matematik aktivitesinde baflar›l› olan çocuklar “matematik alan›nda üstün yetenekli” olarak tan›mlanm›flt›r.
Ö¤retmen ve aileler taraf›nda aday gösterilen çocuklara uygulanan TKT5-7
testi sonucunda üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n örneklemin %50’sini oluflturdu¤u görülmektedir. Böylelikle ÇDF1 ve ÇDF 2 ile ö¤retmen ve ailelerince üstün yetenekli oldu¤u düflünülüp aday gösterilen çocuklar›n yar›s› yap›lan
grup zekâ testi sonucunda da gerçekten üstün yetenekli oldu¤u bulunmufltur.
Pek çok araflt›rmac› öncelikle ailelerin ve ö¤retmenlerin yorumlar›n›n üstün
yetenekli çocuklar› seçmede rehber olarak oldukça güvenilir sonuçlar verdi¤ini
çünkü küçük çocuklar›n biliflsel ve sosyal yeteneklerini en iyi flekilde bu iki grubun gözlemleyebildi¤i ileri sürülmüfltür (Jacobs 1936; Lois & Lewis 1992, Framer
1997).
Campione, Brown ve Ferrera (1982) yapt›klar› araflt›rmalarla zihinsel yönden
üstün yetenekli çocuklar›n zekâ testlerinde ço¤unlukla yüksek skorlar elde ettiklerini ve yüksek düzeyde ö¤renme kapasitesine sahip olduklar›n› bulmufllard›r.
Renzulli ve Hartman (1971), ö¤retmen gözlem formlar›n›n üstün yetenekli
çocuklar› belirlemede kullan›m›n›n çok yüksek düzeyde baflar› sa¤lamad›¤›n› belirtmekle birlikte çocuklar hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi alma konusunda çok yararl› oldu¤unu belirtmifllerdir. Ayr›ca, George ve arkadafllar› (1995), ö¤retmenlerin üstün yetenekli çocuklarla ilgili verilen seminerler sonras›nda isabetli olarak
tespit edebilme konusunda baflar›n›n %78 oran›nda artt›¤›n› belirtmifltir.
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Tyler ve Cari (1991), yapt›klar› araflt›rma sonucu üstün yetenekli çocuk popülasyonunun teflhisinde kullan›lan ölçeklerin mümkün oldu¤unca çok ve de¤iflik
olmas›n›n daha güvenilir sonuçlar verdi¤ini ileri sürmüfllerdir.

Thiel ve Thiel (1977) yapt›klar› çal›flma sonucunda, üstün yetenekli çocuk ile
annesinin baba ile üstün yetenekli çocuk aras›ndaki iliflkiye göre daha anlay›fl
üzerine odakl› ve daha s›cak oldu¤unu saptam›fllard›r.

Ayr›ca üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n zekâ düzeyleri ile yafl ve
cinsiyetleri aras›nda iliflki olup olmad›¤› incelenmifl ve sonuçta yafl ve zekâ düzeyleri aras›nda önemli düzeyde iliflki oldu¤u bulunmufltur.

Robinson ve Olszewski, Kubilius (1997), yüksek düzeyde zihinsel yönden yetenekli çocuklar›n büyük bir oran›n›n orta SED ailelerden geldiklerini belirlemifltir.

Çocuklarda matematiksel kavramlarla ilgili becerilerin yaflla ba¤l› olarak 5
yafltan 8 yafla do¤ru önemli art›fl göstermektedir (Bisanz ve ark. 1995)
Araflt›rmac›lar taraf›ndan çocuklar›n matematik performanslar›ndaki cinsiyet
farkl›l›klar›n›n daha çok 10-11 yafllar›ndan sonra bafllad›¤› belirtilmifltir (Karnes ve
Taylor 1978).
Bilir ve ark. (1992) 4-6 yafl grubu 72 çocuk üzerinde niceliksel kavramlarla ilgili yapt›klar› araflt›rma sonucunda 4 yafltan 6 yafla do¤ru çocuklar›n giderek artan bir performansa sahip olduklar› bulunmufltur.
Belirleme ifllemleri sonucunda, evren içersinde matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar›n oran›n›n %3.68 oldu¤u tespit edilmifltir.
Matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklara genel popülasyon içinde %23 oran›nda rastland›¤› dikkate al›nd›¤›nda araflt›rman›n sonucunda elde edilen
%3.68’lik oranda büyük paralellik göstermekle birlikte biraz yüksektir (Miller
1990). Bu durumun, 5-8 yafl düzeyi matematik alan›nda her bir yafl düzeyinde
%50’nin üzerinde puan alanlar›n baflar›l› olarak ifade edilmesinden kaynakland›¤› düflünülmektedir. Bu oran, %60 düzeyine çekildi¤inde çok daha üst düzeyde
matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar belirlenmifl ve büyük bir olas›l›kla
oran %2-3 aras›nda olmufl olacakt›r.
Üstün yetenekli olarak belirlenen çocuklar›n zekâ bölümü düzeyleri ile annebaba yafl›, anne-baba e¤itim ve mesleki durumu gibi sosyo-demografik özellikleri aras›nda karfl›laflt›rmalar yap›lm›fl ve sonuçta sadece annenin mesleki durumu
ile çocuklar›n zekâ düzeyleri aras›nda önemli düzeyde iliflki oldu¤u bulunmufltur.
Elise (1904) çeflitli alanlarda sivrilip ün yapm›fl 829 kifliyi incelemifltir. Sonuçta bu kiflilerin %18.1’i soylu ve zengin, %41.3’ ü yüksek meslek grubu, %31.3’ü
tüccar ve ifl adam›, %6’s› tar›mla u¤raflan, %2.5’inin sanatkar ve iflçi ailelerinden
geldi¤ini saptam›flt›r (Enç, Ça¤lar, Özsoy 1975).
Terman’›n 1920-1945 y›llar› aras›nda, 8-13 yafl grubu üzerinde uzunlamas›na
yapt›¤› çal›flmada gelifltirdi¤i belirleme sistemi sonucunda saptad›¤› üstün yetenekli çocuklar›n %50’sinin yüksek meslek mensubu, %37’sinin büro iflçisi ve ifl
adam›, %10’unun usta iflçi ailelerinden geldi¤i gözlemlenmifltir (Enç, Ça¤lar, Özsoy 1975).

Sonuç olarak, matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar›n cinsiyet bak›m›ndan aralar›nda çok fazla bir ayr›m olmad›¤›, anne-babalar›n %70’inden ço¤u orta yafl düzeyinde ve annelerle babalar›n ço¤unlukla yüksek düzeyde e¤itime sahip oldu¤u, meslekler aç›s›ndan da annelerin yar›s› memur ve idareci iken
babalar ço¤unlukla teknik ve özel sektörün de¤iflik alanlar›nda çal›flmakta oldu¤u bulunmufltur.
Elde edilen bu sonuçlar ›fl›¤›nda, annelerle babalar›n e¤itim durumlar› birbirine benzer olmas›na ra¤men, annelerin hepsinin bir meslek sahibi olup ifl hayat›n›n içinde olmalar› dolays›yla çocuklar›n›n istek ve ihtiyaçlar›na babalar›na göre
daha duyarl› olmalar›n›n, elde etti¤i imkanlar› çocuklar›n›n ilgi, istek ve yetenekleri do¤rultusunda kullanma konusunda daha bilinçli hareket etmelerinin etkili
oldu¤unu düflündürmüfltür. Ayr›ca e¤itimli ve meslek sahibi olan ebeveynlerin,
toplumsal ve fizyolojik mitlerden (erkek çocuklar›n daha hareketli at›lgan ve soyun devaml›l›¤›n› sa¤lamalar› bak›m›ndan büyük önem tafl›d›¤›na inan›larak s›n›rs›z özgürlük tan›d›¤›; k›z çocuklar›n ise, sakin, fazla konuflmayan, soru sormayan,
okumayan, ailenin tan›d›¤› çok k›s›tl› bir özgürlük içersinde yaflad›¤› bir aile ortam›) etkilenerek çocuklar›n› cinsiyetlerine göre ayr›m yaparak yetifltirmeyip bunun
yerine daha demokratik bir ortamda her iki cinsteki çocuklar›na eflit davran›fl
örüntüsü sergilemelerinin etkili oldu¤unu düflündürmüfltür.

SONUÇ ve ÖNER‹LER
5-6 yafl grubu matematik alan›nda üstün yetenekli çocuklar›n belirlenmesi
konusunda oluflturulan belirleme sistemi uygulanan ölçeklerin sonuçlar› aras›ndaki yüksek düzeyde paralellik ve seçicilik düzeyinin oldukça yüksek olmas› araflt›rman›n amac›na ulaflt›¤›n› göstermektedir. Ancak uygulanan testlerden TKT57’nin uygulama süresinin söz konusu yafl gruplar› için çok uzun olmas›, bu konuda ülkemizde standardizasyonu ve norm çal›flmas› yap›lan çok az ölçek olmas›,
yap›lan deneysel çal›flmalar›n yok denecek kadar az olmas› “matematik alan›nda
üstün yetenekli” olarak tan›mlanan çocuklar›n belirleme kriterlerinin oluflturulmas›nda çok büyük s›k›nt›lar yaratm›flt›r. Bu nedenle, üniversitelerin en az›ndan
lisans üstü e¤itim programlar›nda üstün yetenekli çocuklarla ilgili program açmas› çok yararl› olacakt›r.
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Özellikle okul öncesi düzeyde hangi alanda olursa olsun üstün yetenekli çocuklar›n erken teflhisi ve e¤itime erken bafllanmas› çok büyük önem tafl›maktad›r. Bu konuda gerek bu çal›flman›n sonuçlar› gerek yurt d›fl›ndaki araflt›rmalar
özellikle ailelerin, çocuklar›n›n yetenek, ilgi ve becerilerini fark ederek onun yetenek ve ilgisi do¤rultusunda erken e¤itime bafllanmas›nda çok önemli rol oynad›klar›n› göstermektedir. Bu sebeple, ailelerin üstün yetenekli çocuklar›n özellikleri, ihtiyaçlar› ve e¤itimleri konusunda ülke koflullar› içersinde seçeneklerinin neler oldu¤u ve kendilerinin ebeveyn olarak bu konuda neler yapabilecekleri ile ilgili bilinçlendirilmeleri çok büyük önem tafl›maktad›r.
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Yüksek Matematik Yetene¤inin Erken
Kestirimi
Ümit DAVASLIG‹L*

B

ÖZET

u boylamsal araflt›rma, yüksek matematik baflar›s›n›n ilkokulun ilk y›llar›nda kestirilip kestirilemeyece¤ini belirlemek üzere düzenlenmifltir. Raven’›n Standard ‹lerleyen Matrisleri (SPM) 19 ilkokulun (1’i normal-üstü zekâ
düzeyindeki ö¤renciler için (YUK), 6 özel, 12 devlet) 2. s›n›f›na devam eden
ö¤rencilerine uygulanm›flt›r.2. s›n›ftaki SPM puanlar›yla 5. s›n›ftaki Matematik Baflar› Testi (MBT) puanlar› ve yine MBT ile Kültürden Ar›nd›r›lm›fl BenlikSayg›s› Envanterleri (CFSEI-2) puanlar› aras›ndaki iliflki Pearson Korelasyon
Matrisi ile incelenmifltir. Kestirimler için Eflzamanl› Regresyon Analizi kullan›lm›flt›r. Karfl›laflt›rmalar için varyans analizi, Kruskal Wallis, Mann–Whitney U
testi, Tukey HSD pots test ve t-testinden yararlan›lm›flt›r. Normal-üstü zekâ
düzeyinde SPM’in MBT’nin düflük düzeyde anlaml› kestiricisi olmas›, baz›
CFSEI-2 ve MBT puanlar› aras›nda anlaml› iliflkilerin olmas›, Normal-üstü ve
üstün zekâ düzeyindeki YUK ö¤rencilerinin MBT puan›n›n Devlet Okulu ö¤rencilerinkinden anlaml› olarak daha yüksek olmas› ve MBT puanlar›nda cinsiyet fark›na rastlanmamas› önemli sonuçlar aras›ndad›r.

G‹R‹fi
‹fl dünyas›ndaki yeni teknolojiler, matemati¤e dayal› bilimlere iliflkin meslek seçeneklerinin artmas›na neden olmufltur. Bu nedenle fen ve matematik
____________________________________

* Prof. Dr., ‹stanbul Üniversitesi.
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bilgisi günümüz ö¤rencileri için daha fazla önem kazanm›flt›r (Lankard, 1993;
Shoffner, 1999). Matematikte üstünlük gösteren ö¤renciler, toplumun ilerlemesine yard›mc› olacak büyük bir potansiyel olufltururlar. Genelde üstün ö¤renciler, di¤er normal zekâ düzeyindeki ö¤rencilerden matematik aç›s›ndan
çok önemli olan 3 alanda farkl›l›k gösterirler: 1) Ö¤renme h›zlar›, 2) Anlamada
derinlik, ve 3) ‹lgileri. Matematikte üstünlük gösteren ö¤renciler baz› yetenekler aç›s›ndan da zekâca normal yafl›tlar›ndan farkl›l›k gösterirler: kendiliklerinden daha kolayl›kla problem oluflturabilirler, verilerin kullan›m›nda daha esnek,
düzenlenmesinde daha ileridirler. Düflünceleri aktarma ve genelleme yapma
yetenekleri yüksektir. “Alternatif çözümler üretme”, “Matemati¤e büyük ilgi
duyma” ve “Matematiksel bir gözle dünyaya bakma” gereksinimindedirler. Buna karfl›n son çal›flmalar normal ilkö¤retim s›n›flar›nda bu tür çocuklara yönelik e¤itim program›nda çok az de¤iflikliklerin yap›ld›¤›n› göstermifltir (Johnson,
2000).
Stanley, Keating ve Fox (1974 taraf›ndan gelifltirilen Yetenek Araflt›rmas›
Programlar›nda (Talent Search Programs) büyük ölçüde kullan›lan The Study
of Precoucious Youth (SMPY) adl› en tan›nm›fl bir yaklafl›m da daha henüz ortaya ç›kmam›fl potansiyelden ziyade, belirgin olarak var olan yetene¤in aray›fl›
içindedir. Bu yaklafl›mda matematik yetene¤inin göstergesi Scholastic Aptitude
Test’in matematik bölümünde (SAT-M) daha küçük yafllarda baflar›l› olmakt›r. Bu
test 11. ve 12. s›n›flardaki ö¤rencilerin matematik muhakeme yeteneklerini ölçmek üzere düzenlenmifltir. Ancak Stanley, Keating ve Fox Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki Yetenek Araflt›rmas› Program›’nda 7. s›n›f ö¤rencilerinin bu yetene¤ini s›namak üzere kullanm›fllard›r. Böylece matematikte üstün ö¤rencileri bulmak üzere SAT’›n kullan›lmas›, ortaokulda baflar›l› bir strateji olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r (Callahan, 2001; Robinson, Aboott, Berninger, Busse, Mukhopadhypay, 1997; VanTassel-Baska, 1998; 2001).
Oysa daha yeni araflt›rmalar daha küçük yafllardaki ö¤rencilerin cebir öncesi konular› ö¤renirken çok h›zl› ilerlemeler kaydedebildiklerini göstermifltir
(Mills, Ablard, & Gustin, 1994). E¤er matemati¤e yetene¤i ve ilgisi olan çok
küçük yafllardaki çocuklar küçük s›n›flardan itibaren bu konuda formal ö¤retimle yüz yüze gelirlerse, matematikteki bu baflar›lar›n› sürdürebilmekte, hatta
daha da gelifltirebilmektedirler (Robinson ve ark., 1997). Bundan da öte, çal›flmalar genel yetenek ölçümlerinden ziyade, belirli bir alana özgü baflar› ve yetenek testlerine dayal› olarak ö¤rencilerin seçilmelerinin ve bu alanda h›zland›r›lm›fl ve ileri bir ö¤renim görmeleri için onlar› gruplaman›n önemini göstermektedir (Kulik & Kulik, 1992; Mathews & Keating, 1995).. Böylece matematikte üstün olan bireyleri küçük yafllarda seçmek ve ö¤retimi daha erken bafl-
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latmak için yeni ölçme de¤erlendirme yaklafl›mlar› kullan›lmal›d›r fleklinde bir
sonuca varabiliriz.
Son y›llarda matematikle ilgili araflt›r›lan tutum seçenekleri içinde en fazla
dikkati çeken, matematik yetene¤ine iliflkin bireyin kendisine duydu¤u güvendir
(Reyes, 1984). Öz-güven ile matematik baflar›s› aras›ndaki iliflkiyi gösteren çal›flmalar vard›r (Fennema & Sherman, 1977; Cooper & Robinson, 1991; Pascopella,
2001) ve öz-güven di¤er duyuflsal seçeneklere göre baflar› ile daha kuvvetli bir korelasyona sahiptir (Fennema, 1984; Meyer & Fennema, 1986, (aktaran Kloosterman, 1988). Bu nedenle, bu araflt›rmada deneklerin benlik-sayg›lar›n›n de¤erlendirilmesine de yer verilmifltir
Bu araflt›rman›n bafll›ca amac›, matematik ö¤retimindeki farkl›laflt›rman›n
küçük yafllarda bafllat›labilmesi için matematik yetene¤inin erkenden kestirilip
kestirilemeyece¤ini ortaya ç›karmakt›r. Son y›llarda PLUS ve EXPLORE adl› ölçümler kullan›larak yetenek araflt›rmas› 5. s›n›fa kadar geri çekilmifltir (Robinson,
Abbott, Berninger & Busse, 1996, Robinson, Abbott, Berninger, Busse & Mukhopadhyay, 1997). Assouline & Lupkowski (1992) Lise Girifl Testini (Secondary
School Admission Test – SSAT) s›n›f düzeyi testlerde tepeden % 5’in içine giren
4. ve 5. s›n›f ö¤rencilerine uygulanmas›n› önerirler. Di¤er taraftan , Mills, Ablard,
ve Stumpf (1993) Okul ve Kolej Yetenek Test’ni (School and College Ability Test
-SCAT) 2. – 6. s›n›f ö¤rencilerinin matematik yetene¤ini belirlemek üzere kullanm›fllard›r. Ö¤rencilere, bu testin devam ettikleri s›n›f›n 2 s›n›f üstündeki düzeyi
uygulanm›flt›r. SCAT ikinci s›n›ftan itibaren kullan›lm›fl olmas›na karfl›n, olumsuz
yönü az da olsa matematik bilgisine dayal› olmas›d›r. ‹flte bu nedenle matemati¤e iliflkin yeteneklerini ölçmesine karfl›n, matematik bilgisine dayal› olmad›¤› için
Raven’›n Standard ‹lerleyen Matrisleri (Standard Progressive Matrices – SPM)
bu erken kestirimi yapmak üzere seçilmifltir (Matthews, 1988; Robinson, Bradley
& Stanley, 1990).
Kirby and Williams’›n (2000) aktard›¤›na göre, Luria eflzamanl› ve ard›l olmak
üzere iki tür ifllemden söz etmektedir. Ard›l ifllemin esas› düzenin, s›ran›n fark
edilmesidir. Di¤er taraftan eflzamanl› ifllemin esas› ise, iliflkilerin fark edilmesine
dayanmaktad›r. Aritmetik alan›nda problem çözme eflzamanl› bir süreçtir ve Raven SPM testi eflzamanl› ifllemi s›namak üzere genelde kullan›lan bir testtir. Bu
matris testinin çözümü uzamsal örüntünün yap›land›r›lmas›n› gerektirir. Böyle bir
örüntünün oluflturulmas›ndan sonra, örüntüyü tamamlayan seçenek seçilebilir
(Das, Kirby, & Jarman, 1979; Kirby & Williams, 2000; Robinson, Bradley & Stanley, 1990).
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AMAÇ
Bu araflt›rman›n amac›:
•

Zekâca normalin üzerinde iki farkl› düzeydeki (SPM puanlar› 85. persantil ve
üstü; 95. persantil ve üstü) Yeni Ufuklar Koleji’ne (YUK) ve di¤er özel ve devlet okullar›na devam eden ikinci s›n›f ö¤rencilerinin SPM puanlar›n›n ayn›
ö¤rencilerin 5. s›n›ftaki matematik baflar›s›n› k e s t i r i p k e s t i r e medi¤ini,

•

‹stanbul’da üç farkl› tür okula devam eden zekâca normalin üzerindeki 5. s›n›f ö¤rencilerinin matematik baflar›s› ve benlik-sayg›s› puanlar›n›n devam ettikleri o k u l a göre fark gösterip göstermedi¤ini,

•

Zekâca normalin üstünde her iki düzeydeki ö¤rencilerin matematik baflar›s› ve benlik-sayg›s› puanlar›n›n c i n s i y e t e göre fark gösterip göstermedi¤ini ve

•

Zekâca normalin üstünde her iki düzeydeki ö¤rencilerin matematik baflar›s› ve benlik-sayg›s› puanlar›n›n anne-babalar›n ö ¤ r e n i m d ü z e y i n e
göre fark gösterip göstermedi¤ini belirlemektir.

YÖNTEM

Denekler
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let Okullar› aras›ndaki temel fark, Özel Okullarda s›n›f mevcutlar›n›n daha az
olmas› (25-30) v e YUK gibi birçok kulüp faaliyetine sahip olmalar› ve yabanc› dil
olarak ‹ngilzce’nin ö¤retiliyor olmas›yd›.
13’ü k›z 14’ü erkek olan di¤er 27 ö¤renci ise, Devlet Okullar›na devam etmekteydiler ve ortalama yafllar› 10;11 idi.

Ölçüm Âletleri
Standart ‹lerleyen Matrisler (Standard Progressive Matrices –SPM). Deneklerin zekâ düzeylerini belirlemek üzere Raven’›n Standart ‹lerleyen Matris
Testi (SPM) kullan›lm›flt›r. SPM genel zekâ testi de¤ildir. Anlams›z flekiller aras›ndaki iliflkileri anlama yetene¤ini ölçen bir testtir. 12’fler problemden oluflan 5 tak›m halinde 60 itemden oluflmaktad›r.
Kültürden Ar›nd›r›lm›fl Benlik Sayg›s› Envanterleri (Culture-Free Self-Esteem Inventories – CFSEI-2). Deneklerin benlik-sayg›s›n› de¤erlendirmek için James Battle’›n (1992) Kültürden Ar›nd›r›lm›fl Benlik-Sayg›s› Envanterlerinden
(CFSEI-2) çocuklar için olan A Formu uygulanm›flt›r. Genel Benlik-Sayg›s›, Sosyal Benlik-Sayg›s›, Akademik Benlik-Sayg›s›, evdeki statülerini ve anne-babalar›n›n kendilerine bak›fl aç›lar›n› öznel alg›lay›fl flekillerini yans›tan Ebeveyn
‹liflkili Benlik-Sayg›s›, ve Toplam Puanda yer almayan Yalan adl› toplam 60
itemlik 5 alt-testten oluflur.

Örneklem, beflinci s›n›fa devam eden ve SPM puanlar› 85. persantil ve üstünde olan 132 denekten oluflmaktad›r. Ortalama yafl› 10;6 (4) ve 17’si k›z 33’ü
erkek olan 50 denek normalin üzerinde zekâ düzeyine sahip olan ö¤rencilere
hizmet veren Yeni Ufuklar Koleji’ne (YUK) devam etmekteydiler. Bu okulda her
flubede en fazla 15 ö¤renci bulunmaktayd›. Ö¤retmenler üstün ö¤rencilerin
özellikleri, e¤itim program›n›n farkl›laflt›r›lmas›, yarat›c›l›¤› gelifltirici teknikler ve
yüksek düflünce becerilerini harekete geçirme konular›nda ö¤retim y›l› bafl›nda ve
sonunda 15’er günlük ve ayr›ca ö¤retim y›l› içinde de her hafta 1’er saatlik hizmet-içi e¤itime tâbi tutulmaktayd›lar. Ö¤rencilerin Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n müfredat program›na ek olarak, 1 saat yarat›c›l›k ve 2 saat düflünme becerileri dersleri vard› ve kurs fleklinde 8 saat de ‹ngilizce ö¤retimine tâbi tutuluyorlard›. Bunlardan baflka, özellikle ilk y›llarda, ö¤renciler matematikte kendi h›zlar›yla ilerleme imkânlar›na da sahiptiler.

Matematik Baflar› Testi (MBT). Bu test, bir grup 5. s›n›f ö¤rencilerinin s›n›f
düzeyindeki matematik baflar›lar›n› de¤erlendirmek üzere gelifltirilmifl 40 itemlik
bir testtir. ‹tem analizi sonuçlar›na göre, bütün itemlerin geçerli ve güvenilir oldu¤u belirlenmifl ve Cronbach Alpha katsay›s› (r=0.88) yüksek bulunmufltur.

Ortalama yafllar› 10,9 olup 29’u k›z 26’s› erkek olan 55 denek ise, özel
okullardan seçilmifltir. Hem özel hem de devlet okullar› ö¤retmenleri üstünlerin
e¤itimi konusunda hizmet-içi e¤itimden geçmemifllerdir. Özel Okullar ile Dev-

De¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri hesaplamak için Pearson korelasyonundan ve
bütün ba¤›ms›z de¤iflkenlerin (SPM. CESEI-2 Toplam ve alt-testleri) ba¤›ml› de¤iflkene (MBT) eflzamanl› etkilerini hesaplamak için ise Standard Regresyon Analizi

Prosedür
Bu araflt›rma matematik yetene¤ini erken yaflta kestirmeye yönelik boylamsal bir çal›flmad›r. SPM, 629 2. s›n›f ö¤rencisine uygulanm›flt›r. MBT ve CFSEI-2
ise, ayn› ö¤rencilere 5. s›n›ftayken uygulanm›flt›r.

Verilerin Analizi
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kullan›lm›flt›r. Karfl›laflt›rmalarda, Varyans Analizi, Tek Yönlü ANOVA Tukey HSD post
test ve t-test kullan›lm›flt›r. Eflit olmayan ve küçük örneklemler için ise Kruskal Wallis ve Mann Whitney U Test kullan›lm›flt›r. Analizler 2 düzeyde yap›lm›flt›r: Normalüstü zekâ düzeyi – 85. persantil ve üstü; Üstün zekâ düzeyi – 95. persantil ve üstü.

BULGULAR ve YORUM

De¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler (Pearson Korelasyon Matriksi,
Regresyon Analizleri)
Bütün zekâ düzeylerini içeren grupta, özel ve devlet okullar›na devam eden
deneklerin SPM, MBT, CFSEI-2 Alt –testleri, CFSEI-Toplam, CFSEI-Yalan’dan
ald›klar› puanlar›n Pearson Korelasyon Matriksi incelendi¤inde SPM ve MBT aras›nda olumlu bir korelasyonun oldu¤u görülmüfltür (r=0.50, p <0.01. Bu sonuç
korelasyon kat say›s› 0.45 (p <0.01) olan daha önceki araflt›rma sonucuna da benzemektedir (Davasl›gil, 2002).
Üç farkl› tür okula devam eden normal-üstü zekâ düzeyine sahip ö¤rencilere uygulanan testlerden elde edilen verilerin Pearson Matriksi incelendi¤inde,
SPM ve MBT puanlar› aras›nda düflük bir korelasyonun (r=0.27 p <0.01) oldu¤u
Tablo 1: Normal-Üstü Zekâ Düzeyindeki (SPM Puanlar› 85. persantil ve Üstü)
YUK, Özel ve Devlet Okullar› Ö¤rencilerinin SPM, CFSEI Alt-Testleri, Toplam Puan ve MBT Puanlar› Aras›ndaki Karfl›l›kl› ‹liflkileri
…l•ekler

1

2

.

.

3

4

.

5

.

.

6

7

8

.

.

Ö¤renciler (n = 132)
1. SPM

-

2. CFSEI Genel
3. CFSEI Sosyal
4. CFSEI Akademik
5. CFSEI Ebeveyn iliflkili
6. CFSEI Toplam
7. CFSEI Yalan
8. MBT
*p < .05, iki-kuyruklu. **p < .01, iki-kuyruklu.

.00

-.05

.03

.06

.01

-

.47**

.36**

.56**

.88** -.27**

.21*

-

.23**

.29**

.66** -.07

1. 3

.31**

.59** -.27**

1. 7*

-

.70** -1. 7*

1. 3

-

-

1. 6

.27**

-.28**

.23**

-

1. 2
-
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görülmüfltür. MBT ile CFSEI-2: Toplam (r=0.23, p <0.01) CFSEI-2: Genel
(r=0.21, p<0.05) ve CFSEI-2: Akademik (r=0.17, p<0.05) aras›nda da düflük pozitif korelasyonlara rastlanmaktad›r. (Tablo 1).
SPM ve CFSEI-2 alt –testlerinin MBT puan›n› kestirip kestiremedi¤ini belirlemek için yap›lan eflzamanl› (standart) regresyon analizi sonuçlar›na bakt›¤›m›zda, sadece SPM puan›n›n MBT puan›n›n anlaml› kestiricisi oldu¤u görülmektedir (t=2.88, p < .01). Bütün ba¤›ms›z de¤iflkenler ise, MBT puan›ndaki varyans›n 1
. 5’ini aç›klamaktad›r, F (6, 125) = 3.78, p < .01 (Tablo 2-a). Bu kez SPM,
CFSEI-2 Toplam ve CFSEI-2 Yalan alt-testi de¤iflkenleri ile ayn› denekler üzerinde yap›lan ayn› analiz sonuçlar›nda, SPM (t=2.97, p < .01). ve CFSEI-2 Toplam
(t=3.14, p < .01). puanlar›n›n MBT puan›n›n anlaml› kestiricileri olduklar› ortaya
ç›km›flt›r. Bütün ba¤›ms›z de¤iflkenlerin ise, MBT puan›ndaki varyans›n 1
. 5’ini
aç›klad›¤› belirlenmifltir F (3, 128) = 7.22, p < .01 (Tablo 2-b). Ba¤›ms›z de¤iflken
olarak sadece SPM puan› ele al›nd›¤›nda ise, SPM puan›n›n MBT puan›n›n düflük kestiricisi oldu¤u (t = 3.21, p < .01) ve MBT puan›ndaki varyans›n .07’sinden
sorumlu oldu¤u görülmüfltür, F (1, 130) = 10.31, p < .01.
Tablo 2-a: Normal-Üstü Zekâ Düzeyindeki (SPM puanlar› 85.Persantil ve Üstü)
Ö¤rencilerin Matematik Baflar›s›n› Kestirmek Üzere SPM ve CFSEI AltTest De¤iflkenleri ‹çin Eflzamanl› Regresyon Analizi (N=132)
DeÛißken

B

SE B
.

.

β

Sabit

-36.89

32.91

SPM

1.03

0.36

.24*

CFSEI Genel

0.14

0.07

.21

CFSEI Sosyal

0.02

0.07

.03

CFSEI Akademik

0.09

0.06

1
.3

-0.01

0.07

-.02

0.13

0.07

1
.7

CFSEI Ebeveyn ilifl.
CFSEI Yalan
Not: R2 = 1
. 5 (p < .01).
*p < .01.

SPM puanlar›n›n 85 ile 100 aras›nda s›n›rl› da¤›l›m gösterme zorunda olmas›, matematik bilgisi gerektiren s›n›f düzeyi matematik baflar› testinin kullan›lmas› ve örneklem say›s›n›n yüksek olmamas›, SPM’in MBT ‘nin düflük kestiricisi olmas›na neden olmufl olabilir.
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Tablo 2-b: Normal-Üstü Zekâ Düzeyindeki (SPM puanlar› 85.Persantil ve Üstü) Ö¤rencilerin Matematik Baflar›s›n› Kestirmek Üzere SPM ve CFSEI Toplam
ve CFSEI Yalan De¤iflkenleri ‹çin Eflzamanl› Regresyon Analizi (N=132)
DeÛißken

B

SE B
.

.

β

Sabit

-34.80

32.43

SPM

1.04

0.35

.25*

CFSEI Toplam

0.18

0.06

.27*

CFSEI Yalan

0.11

0.06

1
.5

Tablo 3: Üstün Zekâ Düzeyindeki (SPM Puanlar› 95. persantil ve Üstü) YUK, Özel
ve Devlet Okullar› Ö¤rencilerinin SPM, CFSEI Alt-Testleri, Toplam Puan ve
MBT Puanlar› Aras›ndaki Karfl›l›kl› ‹liflkileri
1

2

.

.

3

4

.

5

.

.

6

7

.

.

8

Ö¤renciler (n = 65)
1. SPM
2. CFSEI Genel

-

.03

CFSEI Akademik

0.00

0.08

.00

-0.01

0.09

-.01

0.19

0.08

-

.72** -1. 6

.02

-

-.31*

.03

-

.29*

-

8. MBT

1
.9

0.07

-.06

1. 4

7. CFSEI Yalan

0.09

0.02

.55** -.35**

-

6. CFSEI Toplam

0.10

CFSEI Sosyal

.30*

.55**

5. CFSEI Ebeveyn iliflkili

CFSEI Genel

.04

.33**

-

*p < .05, iki kuyruklu. **p < .01, iki-kuyruklu.

Üstün grupta (95. persantil ve üstü) SPM ve MBT puanlar› aras›nda korelasyona rastlanmam›flt›r. Yukar›da normal-üstü gruptaki düflük korelasyon için ileri
sürülen olas› nedenler bu durum için de geçerli olabilir. Di¤er taraftan CFSEI-2:
Yalan ile MBT puanlar› aras›nda düflük bir korelasyon vard›r (r=0.29, p<.05)
(Tablo 3).

β

.24

.66** -.08

.46**

..

1.11

.27*

-

.09

.

2.14

CFSEI Yalan

-.20

SE B

SPM

.03

-1. 2

B

-141.90

.86** -.34**

-.04

.

Sabit

CFSEI Ebeveyn ilifl.

-1. 8

4. CFSEI Akademik

DeÛißken

.23

-.21

3. CFSEI Sosyal

Üstün grupta matematik baflar›s›n› kestirmek üzere SPM, CFSEI-2 alt testleri için yap›lan regresyon analizinde de CFSEI-2: Yalan’›n MBT puan›n›n anlaml›
kestiricisi oldu¤u görülmektedir, t = 2.88, p < .05. Bütün ba¤›ms›z de¤iflkenlerin
MBT puan›ndaki varyans›n 1
. 6’s›ndan sorumlu oldu¤u bulunmufltur, F (6, 58) =
1.81, p = 1
. 1 (Tablo 4-a). Bu kez SPM, CFSEI-2 Toplam ve CFSEI-2 Yalan alt-testi de¤iflkenleri ile ayn› denekler üzerinde yap›lan ayn› analiz sonuçlar›nda, CFSEI2: Yalan puan›n›n (t=2.61, p < .05). MBT puan›n›n anlaml› kestiricisi oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bütün ba¤›ms›z de¤iflkenlerin ise, MBT puan›ndaki varyans›n
1
. 5’ini aç›klad›¤› belirlenmifltir F (3, 61) = 3.62, p < .05 (Tablo 4-b).
Table 4-a: Üstün Zekâ Düzeyindeki (SPM puanlar› 95.Persantil ve Üstü) Ö¤rencilerin Matematik Baflar›s›n› Kestirmek Üzere SPM ve CFSEI Alt-Test De¤iflkenleri ‹çin Eflzamanl› Regresyon Analizi (N = 65)

Not:. R2 = 1
. 5 (p < .01).
*p < .01.

…l•ekler
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108.88

.33*

Not: R2 = 1
. 6 (p = 1
. 1).
*p < .05.

Table 4-b: Üstün Zekâ Düzeyindeki (SPM puanlar› 95.Persantil ve Üstü) Ö¤rencilerin Matematik Baflar›s›n› Kestirmek Üzere SPM, CFSEI Toplam ve
CFSEI Yalan De¤iflkenleri ‹çin Eflzamanl› Regresyon Analizi (N = 65)
DeÛißken

.

B

SE B
.

..

β

Sabit

-133.85

105.54

SPM

2.07

1.08

.23

CFSEI Total

0.09

0.07

1
.8

CFSEI Lie

0.18

0.07

.33*

Not: R2 = 1
. 5 (p < .05).
*p < .05.
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CFSEI-2 Yalan savunuculu¤un olup olmad›¤›n› ölçer. Sosyal olarak arzulanmayan özellikteki konulara iliflkin itemleri içerir. Yalan itemlerine savunucu flekilde tepki veren bireyler genelde geçerli oldu¤u halde sosyal aç›dan kabul görmeyen nitelikteki özellikleri kendilerine atfetmeyi reddederler. “Tan›d›¤›m herkesi severim”, “Hiçbir zaman yanl›fl bir fley yapmam”, Her zaman gerçe¤i söylerim” fleklindeki ifadeler yalan itemlerinden birkaç örnektir. Bu itemlerden puan almak için,
bireyin savunmaya geçmeden “hay›r”› seçmesi gerekir.

Üç farkl› tür okula devam eden ö¤rencilerin puanlar› aras›ndaki
farklar
MBT için varyans analizi.
Tablo 5: Üç Farkl› Tür Okula Devam Eden Normal-Üstü Zekâ Düzeyindeki (85.
Persantil ve üstü) Ö¤rencilerin MBT puanlar›
…l•ek
MAT

Devlet (n=27)

…zel (n=55)

YUK (n=50)

M

SD

M

SD

M

SD

70.26a

21.25

77.26

21.81

81.71b

15.36

Not: Tukey HSD ile yap›lan karfl›laflt›rmalarda altlar›nda de¤iflik harf yaz›l› ortalama puanlar aras›nda
p<.05 düzeyinde fark vard›r.

Tablo 6: Üç Farkl› Tür Okula Devam Eden Üstün Zekâ Düzeyindeki (95. Persantil
ve Üstü) Ö¤rencilerin MBT puanlar›
…l•ek
MAT

273

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N ÖZELL‹KLER‹, YETENEKLER‹ VE SORUNLARI

Okulu ö¤rencilerinin MBT puanlar› (M = 70.26, SD = 21.25) aras›nda YUK
ö¤rencilerinin lehine p < .05 düzeyinde anlaml› bir fark vard›r (Tablo 5). Benzer sonuçlara üstün grupta da rastlanmaktad›r. Üç farkl› okul türüne devam
eden üstün ö¤rencilerin Tek Yönlü ANOVA ile yap›lan MBT puan› karfl›laflt›rmalar› okullar aras›nda anlaml› bir fark›n oldu¤unu göstermektedir, F (2, 62) =
3.06, p < .05. Tukey HSD ile yap›lan karfl›laflt›rmada YUK ö¤rencilerinin MBT
puanlar›n›n (M = 84.76, SD = 13.55) Devlet Okulu ö¤rencilerinin MBT puanlar›ndan (M = 69.62, SD = 18.89) p < .05 düzeyinde daha yüksek bulunmufltur (Tablo 6).
Her iki grupta da YUK ö¤rencilerinin MBT puanlar› Özel Okul ö¤rencilerinkinden daha yüksek olmas›na karfl›n, bu fark anlaml›l›k düzeyine ulaflmam›flt›r. Bu araflt›rmada yer alan Özel Okullar yüksek Z.B’ne sahip ö¤renciler için
müfredat farkl›laflt›rmas›na gitmemifl olmalar›na karfl›n, matemati¤in, üzerinde
fazla durulan bir ders olmas› ve o dönemde kolej s›navlar› için ö¤rencilerin özel
ders almalar›, böyle bir sonuca neden olmufl olabilir.

CFSEI-2 için varyans analizi.
Tablo 7: Üç Farkl› Tür Okula Devam Eden Normal-Üstü Zekâ Düzeyindeki (85.
Persantil ve üstü) Ö¤rencilerin CFSEI puanlar›
…l•ekler

Devlet (n=27)

…zel (n=55)

YUK (n=50)

M

SD

M

SD

M

SD

Genel

59.79

24.23

57.56

29.93

46.62

32.10

Sosyal

63.84

25.47

59.67

28.98

49.97

28.48

Devlet (n=8)

…zel (n=27)

YUK (n=30)

Akademik

64.55

25.69

55.23

24.84

52.99

33.82

M

SD

M

SD

M

SD

Ebeveyn

53.32

28.54

53.77

26.21

48.18

28.64

69.62a

18.89

81.80

16.26

13.55

Toplam

63.46a

26.47

58.91

28.03

47.17b

31.04

Yalan

37.70a

29.43

47.82

24.10

54.14b

26.81

84.76b

Not: Tukey HSD ile yap›lan karfl›laflt›rmalarda altlar›nda de¤iflik harf yaz›l› ortalama puanlar aras›nda
p<.05 düzeyinde fark vard›r.

Üç farkl› tür okula devam eden normal-üstü zekâ düzeyindeki ö¤rencilerin MBT puanlar›n› karfl›laflt›rmak üzere Tek yönlü ANOVA ile yap›lan analizde
okullar aras›nda anlaml› bir fark›n oldu¤u görülmüfltür, F (2, 129) = 3.03, p <
.05. YUK ö¤rencilerinin MBT puanlar› (M = 81.71, SD = 15.36) ile Devlet

Not: Tukey HSD ile yap›lan karfl›laflt›rmalarda altlar›nda de¤iflik harf yaz›l› ortalama puanlar aras›nda
p<.05 düzeyinde fark vard›r.

Üç farkl› tür okula devam eden normal-üstü zekâ düzeyindeki ö¤rencilerin
CFSEI puanlar›n› karfl›laflt›rmak üzere Tek Yönlü ANOVA ile yap›lan analiz sonuçlar›na göre, CFSEI-2: Toplam (F (2, 129) = 3.48, p < .05) ve CFSEI-2: Yalan (F
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Tablo 8: Üç Farkl› Tür Okula Devam Eden Üstün Zekâ Düzeyindeki (95. Persantil
ve üstü) Ö¤rencilerin CFSEI puanlar›
…l•ekler

Devlet (n=8)

…zel (n=27)

YUK (n=30)

M

SD

M

SD

M

SD

General

60.83

23.27

63.36

26.24

45.41

31.61

Social

54.86

28.59

64.88

28.63

50.52

30.36

Academic

73.25

22.47

57.16

24.74

54.08

30.49

Parental

57.10

34.06

60.62

23.82

44.22

27.07

Total

64.24

27.16

65.85a

25.28

46.64b

30.97

Lie

46.13

32.00

47.83

25.65

56.99

28.94

Not: Tukey HSD ile yap›lan karfl›laflt›rmalarda altlar›nda de¤iflik harf yaz›l› ortalama puanlar aras›nda
p<.05 düzeyinde fark vard›r.

(2, 129) = 3.44, p < .05) alt-testinde okullar aras›nda anlaml› fark vard›r. Tukey
HSD kullan›larak yap›lan karfl›laflt›rmada Devlet Okulu’na devam eden ö¤rencilerin CFSEI-2:Toplam puan ortalamalar› (M = 63.46, SD = 26.47) YUK ö¤rencilerinkinden (M = 47.17, SD = 31.04) p < .05 düzeyinde ve YUK ö¤rencilerinin
CFSEI- - Yalan ortalama puanlar› (M = 54.14, SD = 26.81) ise Devlet Okulu ö¤rencilerinkinden (M = 37.70, SD = 29.43) p < .05 düzeyinde daha yüksek bulunmufltur (Tablo 7). Üç farkl› tür okula devam eden üstün zekâ düzeyindeki ö¤rencilerin Tek Yönlü ANOVA kullan›larak yap›lan analiz sonuçlar›na göre CFSEI-2:
Toplam ortalama puan›nda okullar aras›nda fark vard›r, F (2, 62) = 3.60, p < .05.
Tukey HSD kullan›larak okullar aras›nda yap›lan karfl›laflt›rmada, Özel Okul ö¤rencilerinin CFSEI-2 Toplam ortalama puanlar›n›n (M = 65.85, SD = 25.28) YUK
ö¤rencilerininkinden (M = 46.64, SD = 30.97) p < .05 düzeyinde daha yüksek
bulunmufltur (Tablo 8).
YUK ö¤rencilerinin CFSEI-2 : Toplam ortalama puan›n›n anlaml› olarak daha düflük olmas›n›, YUK’nin normal –üstü zekâ düzeyine sahip daha homojen
ö¤rencilere hizmet veren bir özel okul olmas› ve burada Devlet ve Özel Okullardaki heterojen gruplarda oldu¤u gibi baflar›l› olma ve öne ç›kman›n pek o kadar kolay olmamas› gibi nedenleri ileri sürerek aç›klayabiliriz. Bir de üstün ö¤rencilerin mükemmel olma özellikleri dikkate al›n›rsa, benlik sayg›lar›n›n daha düflük
olmas› pek de sürpriz de¤ildir. Bu sonuç yine Delcourt ve arkadafllar›n›n (1994,
1996) elde ettikleri sonuçlar› an›msatmaktad›r. Bu araflt›rmada da özel s›n›f veya
özel okullara devam eden ö¤rencilerin skolastik yeteneklerini alg›lay›fllar› ayr› bir
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s›n›fta okumayan veya sadece pull-out programlar›na kat›lan üstün ö¤rencilere
oranla daha düflük bulunmufltur.
Normal-Üstü Zekâ Düzeyi grubundaki YUK ö¤rencilerinin CFSEI-2: Yalan
ortalama puanlar›n›n Devlet Okulu ö¤rencilerininkinden anlaml› olarak daha
yüksek bulunmas›, bir di¤er de¤iflken olarak yarat›c›l›¤›n da eklendi¤i bu araflt›rman›n di¤er k›sm›yla ilgili sonuçlara dayanarak aç›klanabilir. Araflt›rman›n bu k›sm›nda Yarat›c›l›k ile CFSEI-2: Yalan aras›nda düflük pozitif bir korelasyon belirlenmifltir (Davasl›gil, 1999) . Yarat›c› bireylerin ortak özelli¤i di¤erleri üzerinde
olumsuz bir etki b›rakma olas›l›¤›ndan etkilenmeden düflüncelerini aç›klayabilmeleridir. Bu nedenle, Yarat›c›l›k ile CFSEI-2: Yalan alt testi aras›ndaki iliflki
mant›kl› gelmektedir. Ayr›ca YUK ö¤rencilerinin Yarat›c›l›k puan› Özel ve Devlet okullar›na devam eden ö¤rencilerinkinden anlaml› olarak daha yüksek bulunmufltur. Bu aç›klamalara göre, YUK ö¤rencilerinin CFSEI-2: Yalan alt-testinden
ald›klar› puanlar›n Devlet Okulu’na devam edenlerinkinden daha yüksek olmas› beklenen bir sonuç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Üç farkl› tür okula devam eden deneklerin puanlar› aras›ndaki
cinsiyet fark›:
MBT için t-testi sonuçlar›. Her iki grubun matematik puanlar›nda cinsiyet aç›s›ndan bir farka rastlanmam›flt›r (Tablo 11, ve 12).
Tablo 11: t-Testine Göre, Normal-üstü Gruptaki Deneklerin Cinsiyet Aç›-s›ndan
SPM Puanlar› Aras›ndaki Fark (85. Persantil ve Üstü)
…l•ekler

KÝzlar (n=58)

Erkekler (n=74)

M

SD

M

SD

SPM

92.35

4.89

93.62

4.44

CFSEI Genel

60.71

31.08

48.52

28.33

CFSEI Sosyal

61.32

28.97

53.34

27.74

CFSEI Akademik

58.92

28.28

54.22

29.30

CFSEI Ebeveyn.

56.77

27.76

47.48

26.86

CFSEI Toplam

62.02

29.64

50.20

28.44

CFSEI Yalan

43.69

27.51

51.64

25.82

MBT

74.89

20.37

79.57

19.20
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Tablo 12: t-Testine Göre, Üstün Gruptaki Deneklerin Cinsiyet Aç›s›ndan SPM Puanlar› Aras›ndaki Fark (95. Persantil ve Üstü)
…l•ekler

KÝzlar (n=27)

Erkekler (n=38)

M

SD

M

SD

SPM

96.91

1.82

97.25

1.75

CFSEI Genel

64.43

31.28

47.90

26.42

CFSEI Sosyal

66.31

29.34

50.42

28.65

CFSEI Akademik

60.93

28.23

55.44

27.29

CFSEI Ebeveyn.

55.43

29.52

50.62

26.04

CFSEI Toplam

66.34

30.55

50.00

26.95

CFSEI Yalan

46.62

28.65

55.56

27.24

MBT

81.22

13.72

81.98

17.43

Matematikte cinsiyet fark›n› gösteren birçok araflt›rma vard›r (Junge & Dretzke, 1995). K›zlar matematik ve bilimsel ba¤lamdaki bilgilerini uygulamalar›n› gerektiren sorularda erkekler kadar baflar›l› olmamaktad›rlar (Jones & Jones, 1989)
ve erkekler kurama ve k›zlar sosyale daha fazla a¤›rl›k verirler (Mervis, 2001).
Standardize edilmifl testler gibi yeni durumlarda erkekler k›zlara oranla daha yüksek not al›rken, k›zlar s›n›f s›navlar› gibi tan›fl›k olduklar› durumlarda erkeklere
oranla daha baflar›l› olmaktad›rlar (Kimball, M.M., 1989) ve ilk ve orta okuldaki
matematik ifllemlerinde erkeklere oranla ufak bir üstünlük göstermektedirler
(Hyde, Fennema & Lamon, 1990). Üstün matematik yetene¤i gösteren k›zlar matematik problemlerini çözerken, matematikte baflar›l› erkeklere göre daha fazla
al›fl›lagelmifl stratejileri tercih ederler (Gallagher, A.M. & De Lisi, R., 1994). Literatürde, toplumun kad›nlar› matematikte erkeklere oranla daha az yeterli veya yetenekli gördü¤üne iliflkin bir e¤ilim vard›r ve bu tutum kad›nlar› bu alandaki yetenekleri konusunda kendilerini güvensiz k›lm›fl ve benlik sayg›lar›n›n düflmesine
neden olmufltur (Bartholomew & Schnorr, 1994). Ancak bu çal›flmada matematik baflar›s›na iliflkin cinsiyet fark›na rastlanmam›flt›r. ‹stanbul gibi Türkiye’deki büyük flehirlerde, her iki cinsiyetteki çocuklar›n e¤itimine ayn› derecede önem verilmekte ve matematik en önemli ders olarak addedilmektedir. ‹flte bu tutum cinsiyet fark›na rastlanmamas›n›n nedenlerinden biri olabilir.
Matemati¤e iliflkin cinsiyet fark›n›n görülmemesi Hyde, Fennema and Lamon (1990) taraf›ndan gerçeklefltirilen 100 çal›flman›n meta-analiz sonuçlar›yla
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ba¤lant›l› olarak da aç›klanabilir. Bu sonuçlara göre, “problem çözme aç›s›ndan
ilk veya orta okulda cinsiyet fark› yoktur; erkeklerin lehine cinsiyet fark› lisede ortaya ç›kmaktad›r ve kolejde cinsiyet fark› örneklemin seçilmifl olma derecesine
ba¤l› olarak artmaktad›r ve yetene¤i çok erken geliflmifl bireylerden oluflan örneklem gruplar›nda bu fark en büyük boyuttad›r. Bu araflt›rmadaki ö¤renciler 2.
s›n›ftan itibaren izlenmeye al›nan 5. s›n›f ö¤rencileri oldu¤u için matematik baflar›s› aç›s›ndan aralar›nda cinsiyet fark›na rastlanmam›fl olma nedeni yukar›da verilen sonuçlarla iliflkilendirilebilir.
Daha sonra yap›lan araflt›rmalar ise, s›n›f-düzeyi-üstü s›navlar›nda cinsiyet
fark›na çok daha erken yafllarda rastland›¤›n› göstermektedir. 1992’de Johns
Hopkins Üniversitesi Yetenekli Gençler Merkezi (CTY – Center for Talented Youth) 8 ile 10. s›n›flar aras›ndaki ö¤renciler için düzenlenmifl Secondary School Admissions Test’in (SSAT) üst düzeyini matematik baflar›s› aç›s›ndan tepeden
%3’ün içine giren beflinci ve alt›nc› s›n›f ö¤rencilerine uygulam›flt›r ve erkeklerin
lehine cinsiyet fark›na rastlanm›flt›r (Stanley, 1994). Mills, Ablard and Stumpf
(1993) Okul ve Kolej Yetenek Testini (School and College Ability Test (SCAT)
kullanarak, 2.- 6. s›n›fa devam eden akademik yetene¤e sahip ö¤renci örneklemini incelemifller ve erkek deneklerin ikinci s›n›ftan itibaren daha baflar›l› olduklar›n› saptam›fllard›r. SCAT Amerikan normlar› belirlenmifl matematik ve sözel yetenek testidir. Stanley’in (1994) aktard›¤›na göre, Colangelo, Assouline, and Lu
(1993) 8. s›n›flar için gelifltirilmifl EXPLORE Testini 3 ile 6 aras›nda de¤iflen s›n›flara devam eden yetenekli ö¤rencilere uygulam›fllar ve yine erkekleri daha baflar›l› bulmufllard›r. Robinson, Abbott, Berninger & Busse (1996) ise, 11 nicel ölçümün 8’inde okulöncesi erkek çocuklar›n›n daha yüksek puan ald›klar›n› belirlemifllerdir.
Bu araflt›rmada matematikte cinsiyet fark›na rastlanmamas›n›n nedenlerinden biri de s›n›f düzeyinde baflar› testinin kullan›lm›fl olmas› olabilir. Bu testte
do¤ru seçene¤i seçme matematiksel usa vurmay› gerektirmesine karfl›n, s›n›f düzeyinde bir test olmas› cinsiyet fark›n›n ortaya ç›kmas› için yetersiz kalm›fl olabilir. Yukar›daki araflt›rmalar incelendi¤inde, kullan›lan testlerin ço¤unlu¤unun s›n›f-düzeyi üstünde yetenek testleri oldu¤u görülmektedir.
CFSEI-2 için t-testi sonuçlar›. Her iki zekâ düzeyindeki grupta, k Ý z l a r
Ý n CFSEI-2: Genel (85. persantil ve üstü, k›zlar: M=60.712, SD=31.08 - erkekler: M=48.52 ,SD=28.33, t[130]=2.35, p<.05; 95. persantil ve üstü: k›zlar M=
64.43, SD=31.28, – erkekler: M= 47.90 SD=26.42, t(130)=2.30, p<.05) ve CFSEI2: Toplam ortalama puanlar› (85. persantil ve üstü: : k›zlar M= 62.02
SD=29.64 – erkekler: M=50.20 SD=28.44, t[130]=2.32, p.<.05; 95. persantil ve
üstü, k›zlar: M=66.34 SD=30.55 - erkekler: M=50.00 SD=26.95, t[63]=2.28,
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p<.05) e r k e k l e r i n k i n d e n anlaml› olarak daha yüksek bulunmufltur
(Tablo 11, 12).
Ergen k›zlar›n erkeklere oranla daha düflük benlik-sayg›s›na sahip olduklar›
ve ergenlik döneminde bu aç›dan ciddi bir düflüfl yaflad›klar› fleklinde genel kan›ya karfl›n, Kleinfeld üstün k›zlar›n benlik- sayg›s› gelifliminde üç kritik dönemin
varl›¤›ndan söz eder: okulöncesi/haz›rl›k s›n›f›, üçüncü/dördüncü s›n›flar ve yedinci/sekizinci s›n›flar (Silverman, 1993) ve lisede benlik-sayg›s› puanlar› genellikle düfler. Bu araflt›rmadaki k›z denekler ikinci kritik dönemi geçirmifl ve daha henüz ergenli¤e ulaflmam›fl olmalar› nedeniyle, benlik-sayg›s› puanlar› erkeklerinkinden daha yüksek olmufl olabilir.
Sadece üstün zekâ düzeyine sahip grupta, CFSEI-2: Sosyal’de k Ý z l a r Ý n
ortalama puan› e r k e k l e r i n k i n d e n anlaml› olarak daha yüksektir (k›zlar: M=66.31 SD=29.34 – erkekler: M=50.42 SD=28.66, t[63]=2.18, p<.05) (Tablo 12). Levy’ye (1982) göre üstün k›zlar›n erkeklere oranla sosyal uyum becerileri
daha geliflmifltir (aktaran Silverman, 1993). Çok erken yafllardan itibaren sosyal
kabulün önemine koflullanm›fllard›r (Silverman, 1993). Di¤er taraftan, üstün erkek
çocuklar yeteneklerini gizleme konusunda zorluk yaflarlar (Silverman, 1993; Tassel_Baska, 1998). Küçük yafllardan itibaren, k›zlara pasif, kabul edici, flefkatli bireyler olmalar› ö¤retilir. Clark’›n (1997) Crandall, Katkovsky & Preston’dan , (1962)
aktard›¤›na göre, k›zlar erkeklere oranla daha fazla empati gösterirler, grubun selâmeti konusundaki duyarl›l›klar›n› daha fazla ifade ederler, daha iflbirlikçidirler ve
daha uzlafl›c›d›rlar. Di¤er taraftan erkekler kad›nlara oranla daha baflar›l› olma
beklentisi içindedirler ve kendilerini üst düzey emellere adarlar.
Anne-babalar› farkl› e¤itim düzeyine sahip ö¤rencilerin puanlar› aras›ndaki farklar
Farkl› e¤itim düzeyindeki a n n e l e r e sahip ö¤rencilerin SPM,. CFSEI
ve MBT ortalama puanlar› aras›ndaki fark. Normal-üstü ve üstün zekâ düzeyindeki ö¤rencilerin annelerinin ö¤renim düzeylerine göre SPM,. CFSEI ve MBT
ortalalama puanlar›nda anlaml› farka rastlanmam›flt›r.
Farkl› e¤itim düzeyindeki b a b a l a r a sahip ö¤rencilerin SPM,. CFSEI
ve MBT ortalama puanlar› aras›ndaki fark. Normal-üstü zekâ düzeyindeki
ö¤rencilerin babalar›n›n ‹lk, Lise ve Üniversite mezunu olmalar›na göre SPM,.
CFSEI ve MBT ortalalama puanlar›nda farkl›laflma olup olmad›¤›n› s›namak üzere uygulanan Kruskal Wallis testinde sadece SPM ortalama puan›nda ö¤renim
düzeyleri aras›nda anlaml› farka rastlanm›flt›r, s›ras›yla S›ra M = 37.25, S›ra M =
60.60, S›ra M = 69.55, X2 (2) = 6.08, p < .05. Ö¤rencilerin SPM ortalalama puanlar›nda babalar›n›n hangi ö¤renim düzeyleri aras›nda fark›n oldu¤unu s›namak
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üzere uygulanan The Mann–Whitney U testinde, Üniversite mezunu babalara
sahip ö¤rencilerin ortalama SPM puan›n›n (S›ra M = 52.44, S›ralar Toplam› =
4824.50) ‹lkokul mezunu babalara sahip ö¤rencilerin SPM ortalalama puan›ndan (S›ra M = 28.19, S›ralar Toplam› = 225.50) U = 189.50, p < .05 düzeyinde
yüksek bulunmufltur. Üstün zekâ düzeyindeki grupta ise, bu aç›dan hiçbir anlaml› farka rastlanmam›flt›r.

ÖNER‹LER
En alt düzeyde matematik bilgisi gerektiren s›n›f düzeyinin üstünde bir matematik yetenek testini daha büyük örneklem grubuna uygulayarak normal üstü
ve üstün zekâ gruplar›nda da SAT’›n matematik baflar›s›n›n kestiricili¤inin artt›r›l›p artt›r›lamayaca¤› s›nanmal›d›r
YUK ö¤rencilerinin MBT puanlar›n›n devlet okuluna devam eden ö¤rencilerinkinden anlaml› olarak daha yüksek olmas›, erken önlem al›nmas›n›n (h›zland›rman›n yap›lmas›n›n) gere¤ini ortaya koymaktad›r.
YUK ö¤rencilerinin normal üstü zekâ düzeyindeki grupta CFSEI-2 puanlar›n›n Devlet Okullar›na ve üstün zekâ düzeyindeki grupta ise Özel Okullara devam eden ö¤rencilerinkinden anlaml› olarak daha düflük bulunmas›, üstün ö¤rencilerin normal zekâ düzeyindeki ö¤rencilerle bir araya gelip baz› dersleri birlikte almalar›n›n daha yararl› olaca¤›n› imâ etmektedir.
Her iki zekâ düzeyindeki grupta da matematikte cinsiyet fark›na rastlanmam›fl olmas›, yine matematikte ileri olanlar›n erken seçiminin önemini ortaya
koyabilmektedir, çünkü matematikte baflar›l› olan k›zlar daha henüz matematikte bir cinsiyet fark› göstermedikleri ve benlik sayg›s› puanlar›n›n da erkeklere
oranla anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u bir dönemde seçilirlerse, k›zlar›n matemati¤e ilgilerini erken yaflta çekmek ve bu olumlu tutumlar›n› yaflam boyu devam ettirmek mümkün olabilir.
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Fen ve Genel Lise 10. S›n›f Ö¤rencilerinin
Mesleki Olgunluk Düzeyi Bak›m›ndan
Karfl›laflt›r›lmas›
Adnan KULAKSIZO⁄LU*
Mustafa OTRAR**

B

ÖZET

u araflt›rma, üstün yetenekli ve normal ergenlerin mesleki olgunluk düzeylerini karfl›laflt›rma amac› ile yap›lm›flt›r. Bu amaçla üstün yeteneklilerin okudu¤u düflünülen bir fen lisesi ile genel lisede araflt›rma yap›lm›flt›r.
Araflt›rma 111 kiflilik (Genel lise: 52; Fen lisesi: 59) bir örneklem grubu üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma sonunda örneklem grubunu oluflturan
ö¤rencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyet de¤iflkenine göre erkek
ö¤rencilerin lehine p<.01 düzeyinde; ö¤renim görülen okul türü (genel lisefen lisesi) de¤iflkenine göre fen lisesi ö¤rencilerinin lehine olacak flekilde
p<.001 düzeyinde anlaml› flekilde farkl›laflt›¤› belirlenmifltir.

G‹R‹fi
Bir meslek seçme, bir meslek için karar verme, insan hayat›n›n en önemli
olaylar›ndan birisidir. Meslek yaflant›lar›, meslekten al›nan doyum, çal›flma koflullar› vb. bireyin tüm yaflant›lar›n› etkiler. Bireyin kendini gerçeklefltirebilmesi, çevresiyle ve kendisiyle uyumlu olabilmesi, efl seçimi, aile içi huzuru gibi ruh sa¤l›¤›n› do¤rudan etkileyen daha pek çok olgu ile bireyin çal›flma hayat› ve flartlar› ara____________________________________

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi.
** Ö¤r. Gör., Marmara Üniversitesi.
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s›nda s›k› ba¤lar bulunmaktad›r. Bütün bunlar meslek seçmenin ya da mesle¤e
yönlendirmenin son derece bilinçli ve bilimsel verilerle desteklenerek yap›lmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Bu nedenle meslek seçimi, meslekî geliflim ve mesle¤e yönlendirme pek çok bilim adam›n›n ilgisini çekmifltir.
Meslekî geliflim kuramc›lar›na göre her dönem belli karakteristik özellikleri
ve davran›fl biçimlerini içerir. Bu özellikler do¤rultusunda her dönem için bireylerden farkl› davran›fl biçimleri göstermesi beklenir. Her dönem için beklenen bu
davran›fl ve tutumlar “meslekî geliflim görevleri” olarak isimlendirilirler. Bireyler
her bir evredeki meslekî geliflim görevleriyle bafla ç›kmada baflar›l› oldu¤u ölçüde
meslekî olgunluk kazanm›fl say›l›rlar (Otrar, 1997; Çakar, 1997).
Meslekî olgunluk bireyin yafl›na ve zihinsel konumuna uygun olarak çal›flman›n ve bir meslek seçmenin gereklili¤ine inanma, bunun için do¤ru giriflimlerde
bulunma ve kararlar alma ile ilgilidir.
Mesleki olgunluk genel geliflimle iç içe geçmifltir. Bireyin yaflam›ndaki tecrübeler ve ö¤renmeler gelecekteki mesleki geliflimine katk›da bulunur (Özo¤lu,
1977, s.122). Bireylerin meslekî tercihlerinin, kiflili¤in bir uzant›s› oldu¤u yolunda
görüfllere göre birey bir meslek seçerken, ayn› zamanda bu yolla kendini ifade
ediyordur (Kulaks›zo¤lu ve Kulaks›zo¤lu, 1997, s.12). Meslekleri tan›ma, meslekler hakk›nda karar verme ve karar›nda kesinlik mesleki olgunlu¤un bileflenleridir
(Greene, 2003, s.62).
Bu araflt›rma, üstün yetenekli ve normal ergenlerin mesleki olgunluk düzeylerini karfl›laflt›rma amac› ile gerçeklefltirilmifltir. Bu amaçla üstün yeteneklilerin
okudu¤u düflünülen bir fen lisesi ile genel lisede araflt›rma yap›lm›flt›r.
Üstün yeteneklilerin h›zl› ö¤renen ve deneyimlerini baflka alanlara da aktarma ayr›cal›¤›na sahip bireyler oldu¤u düflünülürse, meslekî olgunlukta da normal
akranlar›na göre daha önde olduklar› düflünülebilir.
Meslekî olgunluk kazanmak, her bir hayat basama¤›nda karfl›lafl›lan bir tak›m tipik ve gerekli problem çözme yaflant›lar› ile karfl›laflmak, bir sonraki basamakta karfl›lafl›lacak güçlüklerle bafl edebilmek için gerekli baz› temel becerileri
kazanmak demektir (Kuzgun, 1982, s.12).
Meslekî olgunluk kiflinin e¤itimsel aktivitelerinin ço¤unu organize eder;
okulda ve okul sonras› hayat›nda iliflkilerini etkiler (Tolbert, 1974).
Ö¤rencilerimiz 9. s›n›ftan sonra girmek istedikleri mesle¤in bilimsel alan›yla
iliflkili seçmeli dersler alabilmekte ve girmek istedikleri mesle¤i belirleyerek o
mesle¤e girme hakk›n› kazanmak için ÖSS’na baflvurmaktad›rlar. Hatta söylenebilir ki, ö¤rencilerin neredeyse tamam› daha ilkokul s›ralar›ndan itibaren 17 ilâ 18
yafllar›nda kat›lacaklar› ÖSS’ye haz›rlanmakta, bu s›navda baflar›l› olabilmek için
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çok yo¤un emek vermekte ve yüksek harcamalarda bulunmaktad›rlar. Rehberlik
ve mesle¤e yöneltme hizmetleri de en yo¤un olarak bu dönemde verilmektedir.
Öyleyse bu dönemdeki ö¤rencilerimizin meslekî geliflim görevlerini gerçeklefltirmeleri son derece önemlidir. O halde, iyi bir mesle¤e yöneltme program›, meslek
seçimi öncesinde meslekî olgunlu¤un gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤inin belirlenmesini, meslekî olgunlu¤u etkileyen olgu, özellik ve durumlar› ve bunlar›n
meslekî olgunlukla iliflki derecesini ortaya koyan araflt›rma sonuçlar›n› dikkate almak zorundad›r. Bir baflka ifade ile, ülkemiz için sahip olduklar› potansiyel güç
itibariyle son derece önemli bir konumda olan gençlerimizi, sa¤l›kl› ve haz›rl›kl›
bir flekilde bir yüksekö¤retim kurumuna ya da bir mesle¤e yöneltmek için uygulanan programlar, meslekî olgunlukla ilgili araflt›rma sonuçlar›yla da desteklenmek zorundad›r. Öte yandan üstün yetenekli gençlerin mesleki olguluklar›n›n belirlenmesi ve onlar›n uygun mesleklere yönlendirilmesi ile birinci derecede önemli bir konudur.
Super meslekî geliflimi bireyin gelifliminin bir boyutu olarak tarif ederek,
meslekî olgunluk kavram›n› da (vocational maturity) afla¤› yukar› zihinsel olgunlukla (mental maturity) ayn› biçimde tan›mlam›flt›r.
Meslekî olgunlu¤un befl ölçütü vard›r. Bunlar: Meslek seçimine yönelme, tercih edilen meslekler hakk›nda bilgi edinme ve plân yapma, meslekî tercihlerde
tutarl›l›k, özelliklerin kristalleflmesi ve de meslekî tercihlerin yerleflmesidir (Super
ve di¤erleri,1965, s.70-71).

Amaç
Araflt›rman›n genel amac›; düz lise ve fen liselerinde ö¤renim görmekte olan
ö¤rencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini saptamakt›r.
Araflt›rman›n genel amac› çerçevesinde, flu sorulara yan›t aranmaya çal›fl›lacakt›r. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerinin
1.

Demografik özellikler aç›s›ndan (yafl, s›n›f, cinsiyet, alg›lanan ekonomik düzey, baban›n e¤itim durumu, annenin e¤itim durumu, kardefl say›s›, kaç›nc›
kardefl olundu¤u, alg›lanan ebeveyn tutumu, daha önce s›n›f tekrar› yap›p
yapmama, okul türü, disiplin cezas› al›p almama, okudu¤u okuldan memnun olup olmama, hangi alanda okudu¤u veya hangi alan› seçmeyi düflündü¤ü, seçmek istenilen yüksekögrenim program›na karar verip vermeme,
seçmek istedi¤i mesle¤e karar verip vermeme, flimdiye kadar bir iflte çal›fl›p
çal›flmama daha önce bir iflte çal›flanlar›n çal›flma süresi, de¤iflkenlerine göre da¤›l›m› nedir?
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Örneklemi oluflturan lise ö¤rencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri demografik özellikler aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k göstermekte midir?

Önem
Bu araflt›rman›n;
1.

Bakanl›k düzeyinde gençlerin sa¤l›kl› bir meslek geliflimi süreci yaflamalar›
için yeni ve farkl› düzenlemeler yap›labilmesi konusunda,

2.

Okul düzeyinde, ö¤renci kiflilik hizmetleri ba¤lam›nda yap›lacak rehberlik
programlar›n›n organizasyonunda,

3. Araflt›rmac›lara mesleki olgunluk konusunda yeni bilgiler sa¤layarak konu
ile ilgili farkl› araflt›rmalara ilgi çekmesi noktas›nda katk› sa¤layaca¤› umulmaktad›r.

Say›lt›lar
1.

Anket ve ölçeklere deneklerin verdikleri cevaplar onlar›n gerçek görüfl ve düflüncelerini yans›tmaktad›r.

S›n›rl›l›klar
Bu araflt›rma;
1.

2003-2004 E¤itim Ö¤retim y›l› ile,

2.

‹stanbul ‹li Anadolu yakas›ndaki fen liseleri ve normal liselerle

3.

Ö¤rencilerin benlik sayg›s› düzeylerinin ölçülmesi Mesleki Olgunluk Ölçe¤i
ile s›n›rl›d›r.

Veriler ve Toplanmas›
Araflt›rmada bir anket ve Meslekî Olgunluk Ölçe¤i (MOÖ) kullan›lm›flt›r. Bunlar;

Anket
Araflt›rman›n ba¤›ms›z de¤iflkenleri hakk›nda veri toplamak amac›yla araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen anket, ö¤rencilerin yafl, s›n›f, cinsiyet, alg›lanan ekonomik düzey, baban›n e¤itim durumu, annenin e¤itim durumu, kardefl say›s›, gibi baz› demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluflmaktad›r.
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Meslekî Olgunluk Ölçe¤i (MOÖ)
Meslekî Olgunluk Ölçe¤i (MOÖ), Prof.Dr.Y›ld›z Kuzgun ve Dr. Feride Bacanl›
taraf›ndan 1996 y›l›nda gelifltirilmifl likert türü bir ölçektir. 40 itemden oluflmaktad›r ve bu 40 item 8 ayr› meslekî tutum ve davran›fl› ölçmektedir.
Meslekî Olgunluk Ölçe¤i’nin güvenirli¤i için yap›lan çal›flmalarda iç tutarl›l›k
katsay›s› .80 , kararl›l›k katsay›s› .82 bulunmufltur. Bu veriler ölçe¤in son derece
güvenilir oldu¤unu göstermektedir (Kuzgun ve Bacanl›, 1996).

YÖNTEM

Araflt›rman›n Modeli
Araflt›rma, ‹stanbul’da iki farkl› lise türünde e¤itim görmekte olan ö¤rencilerin özsayg› yönünden karfl›laflt›r›lmas› için yap›lan iliflkisel tarama modellerinden
karfl›laflt›rma türü tarama modelinde bir çal›flmad›r.

Evren ve Örneklem
Araflt›rma evreni ‹stanbul ili Anadolu yakas›yla s›n›rlanm›flt›r. Örneklem için
küme örnekleme kullan›lm›flt›r. Her iki okul türü (Normal liseler, fen liseleri) birer
küme olarak kabul edilmifl, bu okul türlerinden küme örnekleme ile random olarak Anadolu yakas›ndan birer tane okul seçilmifl ve ölçekler ilgili okullardaki tüm
ö¤rencilere uygulanm›flt›r.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanmas›
‹statistiksel çözümlemeler geçmeden önce, demografik de¤iflkenler grupland›r›lm›fl ard›ndan ö¤rencilere uygulanan ölçek (Mesleki Olgunluk Ölçe¤i) puanlanm›flt›r.
Daha sonra elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortam›nda gerçeklefltirilmifltir.
Bu aflamada, araflt›rma grubunu oluflturan ö¤rencilerin demografik özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde da¤›l›mlar› ç›kar›lm›fl, sonra ölçe¤in toplam puanlar› için –x, ss ve Sh–x de¤erleri saptanm›flt›r. Gruplar içerisinde normal da¤›l›m
özelli¤i göstermeyen gruplar için non-parametrik teknikler, normal da¤›l›m özelli¤i gösteren da¤›l›mlar için parametrik analiz teknikleri kullan›lm›flt›r.
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Tablo 2: Annenin E¤itim Durumu De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri

BULGULAR
Bu bölümde araflt›rmada ele al›nan amaçlar do¤rultusunda toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlar› yer
almaktad›r.
Bulgular bölümünde önce örneklem grubunun genel yap›s›n› tan›t›c› frekans
ve yüzde da¤›l›mlar›na yer verilmifltir. Di¤er bulgular; araflt›rman›n amaçlar› ve bu
amaçlar›n sunulufl s›ras›na göre de¤erlendirilmifltir.

Grubun Genel Yap›s›na ‹liflkin Frekans ve Yüzdeler
Araflt›rma sürecinde elde edilen demografik verilere göre örneklem grubunu
oluflturan ö¤rencilerin belirlenen de¤iflkenlerine ait da¤›l›mlar›n bir k›sm›; ayr›ca
örneklemi oluflturan ö¤rencilere uygulanan en son bitirilen okuldaki baflar› notu,
Mesleki Olgunluk Ölçe¤i puanlar›n›; –x, ss ve SHx– de¤erleri tablolar halinde verilmifltir. Fiziksel s›n›rl›l›klar nedeniyle frekans da¤›l›mlar› tablolar›n›n tamam› metin
içinde ayr› olarak sunulmam›fl, yap›lan analiz tablolar›yla beraber verilmifltir.
Tablo 1: Baban›n E¤itim Durumu De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
EÛitim Durumu

Genel Lise

Fen Lisesi

f

%

f

%

f

%

‹lkö¤retim: ilkokul

24

46,2

5

8,5

29

26,1

‹lkö¤retim: ortaokul

11

21,2

2

3,4

13

11,7

Lise

10

19,2

11

18,6

21

18,9

Lisans

4

7,7

29

49,2

33

29,7

Y.Lisans

3

5,8

7

11,9

10

9,0

Doktora

-

-

5

8,5

5

4,5

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Toplam

291

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N ÖZELL‹KLER‹, YETENEKLER‹ VE SORUNLARI

EÛitim Durumu

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

‹.Ö.‹lkokul

25

48,1

9

15,3

34

30,6

‹.Ö.ortaokul

13

25,0

5

8,5

18

16,2

Lise

8

15,4

26

44,1

34

30,6

Lisans

4

7,7

13

22,0

17

15,3

Master

1

1,9

3

5,1

4

3,6

Doktora

1

1,9

3

5,1

4

3,6

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Tabloda görülece¤i üzere, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin annelerinin 34’ü
(%30,6) ilkö¤retim birinci kademe, 18’i (%16,2) ilkö¤retim ikinci kademe, 34’ü
(%30,6) lise, 17’si (%15,3) lisans, 4’ü (%3,6) yüksek lisans, 4’ü de (%3,6) doktora düzeyinde e¤itime sahiptirler.

Genel Grup

Tabloda görülece¤i üzere, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin babalar›n›n 29’u
(%26,1) ilkö¤retim birinci kademe, 13’ü (%11,7) ilkö¤retim ikinci kademe, 21’i
(%18,9) lise, 33’ü (%29,7) lisans, 10’u (%9,0) yüksek lisans, 5’i de (%4,5) doktora düzeyinde e¤itime sahiptirler.

Tablo 3: Kardefl Say›s› De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
Kardeß SayÝsÝ

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Tek

2

3,8

8

13,6

10

9,0

‹ki

23

44,2

26

44,1

49

44,1

3 ve daha fazla

27

51,9

25

42,4

52

46,8

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Tablodaki verilerden anlafl›laca¤› üzere, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin
10’u (%9,0) tek çocuk, 49’u (%44,1) iki kardefl, 52’si de (%46,8) 3 ve daha fazla kardefle sahip olduklar›n› ifade etmifllerdir.
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Tablo 4: Kaç›nc› Kardefl Olundu¤u De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
Ka•ÝncÝ Kardeß

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Tek

6

11,5

17

28,8

23

20,7

‹ki

21

40,4

23

39,0

44

39,6

Üç

15

28,8

10

16,9

25

22,5

Dört ve daha fazla

10

19,2

9

15,3

19

17,1

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Tablodaki verilerden görülece¤i gibi, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin
23’ü (%20,7) ilk çocuk, 44’ü (%39,6) ikinci çocuk 25’i (%22,5) üçüncü çocuk
ve 19’u da (%17,1) dördüncü veya daha sonraki çocuk olduklar›n› ifade etmifllerdir.
Tablo 5: Alg›lanan Ebeveyn Tutumu De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
Ebeveyn Tutumu

Genel Lise

Fen Lisesi

f

%

f

%

f

%

3

5,8

3

5,1

6

5,4

Demokratik

31

59,6

43

72,9

74

66,7

Afl›r› koruyucu

17

32,7

8

13,6

25

22,5

‹lgisiz

1

1,9

3

5,1

4

3,6

Tutars›z

-

-

2

3,4

2

1,8

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Bask›c›/otoriter

Genel Grup

Tablodan anlafl›laca¤› gibi, örneklem grubunu oluflturan ö¤rencilerin 6’s›
(%5,4) ebeveynlerini bask›c› veya otoriter, 74’ü (%66,7) demokratik, 25’i
(%22,5) afl›r› koruyucu, 4’ü (%3,6) ilgisiz, 2’si de (%1,8) tutars›z olarak alg›lamakta olduklar›n› ifade etmifllerdir.
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Tablo 6: Daha Önce S›n›f Tekrar› Yap›p Yapmama De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
SÝnÝf TekrarÝ

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Evet

6

11,5

-

-

6

5,4

Hay›r

46

88,5

59

100,0

105

94,6

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin 6’s› (%5,4) s›n›f tekrar› yapt›klar›n›, 105’i
ise (%94,6) s›n›f tekrar› yapmad›klar›n› belirtmifllerdir.
Tablo 7: Disiplin Cezas› Al›p Almama De¤iflkeni için Frekans ve Yüzde De¤erleri
Disiplin CezasÝ

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Evet

1

1,9

5

8,5

6

5,4

Hay›r

51

98,1

54

91,5

105

94,6

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Tabloda da görülebilece¤i gibi, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin 6’s› (%5,4) daha önce disiplin cezas› ald›klar›n›, 144’ü (%94,6) ceza almad›klar›n› belirtmifllerdir.
Tablo 8: Okudu¤u Okuldan Memnun Olup Olmama De¤iflkeni için Frekans ve
Yüzde De¤erleri
Memnun mu?

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Evet

32

61,5

37

62,7

69

62,2

Hay›r

5

9,6

4

6,8

9

8,1

Karars›z›m

15

28,8

18

30,5

33

29,7

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Tablodan anlafl›laca¤› üzere, ö¤rencilerin 69’u (%62,2) okuduklar› okuldan
memnun oldu¤unu, 9’u (%8,1) memnun olmad›¤›n›, 33’ü ise (%29,7) bu konuda karars›z olduklar›n› ifade etmifllerdir.
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Tablo 9: “Seçmek ‹stedi¤iniz Mesle¤e Karar Verdiniz mi?” Sorusuna Verilen Cevaplar›n Frekans ve Yüzde De¤erleri
Karar

Genel Lise

Fen Lisesi

Genel Grup

f

%

f

%

f

%

Evet

33

63,5

31

52,5

64

57,7

Hay›r

6

11,5

5

8,5

11

9,9

Karars›z›m

13

25,0

23

39,0

36

32,4

Toplam

52

100,0

59

100,0

111

100,0

Mesleki Olgunluk Ölçe¤i’nden Elde Edilen Puanlara ‹liflkin
olarak Gerçeklefltirilen Analizler
Bu bölümde örneklemi oluflturan ö¤rencilerin Mesleki Olgunluk Ölçe¤i’nden
ald›klar› puanlar›n baz› ba¤›ms›z de¤iflkenlere göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n›
belirlemek üzere yap›lan analizlere yer verilmifltir.
Analiz sonuçlar›na iliflkin tablolar amaç s›ras›na göre afla¤›da sunulmufltur:
Tablo 12: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Yafl De¤iflkenine Göre
Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik
Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar›

Tabloda da görülece¤i üzere, örneklemi oluflturan ö¤rencilerin 64’ü (%57,7)
seçmek istedikleri mesle¤e karar verdiklerini, 11’i (%9,9) henüz karar vermediklerini, 36’s› ise (%32,4) bu konuda karars›zl›k yaflad›klar›n› belirtmifllerdir.

Gruplar

– ss ve Shx– De¤erleri
Tablo 10: En Son Bitirilen Okuldaki Baflar› Notu De¤iflkeni için x,
n

xÐ

ss

ShxÐ

Genel Lise

52

3,57

,553

,077

Fen Lisesi

59

4,65

,316

,041

111

4,15

,697

,066

BaßarÝ Notu

Genel Grup

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere, örneklem grubu oluflturan ö¤rencilerin en bitirdikleri okuldaki mezuniyet derecelerinin ortalamas› –x=4,14, standart sapmas›
ss=0,697; standart hatas› ise Sh–x =0,066 olarak hesaplanm›flt›r.
– ss ve Shx– De¤erleri
Tablo 11: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puan› için x,

n

SÝralamalar
OrtalamasÝ

15 Yafl

11

61,32

16 Yafl

74

54,94

17 Yafl

23

55,28

3

68,17

18 Yafl ve üstü
Toplam

3

,832

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n yafl de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan
non-parametrik Kruskal Wallis-H Testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel
aç›dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.
Tablo 13: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Cinsiyet De¤iflkenine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Ba¤›ms›z Grup
t Testi Sonuçlar›
xÐ

xÐ

ss

ShxÐ

Genel Lise

52

28,70

6,085

,844

Fen Lisesi

59

35,41

4,280

,557

KÝz

37

29,86

6,663

111

32,27

6,172

,586

Erkek

74

33,47

5,577

Genel Grup

X2

Sd

111

n

M.O. PuanÝ
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Cinsiyet

n

ss

T Testi
Sd

t

109

-3,008*

*p<.01

Tablodan da anlafl›laca¤› üzere, örneklem grubu oluflturan ö¤rencilerin Mesleki Olgunluk Ölçe¤inden elde ettikleri toplam puan›n ortalamas› –x=32,27; standart sapmas› ss=6,172; standart hatas› ise Sh–x =,586 olarak hesaplanm›flt›r.

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n cinsiyet de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan
ba¤›ms›z grup t testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan p<.01 düze-
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yinde anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu farkl›l›k erkek ö¤rencilerin lehine gerçekleflmifltir.
Tablo 14: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Okul Türü De¤iflkenine
Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Ba¤›ms›z
Grup t Testi Sonuçlar›
Okul TŸrŸ

xÐ

n

ss

Genel Lise

52

28,71

6,085

Fen Lisesi

59

35,41

4,280

Tablo 16: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Bir Meslek ‹çin Karar
Verip Vermeme De¤iflkenine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n›
Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi
Sonuçlar›
Gruplar

t

109

-6,767*

* p<.001

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n okul türü de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan Ba¤›ms›z Grup t Testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan
p<.001 düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu farkl›l›k fen lisesi ö¤rencilerinin lehine gerçekleflmifltir. Yani, fen lisesi ö¤rencilerinin mesleki olgunluk
puan ortalamalar› genel lise ö¤rencilerinden anlaml› flekilde yüksek bulunmufltur.
Tablo 15: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Bir yüksekö¤renim Program›na Karar Verip Vermeme De¤iflkenine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n›
Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar›
Gruplar

n

SÝralamalar
OrtalamasÝ

Evet

64

56,23

Hay›r

12

54,13

Karars›z›m

35

56,21

Toplam

n

SÝralamalar
OrtalamasÝ

Evet

64

54,57

Hay›r

11

52,45

Karars›z›m

36

59,63

T Testi
Sd

Sd

2

X2

,046

111

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n bir yüksekö¤renim program›na karar verip vermeme de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan non-parametrik Kruskal Wallis-H
Testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.
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Toplam

X2

Sd

2

,726

111

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n bir meslek için karar verip vermeme de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan non-parametrik Kruskal Wallis-H Testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.
Tablo 17: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n “fiimdiye Kadar Bir ‹flte
Çal›flt›n›z m›?” Sorusuna Verilen Cevaplar De¤iflkenine Göre Farkl›lafl›p
Farkl›laflmad›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Ba¤›ms›z Grup t Testi Sonuçlar›
‚alÝßma

n

xÐ

ss

Evet

30

31,17

5,796

HayÝr

81

32,68

6,291

T Testi
Sd

T

109

-1,148

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n flimdiye kadar bir iflte çal›fl›p çal›flmama de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan ba¤›ms›z grup t testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.
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Tablo 18: Mesleki Olgunluk Ölçe¤i Toplam Puanlar›n›n Çal›flma Süresi De¤iflkenine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Sonuçlar›
Gruplar

n

SÝralamalar
OrtalamasÝ

1 hafta ve daha az

2

20,50

1 ay ve daha az

19

17,34

1 y›l ve daha az

5

12,90

1 y›ldan çok

6

15,50

Toplam

Sd

3

X2

1,33

32

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi, daha önce çal›flan grubun Mesleki Olgunluk Ölçe¤i toplam puanlar›n›n çal›flma süresi de¤iflkenine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere yap›lan non-parametrik Kruskal Wallis-H Testi sonucunda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.

TARTIfiMA VE YORUM
Mesle¤e yöneltme ve mesleki rehberlik hizmeti, ö¤rencilerin gelecekteki yaflamlar›n› düzenlemelerine ve kendileri için en uygun gelen mesleki tercihleri
yapmalar›na yard›m sürecidir. Mesleki rehberli¤in bir boyutu da bireylerin kendilerini tan›malar›na, ilgi, yetenek ve de¤erleri ile meslekleri iliflkilendirmelerine
yard›md›r.
Örgün e¤itimin her basama¤›nda derslerle meslekler dünyas›n›n iliflkilendirilmesi, okulun ö¤renciyi ifl dünyas›nda çal›flmak üzere e¤itti¤inin bilincinde olmas› gerekir. Oysa milli e¤itim sistemimizde okulun ifl ve meslek dünyas› ile dirsek temas› yeterince yoktur. ‹lkö¤retimde ve ortaö¤retimde ö¤renciler örgün
e¤itimden sonra bir mesle¤e haz›rland›klar›n›n fark›nda de¤ilmifl gibi görünmektedir.
Rehberlik hizmeti verilen okullarda okula ve mesle¤e yöneltme hizmetinden
daha çok ö¤rencilerin psikolojik ve e¤itimle ilgili ihtiyaçlar›na yönelik hizmetler
a¤›r basmaktad›r.
“Araflt›rma bulgular›na göre erkeklerin k›zlara göre mesleki olgunluk düzeylerinin yüksek olmas› beklenen bir sonuçtur. K›zlar›n erkeklere göre baz› mesleklerde daha çok ikincil konumda olmalar›, erkeklerin toplumsal olarak mesleki ba-
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k›mdan yetiflmelerine verilen önem, aile geçindirme sorumlulu¤unun erkeklere
ait oldu¤una dair düflünceler erkeklerin mesleki bak›mdan k›zlardan daha olgun
olmas›n›n sebeplerinden say›labilir.
Mesleki olgunluk bak›m›ndan 10. s›n›f fen lisesi ö¤rencilerinin akranlar›
genel lise ö¤rencilerinden daha yüksek puan almalar› da beklenen bir sonuçtur.
Mesleki olgunluk biliflsel, zihinsel, keflfetme, ö¤renme arzusu, baflar› arzusu,
olgunluk, bugünü ve gelece¤ini planlama, do¤ru ve ulafl›labilir mesleki hedefler
belirleme, çal›flkanl›k, sebatkârl›k, gerçekçi olma, olas›l›klar›n fark›na varma ve en
uygun olan› de¤erlendirme kiflisel ve toplumsal sorumluluk gibi bileflenlerle de ilgilidir. Bunlar ayn› zamanda üstün yeteneklilerin sahip oldu¤u niteliklerdir. Fen lisesi ö¤rencilerinin yukar›daki nitelikler bak›m›ndan genel lise ö¤rencilerine k›yasla daha avantajl› olmas› onlar›n mesleki olgunlu¤u üzerinde art›r›c› etkilerde bulunmufl olabilir.
Üstün yetenekliler aras›nda zor be¤enir olma, mükemmeliyetçilik, yüksek
standartlar tafl›ma, rekabet arzusu, çok yönlülük, karar verme becerilerinin eksikli¤i (Grene, 2003, s.66), zor ve zaman alan konulara yönelme, statülü ve kazanc› yüksek meslek alan›na yönelme gibi meslek seçimini zorlaflt›ran özelliklere sahip olanlar da mevcuttur. Toplumsal sorumlulu¤u ve sosyal adalet duygusunun yüksekli¤inden dolay› baz› üstün yetenekli ergenlerin mesle¤in kazanc›n› ve statüsünü ikinci plana at›p hizmet odakl› mesleklere yöneldikleri görülebilir. Üstün yeteneklilere yönelik mesleki rehberlikte onlar›n bu özellikleri dikkate al›nmal›d›r.
Üstün yetenekli gençler kendi kapasitesini kullanabilece¤i, kendini gerçeklefltirebilece¤i, üstün yetenekli bir birey olarak tatmin duyaca¤› mesleki u¤rafllara sahip olmal›d›r. Merak duygusunun ve araflt›rma arzusunun yüksekli¤i onlar› araflt›rmaya ve bilgi üretmeye yönlendirir. Kurumlar›n araflt›rma gelifltirme
birimleri (AR-GE) gibi çal›flma alanlar› üstün yetenekliler için uygun çal›flma
alanlar›d›r. Üstün yeteneklilerin uygun flekilde mesleki rehberlik hizmetinden
yararlanmalar› ayn› zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Üstün yetenekliler,
toplumun geliflmesi ve refah› için en üretken bireylerdir ve özenle ele al›nmal›d›rlar.
Bu nedenle üstün yeteneklilere yönelik meslek rehberli¤i onlar›n özelliklerine göre bireysellefltirilmelidir. Üstün yeteneklileri ilgi, yetenek ve kiflilik özellikleri
konusunda ayd›nlatman›n yan›nda, kendileri için en uygun yüksekö¤retim programlar›n›n ve mesleklerin neler oldu¤u konusunda bilgilendirmek de üstün yeteneklilere yap›lacak mesleki rehberli¤in bir di¤er boyutudur.
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u çal›flman›n amac›, üstün yetenekli çocuklarda s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k ve kuruntu boyutlar› üzerinde mükemmeliyetçilik, benlik sayg›s›,
kontrol oda¤›, öz-yeterlik ve problem çözme becerilerinin yorday›c›l›¤›n› incelemektir.
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Araflt›rma grubu 489 Fen Lisesi ö¤rencisinden oluflmaktad›r. Araflt›rman›n
verileri S›nav Kayg›s› Envanteri (Öner,1986), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik
Ölçe¤i (Özbay & M›s›rl›-Tafldemir, 2003), Rotter ‹ç D›fl Kontrol Oda¤› Ölçe¤i
(Da¤, 1991), Rosenberg Benlik Sayg›s› Envanteri’nin benlik sayg›s› alt ölçe¤i,
Öz-Yeterlilik ‹nançlar›n› De¤erlendirme Ölçe¤i, Problem Çözme Becerileri Envanteri (fiahin, fiahin & Heppner, 1993) ile toplanm›flt›r. Araflt›rmadan elde
edilen verilerin analizinde Çok Yönlü Regresyon Analizi ve Pearson Momentler Çarp›m› Korelasyonu teknikleri kullan›lm›flt›r.

Tolbert, E.L. Counselling For Career Development. Boston: Houghton Mifflin
Company, 1974.

Üstün yetenekli ö¤rencilerde s›nav kayg›s›n›n mükemmeliyetçilik tutumlar›ndan yordanmas›nda sonuçlar duyuflsall›k boyutu için problem çözme becerilerinden aceleci ve kaç›nan yaklafl›m, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik inançlar› ve
hatalara afl›r› ilgi ve davran›fllardan flüphe mükemmeliyetçilik boyutlar› için is____________________________________
*
**

Uzm. Rehber Ö¤retmen, Refika Küçükçal›k ‹lkö¤retim Okulu.
Prof. Dr,. Gazi Üniversitesi.
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tatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Kuruntu boyutu için ise problem çözme becerilerinden aceleci, kaç›nan, kendine güvenli ve planl› yaklafl›m, benlik sayg›s›, d›flsal kontrol oda¤›, düflük öz-yeterlilik inançlar› ve hatalara afl›r›
ilgi, davran›fllardan flüphe, ailesel elefltiri ve kiflisel standartlar mükemmeliyetçilik boyutlar› için istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Sonuçlar üstün
yetenekli ö¤renciler aç›s›ndan tart›fl›lm›flt›r.

G‹R‹fi
“Üstün Yeteneklilik” s›n›fland›rmas› biliflsel, duyuflsal, sosyal ve fiziksel yüklemelerle ilgili üstün yetenekli bireyler ve normal akran gruplar›n› ay›rmay› beraberinde getirmektedir. Özel yetenekleri olan çocuklar›n akran gruplar›na göre
baz› üstün özellikleri bulunmaktad›r.
Renzulli ve arkadafllar› (1981) üstün yetenekli çocuklar›n: (1) yüksek yetenek
(yüksek zekây› içeren), (2) yüksek yarat›c›l›k (yüksek fikirler oluflturma ve bu fikirleri problemlerinin çözümü için kullanabilme yetene¤i), (3) yüksek görev sorumlulu¤u (Yüksek motivasyon düzeyi ve projenin sonunu görme becerisi) potansiyellerine sahip olmalar› gerekti¤i görüflünü desteklemifllerdir. Çoklu kriter tan›mlamas›nda kullan›lan bu üç özellik –yüksek yetenek, yüksek yarat›c›l›k, yüksek
görev sorumlulu¤u- bir çok alanda gerçek üstün yeteneklilik performans› için gerekli görülmektedir. Üstün yeteneklilik birey bu üç özelli¤i özel bir çaba ile performans için uygulad›¤›nda bu üç özelli¤in birleflimi olarak tan›mlan›r (HallahanKaufmann, 1991, s.405).
Mükemmeliyetçili¤in bir çok psikolojik ve fiziksel bozukluklarla iliflkili bir kiflilik de¤iflkeni oldu¤u bulunmufltur (Burns, 1980, s.34; Pacht, 1984, s.387; Frost
ve di¤., 1990, s.475; Hew›tt-Flett, 1991, s.1369; Hew›tt-Flett, 1993, s.63). Son zamanlarda mükemmeliyetçilik kiflisel ve sosyal unsurlar içeren çok boyutlu bir yap› olarak kabul edilmektedir. Mükemmeliyetçili¤in son kavramsallaflt›r›lmalar› yap›n›n çok boyutlu do¤as›n› vurgulam›fl ve bu boyutlar› ölçmek için ölçme araçlar› sa¤lam›flt›r (Frost ve di¤., 1990, s.478; Hew›tt-Flett, 1991, s.1371).
Mükemmeliyetçili¤in tam bir tan›m› olmamas›na ra¤men, literatürde birçok
önemli özelli¤i tan›mlanm›flt›r. Bunlar aras›nda en çok göze çarpan özellik, performans üzerinde afl›r› derecede yüksek kiflisel standartlar oluflturmad›r (Frost ve
di¤., 1990, s. 480). Yap› ile ilgili yaz›lan yaz›larda kavram›n merkezi olarak afl›r›
derecede yüksek kiflisel standartlar vurgulanm›flt›r (Burns, 1980, s.34; Hamachek,
1978, s.28; Hollender, 1965, s.100; Pacht, 1984, s.389). Mükemmeliyetçili¤in tan›mlamas› ile ilgili en önemli problem yüksek düzeyde baflar›l› ve yetenekli birey-
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lerden mükemmeliyetçi insanlar›n ayr›lmamas›d›r. Yüksek standartlar için çaba
göstermenin patolojik olup olmad›¤› belirgin de¤ildir. Z›t olarak baz› bulgular yaflam›n pozitif bir yönünü yans›tt›¤›n› göstermifltir (Blatt ve di¤., 1976, s.285).
Frost ve arkadafllar› (1990) mükemmeliyetçili¤i afl›r› derecede elefltirel kendilik de¤erlendirmeleriyle ilgili ve afl›r› derecede yüksek standartlar oluflturma e¤ilimi olarak tan›mlam›fllard›r. Frost ve arkadafllar› (1990) mükemmeliyetçili¤i hata
yapmaya afl›r› dikkat etme, yüksek kiflisel standartlara sahip olma, yüksek ailesel
beklentiler ve ailesel elefltiri alg›lama, davran›fllardan flüphe etme, düzen ve temizlik boyutlar› ile olarak tan›mlanm›flt›r.
Mükemmeliyetçilik Hollingworth (1926)’un üstün zekâl› çocuklar üzerinde
çal›flt›¤› 1920’lerden beri üstün yeteneklili¤in bir özelli¤i olarak bilinmektedir
(Schuler, 2000, s. 185). Literatürde bilinen zihinsel ve duygusal alanlar›n gelifliminin eflit olmamas›, yüksek hassasiyet, farkl› hissetme ve duygusal yo¤unluk gibi di¤er özelliklere ra¤men (Roeper, 1982, s.15) mükemmeliyetçilik üstün yeteneklili¤in en önemli özelli¤i olarak görülmeye devam etmektedir (S›lverman,
1995, s.5).
S›nav kayg›s› bireyin de¤erlendirildi¤ini hissetti¤i durumlarda istenilmeyen
kuruntu ve duyuflsall›k yaflant›s›n› içerir (Dusek, 1980, s.98). Yap›lan testlerin ve
s›navlar›n akademik baflar›y› de¤erlendirmesi en iyi örnektir. Ball (1995)’a göre s›nav kayg›s›n›n etkileri kayg›n›n seviyesi, görevin zorlu¤u ve ö¤rencinin yapabilirli¤ini içeren birçok de¤iflken ile azalt›labilir. Düflük düzeyde s›nav kayg›s› ö¤renciyi motive edebilir ve ö¤rencinin çabas›n› cesaretlendirme ile performans›n› art›rabilir. Z›t olarak, ö¤rencinin iyi bir performans ihtiyac› zihinsel ilerlemeyi engelleyebilir. Bu durum özellikle baflar› de¤erlendirmesinde ö¤renme görevi istenildi¤inde ortaya ç›kmaktad›r .
S›nav kayg›s› duyuflsall›k ve kuruntu olmak üzere iki boyutta ele al›nmaktad›r. S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunun yüksek seviyeleri de¤erlendirici durumlar süresince yaflanan fizyolojik tepkileri içerir. Fizyolojik tepkiler (a) h›zl› kalp
at›fllar›, artan cilt tepkileri, (b) bafl dönmesi, (c) mide bulant›s›, (d) panik, sinirlilik,
gerginlik (Deffenbacher, 1980, s.223; Hembree, 1988, s.48). Duyuflsall›k s›nav
kayg›s›n›n farkl› bir boyutu olmas›na ra¤men, birey yüksek düzeyde kuruntu yaflad›¤›nda yüksek duyuflsall›¤›n azalan performansla iliflkili oldu¤unu gösteren
bulgular bulunmaktad›r (Schwarzer, 1984, s.207).
Biliflsel s›nav kayg›s› de¤erlendirici durumlara bireylerin tepkilerinden ya da
de¤erlendirici görevler öncesinde, de¤erlendirici görevler süresince ya da sonras›nda de¤erlendirici durumlarla ilgili içsel diyalogdan meydana gelir. Yüksek düzeyde biliflsel s›nav kayg›s›na sahip bireylerde ortak bir flekilde var olan düflünce-
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ler (a) akranlar› ile kendi performans›n› karfl›laflt›rma, (b) baflar›s›zl›¤›n sonuçlar›n› düflünme, (c) performansta düflük düzeyde yeterlilik, (d) de¤erlendirme üzerinde afl›r› kuruntu, (e) ebeveynleri için üzüntüye sebep olma, (f) test için haz›r
olmad›¤›n› hissetme, (g) öz-de¤er kayb› (Deffenbacher, 1980, s.225; Hembree,
1988, s.48).
Üstün yetenekli çocuklar ve ergenlerde mükemmeliyetçili¤i aç›klayan bir çok
çal›flma bulunmaktad›r (Orange, 1997, s.40; Parker, 1997, s.560; Parker-M›lls,
1996, s.190; Parker-Stumpf, 1995, s.380; Schuler, 2000, s.190). Mükemmeliyetçilerin özelliklerini araflt›ran son giriflimcilerden biri Wayne Parker ve arkadafllar›d›r.
Araflt›rmalar›nda Frost ve arkadafllar› (1990) taraf›ndan gelifltirilen çok boyutlu
mükemmeliyetçilik ölçe¤ini kullanm›flt›r.
Üstün yetenekli ö¤rencilerle yap›lan çal›flmalarda mükemmeliyetçilik çeflitlerinin belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Çal›flmalar benzer olarak akademik olarak üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçili¤i sa¤l›kl› (uyumlu), sa¤l›ks›z
(uyumsuz) mükemmeliyetçiler ve mükemmeliyetçi olmayanlar olarak s›n›fland›rm›fllard›r. Parker (1997), üstün yetenekli ö¤rencilerde sa¤l›kl› mükemmeliyetçiler,
sa¤l›ks›z mükemmeliyetçiler ve mükemmeliyetçi olmayanlar aras›ndaki farkl›l›klar› tan›mlam›flt›r. Siegle ve Schuler (2000)’n›n üstün yetenekli çocuklar ve üstün
yetenekli olmayan çocuklar aras›nda uyumlu ve uyumlu olmayan mükemmeliyetçilik farl›l›klar›n› incelemeyi amaçlayan çal›flmalar›n›n sonuçlar› da di¤er bulgular›
desteklemifltir.
E¤itim sürecinde önemli di¤erleri ile sosyal karfl›laflt›rma süreci ö¤rencilerin
yetenek alg›lamalar›na karar vermelerini belirledi¤i gibi akademik benlik kavramlar›n›, s›nav kayg›lar›n› ve yeterli performanslar›n› da belirlemektedir (SchwarzerLange, 1983, s.99). Zeidner ve Schleyer (1999) özel s›n›flarda okuyan üstün yetenekli ö¤rencilerin daha düflük akademik benlik kavram›, daha yüksek de¤erlendirme kayg›s› yaflad›klar›n› ve üstün yeteneklilik statülerini daha az memnuniyet verici olarak alg›lad›klar›n› bulmufllard›r.
Alpert ve Haber (1990) s›nav kayg›s›n›n baz› insanlar için negatif, zorlaflt›r›c›
bir etkisi olabilirken, baz›lar› için performans üzerinde pozitif, kolaylaflt›r›c› bir etkiye sahip olabildi¤ini incelemifllerdir. Araflt›rma sonucunda kendine yönelik ve
sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik performans anksiyetesi ile iliflkili bulunmufltur.
Boxtel ve Mosks (1992) üstün yeteneklilerin genel, akademik ve sosyal benlik kavramlar›n› incelemifllerdir. Araflt›rman›n bulgular› üstün yetenekli baflar›l›lar
ve üstün yetenekli baflaramayanlar aras›nda farkl›l›k oldu¤u göstermifltir. Üstün
yetenekli olup baflarma düzeyi daha düflük olan ö¤renciler çok düflük akademik
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benlik kavram›, yüksek s›nav kayg›s› puanlar›, d›flsal kontrol oda¤›, düflük okulda
iyi olma ve motivasyon puanlar› alm›fllard›r.
Son y›llarda araflt›rmac›lar›n mükemmeliyetçilik ile ilgili yapt›klar› çal›flmalar
mükemmeliyetçili¤i ölçmek için haz›rlanan ölçekleri ve mükemmeliyetçilik ve
duygusal-fiziksel problemler aras›ndaki iliflkileri ve teflhis araflt›rmalar›n› içermektedir. Mükemmeliyetçili¤in düflük benlik sayg›s› ile iliflkili oldu¤u ve mükemmeliyetçili¤in patolojik bir durum oldu¤unu belirten bulgular önceki teorik bilgilerle
tutarl›d›r (Ashby-R›ce, 2002, s. 200). Mükemmeliyetçilik ve benlik sayg›s› ile ilgili yap›lm›fl araflt›rmalar bu iliflkiyi daha çok mükemmeliyetçili¤in uyumlu ve uyumsuz özellikleri ya da boyutlar› aç›s›ndan ele alm›fllard›r. Ashby ve Rice (1999)
uyumlu olmayan mükemmeliyetçili¤in düflük benlik sayg›s›, uyumlu mükemmeliyetçili¤in yüksek benlik sayg›s› ile iliflkili oldu¤unu bulmufllard›r.
Karnes ve D’Illo (1991) üstün yetenekli çocuklar›n kontrol odaklar›n› araflt›rm›fllard›r. Araflt›rman›n bulgular› yafl› büyük olanlar›n ve k›z ö¤rencilerin daha çok
içsel kontrol oda¤›na sahip olma e¤iliminde olduklar›n› göstermifltir.
Öz-yeterlilik inançlar› bireyin biliflsel, motivasyonel, duygusal ve karar verme
sürecinde bireyin fonksiyonlar›n› düzenler (Bandura-Locke, 2003, s.90). Yüksek
öz-yeterlili¤e sahip bireyler performans için pozitif alternatifler sa¤layan baflar›
senaryolar›n› gözlerinde canland›r›rlar ve potansiyel problemleri için en iyi çözüm
yollar›n› belirlerler. Kendilerini yetersiz olarak alg›layan bireyler ise baflar›s›zl›k senaryolar›n› canland›rma e¤ilimindedirler ve bir fleylerin nas›l yanl›fl gidece¤ini düflünürler (Bandura, 1989, s.730). Literatürde öz yeterlilik duygular› uyumlu mükemmeliyetçilerin bir özelli¤i olarak görülmektedir. Ashby ve Rice (2002) uyumlu
mükemmeliyetçilerin uyumsuz ya da mükemmeliyetçi olmayanlardan daha yüksek öz-yeterlilik puanlar›na sahip olduklar›n› bulmufllard›r.
Uyumlu mükemmeliyetçilerin akademik performans için yüksek standartlar
oluflturduklar› ve yüksek seviyelerde genel ve sosyal öz-yeterlili¤e sahip olduklar›
görülmüfltür. Bununla birlikte standartlar› ve performanslar› aras›ndaki z›tl›¤a daha az ilgilidirler (Loc›cero-Ashby, 2000). Uyumsuz mükemmeliyetçiler ise standartlar› ve performanslar› aras›ndaki z›tl›klarla ilgili olma (Loc›cero-Ashby, 2000, s.183);
düflük benlik sayg›s›na sahip olma (R›ce ve di¤., 1998, s.310); düflük öz-yeterlilik
alg›lama (Loc›cero-Ashby, 2000, s.183); daha erteleyici ve depresif olma (Saddler
Ve Buckland, 1995, s.489) ve yüksek seviyelerde stres yaflamalar›na ra¤men resmi
kaynaklardan yard›m almama (Ey ve di¤., 2000, s.28) e¤ilimlerindedirler.
Problem çözme becerileri amaç yönelimli dört basamaktan oluflmaktad›r: (a)
problemin tan›m› ve formülasyonu (b) alternatif çözümler oluflturma (c) karar
verme ve (d) çözümü yürütme ve do¤rulama (çözüm sonucunun de¤erlendiril-
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mesi ve gözlenmesi) (D’zur›lla-Nezu, 1990, s.159). D’Zurilla ve Nezu (1990)’nun
modeline göre bu beceriler özel bir problemin etkili bir flekilde çözümlenmesini
gerektirir. Her beceri basama¤›n›n etkili ve uyumlu çözümlemeyi keflfetmeye
önemli ve farkl› katk›lar› bulunmaktad›r.
Mükemmeliyetçili¤in s›nav kayg›s›n› yorday›c› rolü üzerinde benlik sayg›s›,
kontrol oda¤›, öz-yeterlilik inançlar› ve problem çözme becerilerinin belirleyicili¤ini ortaya koyman›n üstün yetenekli ö¤rencilerin sahip olduklar› özellikler, karfl›laflt›klar› güçlükler, kendilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen faktörlerin belirlenmesi ve üstün yeteneklilerin özellik ve ihtiyaçlar›na uygun, yeteneklerini gelifltirebilecekleri e¤itim programlar›n›n oluflturulmas›na katk› sa¤layaca¤›
düflüncesi etkili olmufltur.

YÖNTEM
Bu araflt›rma Nedensel Karfl›laflt›rma (Causal Comparative) ve Korelasyonel
yönteme dayal› bir çal›flmad›r. Nedensel Karfl›laflt›rma yöntemi (Causal-Comperative Method) bir deneysel araflt›rma yapma öncesi veya deneysel çal›flma yerine
de¤iflkenler aras› iliflkileri araflt›ran bir yöntemdir.

Araflt›rma Grubu
Araflt›rma grubu Erzincan, Kayseri, Ordu, Samsun, Trabzon ve Zonguldak
Fen liseleri ikinci ve üçüncü s›n›flar›ndan tesadüfi olarak seçilen 489 ö¤renciden
oluflmaktad›r.162 k›z ve 327 erkek ö¤renciden oluflan örneklem grubunun yafl ortalamas› ise 17.01’dir.

Araflt›rmada Kullan›lan Veri Toplama Araçlar›
Araflt›rmada kullan›lan veriler alt› ölçme arac› ile toplanm›flt›r. Bunlardan birincisi araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan örneklem grubu ile ilgili demografik verilerle ilgili sorulardan oluflan bilgi formudur. Kullan›lan di¤er veri toplama araçlar› ise S›nav Kayg›s› Envanteri, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçe¤i, Rotter
Kontrol Oda¤› Ölçe¤i, Rosenberg Benlik Sayg›s› Envanteri’nin Benlik Sayg›s› alt ölçe¤i ve Problem Çözme Becerileri Envanteri’dir.
Veri analizleri SPSS/WINDOWS program›yla gerçeklefltirilmifltir. ‹statistik ifllemleri yap›lmadan önce, veriler do¤ruluk ve de¤iflik istatistik ifllemlerine uygunluk aç›s›ndan SPSS EXPLORE ile ön testten geçirilmifltir. Bu flekilde eksik olan test-
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lerin yan› s›ra afl›r› uçlardaki puanlar›n bulundu¤u testler elimine edilmifltir. Daha
sonra yap›lan ifllemlerde deskriptif istatistik yan›nda, araflt›rman›n temel denencesi olan mükemmeliyetçi¤in yan› s›ra benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yetrlilik ve
problem çözme becerilerinin s›nav kayg›s›n› yorday›c›l›¤› Çok Yönlü Hiyerarflik
Regresyon Analizi ile gerçeklefltirilmifltir. Tüm analizler α= .05 anlaml›l›k düzeyinde test edilmifltir.

BULGULAR

Duyuflsall›k Puanlar›n› Yorday›c› Hiyerarflik Regresyon Analizi
Bulgular›:
S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunun yafl, cinsiyet, problem çözme becerileri ve alt boyutlar›, benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik, mükemmeliyetçilik
ve mükemmeliyetçilik alt boyutlar› ile yordanmas›na dönük bulgular hiyerarflik
regresyon analizi ile elde edilmifltir. Regresyon analizinde gerçeklefltirilen model
çerçevesinde s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunun yordanmas›nda temelde
mükemmeliyetçilik tutumlar› ele al›nmas›na ra¤men ön ve ara etkileri kontrol alt›na alma ve elimine etme amac›yla birçok de¤iflken model içerisine al›nm›flt›r. Bu
de¤iflkenler yafl ve cinsiyet gibi demografik ön de¤iflkenlerin yan› s›ra problem
çözme becerileri olan aceleci, düflünen, kaç›ngan, de¤erlendirici, kendine güvenli ve planl› yaklafl›m, kontrol oda¤› ve benlik sayg›s› ile öz-yeterlilik inançlar›ndan
oluflan ara de¤iflkenlerdir. Tüm belirtilen de¤iflkenler mükemmeliyetçilik tutumlar›ndan önce ele al›narak bunlar›n kovaryetif etkileri kontrol alt›na al›nm›flt›r.
Alt› ad›mda gerçeklefltirilen hiyerarflik regresyon analizinde birinci ad›mda
yafl ve cinsiyet, ikinci ad›mda problem çözme becerileri olan aceleci, düflünen,
kaç›ngan, de¤erlendirici, kendine güvenli ve planl› yaklafl›m, üçüncü ad›mda
benlik sayg›s›, dördüncü ad›mda kontrol oda¤›, beflinci ad›mda öz-yeterlilik, alt›nc› ve son ad›mda mükemmeliyetçilik boyutlar› olan düzen, hatalara afl›r› ilgi,
davran›fllar›ndan flüphe, aile beklentileri, ailesel elefltiri ve kiflisel standartlar girilmifltir. Birinci ad›m›n özgün katk›s›n›n model içerisinde anlaml› oldu¤u belirlenmifltir, R2=.04, F (2/486)=10.02, p<.001. Birinci ad›mda girilen demografik de¤ifl. 9, p< .001.
kenlerden cinsiyetin de özgün katk›s›n›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r, β= -1
Bunun yan› s›ra birinci ad›mda girilen di¤er bir demografik de¤iflken olan yafl›n özgün katk›s›n›n olmad›¤› belirlenmifltir, β= .03, p>.05.
‹kinci ad›mda girilen problem çözme becerilerinin modele toplam katk›s›n›n
anlaml› oldu¤u görülmektedir, R2= 1
. 3, F (6/480) = 8.24, p<.001. Bu ad›mda modele girilen aceleci yaklafl›m, β=-1
. 6, p<.001, kaç›ngan yaklafl›m, β=-1
. 4, p<.01 ve

308

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

planl› yaklafl›m›n, β=.10, p<.01, özgün katk›lar›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görülmektedir. Di¤er problem çözme becerileri olan düflünen, de¤erlendirici ve kendine güvenli yaklafl›m›n özgün katk›lar› anlaml› bulunmam›flt›r.
Modele üçüncü ad›mda girilen benlik sayg›s›n›n toplam katk›s›n›n anlaml› olmad›¤› belirlenmifltir, R2=.13, F (1/479) =2.11, p>.05. Dördüncü ad›mda girilen kontrol oda¤›n›n modele özgün katk›s›n›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r, R2=.16, F (1/478) =14.19,
p<.001. Beflinci ad›mda girilen öz-yeterlili¤in de modele özgün katk›s›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u belirlenmifltir, R2=.19, F (1/477) = 16.83), p<.001.
Modele alt›nc› olarak girilen ve önceki bütün de¤iflkenlerin kovaryetif etkilerinin elimine edildi¤i aflamada mükemmeliyetçili¤in yorday›c› etkisi araflt›r›lm›flt›r.
Mükemmeliyetçili¤in modele özgün katk›s›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u
belirlenmifltir, R2=.27, F (6/471) = 8.9, p<.001. Bunun yan› s›ra alt›nc› ad›mda modele girilen mükemmeliyetçilik boyutlar›ndan hatalara afl›r› ilgi, β=.23, p<.001 ve
davran›fllardan flüphenin, β=.12, p<.01, özgün katk›lar›n›n da anlaml› oldu¤u belirlenmifltir. Alt›nc› ad›mda modele girilen di¤er mükemmeliyetçilik boyutlar› olan
düzen, aile beklentileri, ailesel elefltiri ve kiflisel standartlar s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunu yordamada anlaml› bulunmam›flt›r.
Tablo 1: Duyuflsall›k Üzerinde Çok Yönlü Regresyon Analizi
Model

Yordayan

R

R2

R2ch

Fch

df

1

(sabit)
Yafl
Cin

.20

.04

.04

10.02

2/486

(sabit)
Aceyak
Düflyak
Kaçyak
De¤yak
Kgüyak
Planyak

.36

(sabit)
Bsayg›

.36

(sabit)
Kod¤›

.40

(sabit)
öyeter

.43

2

3
4
5

1
.3

1
.3
1
.6
1
.9

.09

.00
.03
.03

8.24

2.11
14.19
16.83

B

β

p

.03
-.24

.05
-1
.9

.001
.29
.001

-1
.3
-.05
-.08
-.02
.07
1
.0

-1
.6
-.07
-1
.4
-.03
.09
1
.5

.001
.001
.238
.01
.539
1
. 43
.012

-.01

-.07

.001
1
. 46

.03

1
.6

.001
.001

-.03

-.20

.001
.001

6/480

1/479
1/478
1/477
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Model

Yordayan

R

R2

R2ch

Fch

df

6

(sabit)
Düzen
Hatilgi
fiüphe
Beklen
Elefltri
Standt

.52

.27

.08

8.9

6/471

Not: AceYak: Aceleci Yaklafl›m
DüflYak: Düflünen Yaklafl›m
KaçYak: Kaç›nan Yaklafl›m
De¤Yak: De¤erlendirici Yaklafl›m
KgüYak: Kendine Güvenli Yaklafl›m

PlanYak: Planl› Yaklafl›m
Bsayg› : Benlik Sayg›s›
Kod¤› : Kontrol Oda¤›
Öyeter : Öz-Yeterlilik
Düzen : Düzen

B

β

p

-.03
1
.8
.09
-.00
.06
-.08

-.04
.23
1
.2
-.00
.08
-.09

.001
.370
.001
.019
.918
.091
1
. 02

Hatilgi: Hatalara afl›r› ‹lgi
fiüphe : fiüphe
Beklen: Aile Beklentileri
Elefltri : Ailesel Elefltiri
Standrt:Kiflisel Standartlar

Kuruntu Puanlar›n› Yorday›c› Hiyerarflik Regresyon Analizi
Bulgular›:
S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyunda oldu¤u gibi kuruntu boyutunun yordanmas›na yönelik bulgular da hiyerarflik regresyon analizi ile elde edilmifltir.
Regresyon analizinde gerçeklefltirilen model çerçevesinde s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunun yordanmas›nda temelde mükemmeliyetçilik tutumlar› ele al›nmas›na ra¤men ön ve ara etkileri kontrol alt›na alma ve elimine etme amac›yla birçok de¤iflken model içerisine al›nm›flt›r. Bu de¤iflkenler yafl ve cinsiyet gibi demografik ön de¤iflkenlerin yan› s›ra problem çözme becerileri olan aceleci, düflünen, kaç›ngan, de¤erlendirici, kendine güvenli ve planl› yaklafl›m, kontrol oda¤›
ve benlik sayg›s› ile öz-yeterlilik inançlar›ndan oluflan ara de¤iflkenlerdir. Tüm belirtilen de¤iflkenler mükemmeliyetçilik tutumlar›ndan önce ele al›narak bunlar›n
kovaryetif etkileri kontrol alt›na al›nm›flt›r.
Alt› ad›mda gerçeklefltirilen hiyerarflik regresyon analizinde birinci ad›mda
yafl ve cinsiyet, ikinci ad›mda problem çözme becerileri olan aceleci, düflünen,
kaç›ngan, de¤erlendirici, kendine güvenli ve planl› yaklafl›m, üçüncü ad›mda
benlik sayg›s›, dördüncü ad›mda kontrol oda¤›, beflinci ad›mda öz-yeterlilik, alt›nc› ve son ad›mda mükemmeliyetçilik boyutlar› olan düzen, hatalara afl›r› ilgi,
davran›fllar›ndan flüphe, aile beklentileri, ailesel elefltiri ve kiflisel standartlar girilmifltir. Birinci ad›m›n özgün katk›s›n›n model içerisinde anlaml› oldu¤u belirlenmifltir, R2=.02, F (2/486)=5.42, p<.05.Bunun yan› s›ra birinci ad›mda girilen demog. 1, p<.01, de özgün
rafik de¤iflkenler olan yafl, β=.08, p<.05 ve cinsiyetin, β= -1
katk›lar›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görülmektedir.
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‹kinci ad›mda modele girilen problem çözme becerilerinin modele toplam
katk›s›n›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur, R2=.15, F (6/480) = 11.98, p<.001. Bu
. 8,
ad›mda modele girilen problem çözme becerilerinden aceleci yaklafl›m, β= -1
p<.001, kaç›ngan yaklafl›m, β= -1
. 8, p<.001, kendine güvenli yaklafl›m, β=.15,
p<.01 ve planl› yaklafl›m›n da, β=.12, p<.05, modele özgün katk›lar›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Di¤er problem çözme becerileri olan düflünen yaklafl›m, β= -.01, p>.05, ve de¤erlendirici yaklafl›m›n, β= -.06, p>.05, modele özgün katk›lar›n›n olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Model

Yordayan

R

R2

R2ch

Fch

df

3

(sabit)
Bsayg›

.41

1
.6

.01

8.2

1/479

(sabit)
Kod¤›

.44

(sabit)
öyeter

.47

Üçüncü ad›mda girilen benlik sayg›s›n›n modele özgün katk›s›n›n oldu¤u bulunmufltur, R2=.16, F (1/479) =16.06, p<.001. Modele dördüncü ad›mda girilen
. 9, F (1/478)= 8.2, p<.01 ve beflinci ad›m olarak girilen özkontrol oda¤›n›n, R2= 1
yeterlilik inançlar›n›n da, R2= .22, F (1/477) = 16.07, p<.001, modele özgün katk›lar› anlaml› bulunmufltur.

6

(sabit)
Düzen
Hatilgi
fiüphe
Beklen
Elefltri
Standt

.59

Modele alt›nc› olarak girilen ve önceki bütün de¤iflkenlerin kovaryetif etkilerinin elimine edildi¤i aflamada mükemmeliyetçili¤in s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yorday›c› etkisi araflt›r›lm›flt›r. Mükemmeliyetçili¤in modele özgün katk›s›n›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur, R2= .34, F (6/471) =15.09, p<.001. bunun yan› s›ra alt›nc› ad›mda modele girilen mükemmeliyetçilik boyutlar›ndan hatalara afl›r›
ilgi, β=.20, p< 001, davran›fllardan flüphe, β=.20, p<.001, ailesel elefltiri, β=.17, p<
.001, ve kiflisel standartlar›n, β= -1
. 6, p<.001, modele özgün katk›lar›n›n oldu¤u
belirlenmifltir. Alt›nc› ad›mda modele girilen düzen, β= -.03, p> .05, ve aile beklentileri, β= -.02, p> .05, s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yordamada anlaml›
bulunmam›flt›r.
Tablo 2: Kuruntu Üzerinde Çok Yönlü Regresyon Analizi
Model

Yordayan

R

R2

R2ch

Fch

df

1

(sabit)
Yafl
Cin

1
.5

.02

.02

5.42

2/486

(sabit)
Aceyak
Düflyak
Kaçyak
De¤yak
Kgüyak
Planyak

.39

2

1
.5

1
.3

11.98

B

β

p

.06
-1
.6

.08
-1
.1

.050
.051
.010

-1
.5
-.00
-1
.1
-.04
1
.3
.09

-1
.8
-.01
-1
.8
-.06
1
.5
1
.2

.001
.001
.843
.001
.229
.016
.038

6/480
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4
5

1
.9
.22
.34

.03
.03
1
.3

16.06
16.07
15.09

B

β

p

-.04

-1
.3

.001
.004

.03

1
.7

.010
.001

-.03

-1
.9

.001
.001

-.03
.20
.20
-.02
1
.7
-1
.6

.001
.494
.001
.001
.715
.001
.002

1/478
1/477
6/471
-.02
1
.7
1
.7
-.01
1
.3
-1
.5

Not: AceYak: Aceleci Yaklafl›m
DüflYak: Düflünen Yaklafl›m
KaçYak: Kaç›nan Yaklafl›m
De¤Yak: De¤erlendirici Yaklafl›m
KgüYak: Kendine Güvenli Yaklafl›m

PlanYak: Planl› Yaklafl›m
Bsayg› : Benlik Sayg›s›
Kod¤› : Kontrol Oda¤›
Öyeter : Öz-Yeterlilik
Düzen : Düzen

Hatilgi: Hatalara afl›r› ‹lgi
fiüphe : fiüphe
Beklen: Aile Beklentileri
Elefltri : Ailesel Elefltiri
Standrt:Kiflisel Standartlar

TARTIfiMA ve ÖNER‹LER
Çal›flman›n amac› üstün yetenekli ö¤rencilerde mükemmeliyetçilik ve s›nav
kayg›s› aras›ndaki iliflkiyi incelemektir. Üstün yetenekli çocuklarda s›nav kayg›s›n›
yordamada mükemmeliyetçilik ile benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik ve
problem çözme becerilerinin yorday›c› etkisini görmek için çok yönlü regresyon
analizi yap›lm›flt›r.
Araflt›rman›n temel hipotezi olan üstün yetenekli ö¤rencilerde s›nav kayg›s›n›n mükemmeliyetçilik taraf›ndan yordanabilmesi, farkl› demografik özellikler,
benlik sayg›s›, öz-yeterlilik inançlar› ve problem çözme becerilerinin kontrol edilmesiyle gerçeklefltirilmifltir. Gerçeklefltirilen regresyon modelinde ve analizler sonucunda demografik de¤iflkenlerden cinsiyetin duyuflsal s›nav kayg›s›n›n mükemmeliyetçilik tutumlar›n›n yordanmas›nda bir ön de¤iflken görevi gördü¤ü belirlenmifltir. K›zlar›n erkeklerden daha fazla duyuflsall›k belirtileri gösterdikleri anlafl›lmaktad›r. Bayanlar›n erkeklere oranla daha yüksek seviyelerde s›nav kayg›s›
yaflad›klar› de¤iflik araflt›rmalarca da ifade edilmifltir (Hembree, 1988, s.48; Ze›dner, 1990, s.147; Volkmer-Feather, 1991, s.208).

312

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunu yordamada ikinci aflamada ele al›nan
problem çözme becerilerinden aceleci yaklafl›m ve planl› yaklafl›m›n yorday›c› etkisinin oldu¤u görülmektedir. ‹statistiksel olarak anlaml› olan bu iki problem çözme becerisinin s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunu yordamada kullan›labilece¤i ortaya ç›kmaktad›r. Aceleci yaklafl›m azald›kça duyuflsall›k belirtilerinde artma
meydana gelmektedir. Planl› yaklafl›m artt›kça duyuflsall›k belirtileri artmaktad›r.
Üçüncü aflamada ele al›nan benlik sayg›s›n›n s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutu üzerinde yorday›c› etkisinin olmad›¤› görülmektedir. Önceki çal›flmalardan
farkl› olarak karfl›m›za ç›kan bu bulgunun, s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunun otonom sinir sistemindeki de¤ifliklikleri (kalp at›fllar›n›n h›zlanmas›, mide bulant›s› gibi) içermesinden kaynaklanm›fl olabilece¤i düflünülebilir.
Dördüncü ad›mda modele istatistiksel olarak özgün katk› sa¤layan di¤er bir
de¤iflken kontrol oda¤›d›r. Kontrol oda¤›n›n s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunu
yordamada kullan›labilece¤i ortaya ç›km›flt›r. D›flsal kontrol oda¤› artt›kça duyuflsall›k belirtilerinin artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Kayg› yaratan durum üzerinde kiflisel kontrolün zay›f olmas›n›n kayg› düzeyini art›rd›¤› görülmektedir. Bu sonuç, s›nav kayg›s›n›n bireyler üzerinde negatif ve zorlaflt›r›c› bir etkisinin oldu¤unu ve azalan kiflisel
kontrolün performans anksiyetesini art›rd›¤›n› belirten önceki çal›flmalarla benzerlik
göstermektedir (Alpert-Haber, 1960, s.210; Mor, Day, Flett-Hew›tt, 1995, s.215).
Beflinci aflamada ele al›nan öz-yeterlilik inançlar›n›n s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutunu yordamada etkisinin oldu¤u görülmektedir. ‹statistiksel olarak
anlaml› olan öz-yeterlilik inançlar›n›n duyuflsall›¤› yordamada kullan›labilece¤i ortaya ç›km›flt›r. Öz-yeterlilik inançlar› veya kiflinin yapabilece¤ine iliflkin inançlar›
azald›kça s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k belirtileri artmaktad›r.
Bu çal›flmada özellikle mükemmeliyetçilik tutumlar›n›n s›nav kayg›s›n› yordama özelli¤i ele al›nm›flt›r. Duyuflsall›k türü s›nav kayg›s› ile mükemmeliyetçilik boyutlar› aras›ndaki korelasyon bulgular›ndan modellenerek demografik özellikler,
benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik ve problem çözme becerilerinin kontrol
alt›na al›nmas›yla duyuflsall›k türü s›nav kayg›s›n›n yordanmas› incelenmifltir. Bu
modelde hatalara afl›r› ilgi ve davran›fllardan flüphe boyutlar›n›n yorday›c› etkisinin oldu¤u görülmektedir. ‹statistiksel olarak anlaml› olan bu iki mükemmeliyetçilik alan›n›n duyuflsall›¤› yordamada kullan›labilece¤i anlafl›lmaktad›r. Hatalara
afl›r› ilgi artt›kça s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k belirtileri de art›fl göstermektedir. Hatalara negatif tepkiler gösterme, hatalar› baflar›s›zl›kla ayn› görme ve baflar›s›zl›k
durumunda di¤erlerinin sayg›s›n› kaybedece¤ine inanma e¤iliminin artmas›n›n
duyuflsall›k belirtilerinin artmas›na yol gösterici nitelikte oldu¤u görülmektedir.
Yüksek s›nav kayg›s› tafl›yan bireylerin di¤erlerinin beklenti ve yarg›lamalar›na afl›r› derecede dikkat etmeleri, elde edilen sonucun beklentiler do¤rultusunda ol-
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mas›n› beraberinde getirebilmektedir. Sosyal düzene mükemmeliyetçilerin daha
yüksek s›nav kayg›s› gösterme e¤iliminde olmalar› çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan
desteklenmifltir (Onwuegbu›ze-Daley, 1999, s.1090; Özbay, 2002, s.6).
Son aflamada modele özgün katk› sa¤layan di¤er bir mükemmeliyetçilik boyutu davran›fllardan flüphedir. Davran›fllardan flüphe artt›kça s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k belirtileri de artmaktad›r. Bireylerin ifllerini ya da görevlerini tamamlama yönündeki flüphelerinin artmas› duyuflsall›k belirtilerinin artmas›na yol gösterici olabilir.
S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k boyutu üzerinde mükemmeliyetçili¤in yorday›c›
rolünün incelendi¤i regresyon analizinde oldu¤u gibi s›nav kayg›s›n›n kuruntu
boyutu üzerinde mükemmeliyetçili¤in yorday›c› rolü araflt›r›l›rken de benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik inançlar› ve problem çözme becerilerinin ara (mediative) etki yapt›¤› varsay›m› gerçeklefltirilmifltir.
Gerçeklefltirilen regresyon analizinde birinci basamakta ele al›nan demografik de¤iflkenlerin her ikisinin de s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunun mükemmeliyetçilik tutumlar›ndan yordanmas›nda ön de¤iflken olma görevi gördükleri belirlenmifltir. Yafl düzeyi artt›kça kuruntu belirtileri art›fl göstermektedir. Bu aflamada di¤er bir de¤iflken olan cinsiyetin de s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yordamada etkili oldu¤u görülmektedir. K›zlar›n erkeklerden daha fazla kuruntu belirtileri gösterdikleri anlafl›lmaktad›r.
Kuruntu tarz› s›nav kayg›s›n› yordamada ikinci aflamada ele al›nan problem
çözme becerilerinden aceleci yaklafl›m, kaç›nan yaklafl›m, kendine güvenli yaklafl›m ve planl› yaklafl›m›n yorday›c› etkisinin oldu¤u görülmektedir. ‹statistiksel olarak anlaml› olan bu problem çözme becerilerinin s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yordamada kullan›labilece¤i ortaya ç›kmaktad›r. Aceleci yaklafl›m azald›kça
kuruntu belirtilerinde artma meydana gelmektedir. Kaç›nmac› yaklafl›m azald›kça kuruntu belirtilerinde artma meydana gelmektedir. Bunun yan› s›ra kendine
güvenli ve planl› yaklafl›m artt›kça s›nav kayg›s›nda art›fl meydana gelmektedir.
Duyuflsall›k boyutunda oldu¤u gibi beklenilenin tersine ç›kan bu sonuçlar kullan›lan problem çözme becerileri envanterinin di¤er ölçme araçlar›ndakinin tersine
bir derecelendirmeye sahip olmas›ndan kaynaklanabilece¤i görüflü desteklenmifltir. Hembree (1988), yüksek düzeyde s›nav kayg›s›n›n problem çözme becerileri ile negatif olarak iliflkili oldu¤unu göstermifltir.
Üçüncü aflamada modele istatistiksel olarak özgün katk› sa¤layan di¤er bir
de¤iflken benlik sayg›s›d›r. Benlik sayg›s› artt›kça kuruntu belirtilerinin artt›¤› görülmektedir. Düflük benlik sayg›s›n›n sa¤l›ks›z mükemmeliyetçilik olarak de¤erlendirilen negatif mükemmeliyetçili¤e efllik etti¤i bir çok kuramc› (Burns, 1980,
s.34; Horney, 1956, s.26; Pacht, 1984, s.389; Sorotzk›n, 1985, s.569) ve araflt›rmac›lar (R›ce, Ashby-Slaney, 1998; Ashby-R›ce, 2002, s.200; Stumpf-Parker, 2000,
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s.842) taraf›ndan belirlenmifltir. Bu çal›flmada düflük benlik sayg›s›na sahip üstün
yetenekli ö¤rencilerin daha yüksek kuruntu belirtileri gösterdikleri fleklindeki sonucun di¤er araflt›rmalara yol gösterici nitelikte oldu¤u düflünülmektedir.
Dördüncü aflamada ele al›nan kontrol oda¤›n›n s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yordamada etkisinin oldu¤u görülmektedir. D›flsal kontrol oda¤› azald›kça yani içsel kontrol oda¤› artt›kça kuruntu belirtileri artmaktad›r.
Beflinci aflamada ele al›nan öz-yeterlilik inançlar›n›n s›nav kayg›s›n›n kuruntu
boyutunu yorday›c› etkisinin oldu¤u görülmektedir. Öz-yeterlilik inançlar› azald›kça kuruntu tarz› s›nav kayg›s› artmaktad›r. Bireyin yapabilirli¤ine iliflkin inançlar›n›n azalmas› s›nav kayg›s›n›n bireyin olumsuz de¤erlendirmelerini ve düflüncelerini içeren kuruntu tarz› s›nav kayg›s›n›n artmas›na yol açmaktad›r.
Demografik de¤iflkenler, benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik inançlar›
ve problem çözme becerilerinin kontrol alt›na al›nmas›yla s›nav kayg›s›n›n kuruntu boyutunu yordamada mükemmeliyetçilik boyutlar›ndan hatalara afl›r› ilgi, davran›fllardan flüphe, ailesel elefltiri ve kiflisel standartlar boyutlar›n›n yorday›c› etkisi oldu¤u görülmektedir. ‹statistiksel olarak anlaml› olan bu dört mükemmeliyetçilik boyutunun kuruntu belirtilerini yordamada kullan›labilece¤i anlafl›lmaktad›r.
Hatalara afl›r› ilgi gösterme artt›kça s›nav kayg›s›n›n kuruntu belirtilerinde artma
meydana gelmektedir. Duyuflsall›k boyutunda oldu¤u gibi hatalar›n› baflar›s›zl›kla eflit olarak görme e¤iliminin ve baflar›s›zl›¤›n›n sonucu di¤erlerinin sayg›s›n›
kaybedece¤ine inanma e¤ilimlerinin artmas›n›n bireyin kendisi hakk›nda olumsuz de¤erlendirme ve düflüncelerini yans›tan kuruntu belirtilerinin artmas›na neden oldu¤u söylenebilir. Bireyin hatalar›na iliflkin negatif de¤erlendirmeleri ve
tepkileri aras›ndaki iliflki bireyin üretkenli¤ini olumsuz yönde etkilemektedir.
Son aflamada modele istatistiksel olarak özgün katk› sa¤layan di¤er bir mükemmeliyetçilik boyutu davran›fllardan flüphedir. Davran›fllardan flüphe etme e¤ilimi artt›kça kuruntu belirtileri de artmaktad›r. Bireyin davran›fl›n›n niteli¤inden,
ifllerini tamamlama becerisinden flüphe etme duygusu s›nav kayg›s›n›n kuruntu
belirtilerinin artmas›na ve yeteneksiz oldu¤u ya da yeterince haz›rlan›p haz›rlanamad›¤› ile ilgili olumsuz iç konuflmalar› performans›n azalmas›n› beraberinde getirebilmektedir. Modele katk› sa¤layan mükemmeliyetçilik boyutlar›ndan birisi de
ailesel elefltiridir. Ailesel elefltiri artt›kça kuruntu belirtileri artmaktad›r. Ebeveynlerini afl›r› derecede elefltirel olarak alg›lama artt›kça bireyin kendisi ile ilgili olumsuz düflünceler ve iç konuflmalar gelifltirme e¤iliminin de artt›¤› görülmektedir.
Performans amaçl› ailelerin çocuklar› bask› alt›na al›nm›fl hissetme, yüksek ailesel elefltiriler alg›lama, erteleme, baflar›s›zl›k (Adderholt-Ell›ott, 1989, s.20) davran›fllardan flüphe ve hatalara afl›r› ilgi gibi performans anksiyetesi için risk faktörü oluflturabilen özelliklere sahiptirler (Hew›tt ve di¤., 1992, s.185). Yüksek kay-
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g›l› bireylerin di¤erlerinin elefltiri ve yarg›lamalar›na afl›r› duyarl› olmalar› ailesel
elefltirinin artmas›na paralel olmas›n› ortaya ç›karabilmektedir. Son olarak modele özgün katk›s› istatistiksel olarak anlaml› bulunan mükemmeliyetçilik boyutu kiflisel standartlard›r. Kiflisel standartlar azald›kça kuruntu belirtilerinin artt›¤› görülmektedir. Bu önemli sonuç mükemmeliyetçilik de¤erlendirmelerinde kiflisel standartlar›n uyumlu mükemmeliyetçili¤in önemli bir özelli¤i olmas›yla iliflkilendirilebilir. Yüksek kiflisel standartlar›n pozitif kiflilik özellikleri ve pozitif baflar› çabas›yla ile iliflkilendirildi¤i (Frost ve di¤., 1990, s.460) düflünüldü¤ünde kiflisel standartlar›n olmamas› baflar› motivasyonu olumsuz olarak etkilenmekte ve dolay›s›yla
bireydeki kuruntu belirtilerini art›rabilmektedir.
Genel olarak de¤erlendirdi¤imizde mükemmeliyetçilik tutumlar›n›n s›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k ve kuruntu boyutlar›n› yorday›c› rolünün benlik sayg›s›, kontrol
oda¤›, öz-yeterlilik inançlar› ve problem çözme becerilerinin kontrol alt›na al›nmas›yla gerçeklefltirilen analiz sonuçlar›n›n modelimizi destekledi¤ini söyleyebiliriz.
S›nav kayg›s›n›n duyuflsall›k ve kuruntu boyutlar›n›n mükemmeliyetçilik tutumlar› ile yordanabilirli¤i bu araflt›rma ile desteklenmifltir. Mükemmeliyetçilik çeflitleri
ve boyutlar› benlik sayg›s›, kontrol oda¤›, öz-yeterlilik inançlar› ve problem çözme
becerileri ara de¤iflkenleri ile birlikte s›nav kayg›s› boyutlar›n› aç›klamaktad›r. De¤iflkenlerin etkileflimi göz önüne al›nd›¤›nda yüksek s›nav kayg›s›na sahip üstün yetenekli ö¤rencilerin üniversite girifl s›nav›ndaki performanslar›n› etkileyebilece¤i söylenebilir. Bu do¤rultuda, öncelikli olarak üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili di¤er çal›flmalar paralelinde, bu ö¤rencilerin di¤er özellikleri de dikkate al›narak sa¤l›ks›z
mükemmeliyetçilik tutumlar›n›n baflar› için motivasyon kayna¤› olabilecek olumlu
mükemmeliyetçili¤e yönelmesini teflvik edici programlar haz›rlanabilir.
Ülkemizdeki üstün yeteneklilerin özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› belirlemeye dönük olarak yap›labilecek çal›flmalar›n uygulama boyutunun, üstün yetenekli ö¤rencilere yönelik psikolojik dan›flma hizmetleri ile paralel ifllemesi, üstün yetenekli ö¤rencilerin s›nav kayg›s› gibi problemlerini ya da sosyal ve duygusal sorunlar›
ile etkili bir flekilde baflaç›kmalar›na katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Bunun
yan›nda üstün yeteneklilere yönelik gerçeklefltirilecek psikolojik hizmetlerin kapsam›nda cinsiyet de¤iflkenli¤i de göz önünde bulundurularak, öz-sayg› e¤itimi,
problem çözme becerileri e¤itimi, sa¤l›kl› mükemmeliyetçilik ve s›nav kayg›s›
programlar› da yer almal›d›r.
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n› sa¤lamakt›r. Bu amaca ulaflmak için Türk Milli E¤itim sistemi, örgün e¤itim ve
yayg›n e¤itim olmak üzere, iki ana bölümde yap›land›r›lm›flt›r. Örgün e¤itim, okul
öncesi e¤itimi, ilkö¤retim, orta ö¤retim ve yüksek ö¤retim kurumlar›n› kapsar.
Yayg›n e¤itim ise , örgün e¤itim yan›nda veya d›fl›nda düzenlenen e¤itim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
‹lkö¤retim kurumlar› sekiz y›ll›k okullardan oluflur. Bu okullarda kesintisiz e¤itim yap›l›r ve bitirenlere ilkö¤retim diplomas› verilir. Orta ö¤retim, ilk ö¤retime
dayal›, en az üç y›ll›k ö¤renim veren genel, mesleki ve teknik ö¤retim kurumlar›n›n tümünü kapsar. (1739 Say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu)
Orta ö¤retim farkl› müfredat programlar› uygulayan farkl› lise türlerinde icra
edilmektedir, süresi lise türüne göre üç veya dört y›ld›r. Liseler kendi amaçlar›
do¤rultusunda, genel liseler ve meslek liseleri olmak üzere iki k›s›mda yap›lanmaktad›r. Genel liseler; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri , Süper Liseler ve Normal Liselerden oluflmaktad›r. Meslek Liseleri ise; Endüstri Meslek Liseleri,Ticaret Meslek
Liseleri, ‹mam Hatip Liseleri,Turizm Meslek Liseleri, Güzel Sanat Liseleri, Anadolu
Ö¤retmen Liseleri olmak üzere çeflitli mesleki e¤itim veren okullar bulunmaktad›r. Genel Liselerden, Anadolu ve Süper Liselerinde ve meslek liselerinin anadolu
k›s›mlar›nda bir y›l yabanc› dil haz›rl›k e¤itimi verilmektedir.
Anadolu Liseleri, yabanc› dil haz›rl›k e¤itiminin üzerine, en az üç y›l ö¤renim
veren okullard›r. Bu okullarda ö¤renciler, yabanc› dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik geliflmeleri izleyebilecek düzeyde ö¤renmelerini sa¤lamakta ve ilgi, yetenek ve baflar›lar›na göre bir yüksek ö¤retim programlar›na haz›rlanmalar› amaçlanmaktad›r. Anadolu liselerine merkezi sistemle yap›lan, ortaö¤retim kurumlar›
seçme ve yerlefltirme s›nav› ile ö¤renci al›nmaktad›r. Matematik ve fen derslerinin ö¤retimi yabanc› dille yap›lmaktad›r. (Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Liseleri
Yönetmeli¤i)
Fen liseleri yat›l› ve karma okullard›r. Bu okullar›n haz›rl›k s›n›f›ndan sonraki
e¤itim-ö¤retim süresi üç y›ld›r. Fen Liseleri, zekâ düzeyleri ile fen ve matematik
alanlar›ndaki yetenekleri yüksek olan ö¤rencileri, matematik ve fen bilimleri alan›nda yüksek ö¤renime haz›rlamay›, matematik ve fen bilimleri alanlar›nda gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlar›n›n yetifltirilmesine kaynakl›k etmeyi, ö¤rencileri araflt›rmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ile yeni
bulufllara ilgi duyanlar›n çal›flacaklar› ortam› ve koflullar› haz›rlamay›, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler haz›rlayabilen bireyler yetifltirmeyi, ö¤rencilerin bilimsel araflt›rma yapmalar›na, bilimsel ve teknolojik geliflmeleri izlemelerine olacak flekilde yabanc› dilde iyi yetiflmelerini sa¤lamay›
amaçlar (Milli E¤itim Bakanl›¤› Fen Liseleri Yönetmeli¤i)
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Yabanc› dil a¤›rl›kl› program uygulayan liseler (Süper Liseler); liselerin bünyesinde faaliyet gösteren ve ilkö¤retim sonras› haz›rl›k dahil dört y›l ö¤renim süresi olan liselerdir. Yabanc› dil a¤›rl›kl› liseler, ön kay›tla ö¤renci kabulü yapar. ‹lkö¤retim okulunu bitiren, diploma notu 4.00-5.00 aras›nda olan her ö¤renci ön kay›t yapt›rabilir. Ön kay›t yapt›ran ö¤renciler, notu en yüksek olandan afla¤›ya do¤ru s›ralan›r.
Normal Liseler ; Ö¤rencilerin, ilgi yetenek ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli bilgi, beceri, davran›fllar ve birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle
hayata haz›rlamak ve onlar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤una katk›da bulunacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl
olan üç y›ll›k e¤itim veren ve bireyleri yüksek ö¤retime haz›rlayan ö¤retim kurumlar›d›r. (Lise ve Ortaokullar Yönetmeli¤i)
Endüstri Meslek Liseleri, ilkö¤retim okulu üzerine ö¤renim süresi 3 y›l olan
ve ö¤rencilere; ortaö¤retim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya
görüflü sa¤lanmas› yan›nda, çeflitli meslek alanlar›nda endüstrinin ihtiyaç duydu¤u mesleki formasyon verilmek suretiyle ö¤rencileri ifl alanlar›na ve yüksekö¤retime haz›rlayan programlar›n uyguland›¤› endüstriyel teknik ö¤retim okullar›d›r.
‹mam Hatip Liseleri, imaml›k, hatiplik ve Kur’an kursu ö¤reticili¤i gibi din hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ile görevli elemanlar› yetifltirmek üzere Milli E¤itim Bakanl›¤›nca aç›lan ortaö¤retim sistemi içinde, hem mesle¤e hem yüksek
ö¤renime haz›rlay›c› programlar uygulayan ö¤retim kurumlar›d›r. Kiflinin yetene¤ini en etkin bir biçimde kullanabilmesi için bireydeki yeteneklerin sistemli ve
programl› bir flekilde gelifltirmesi gerekmektedir. Genelde yetenekli çocuklar yetenekten kaynaklanan yarat›c›l›k potansiyellerini gelifltirmek için özel durumlara
ihtiyaç duyarlar (Milli E¤itim Temel Kanunu).
Bloom (1979)’a göre, yetenek; gizilgüç ve potansiyel gibi anlamlar› olan bir
sözcüktür. Yetenek testleri genellikle aile, okul ve daha genifl toplumsal çevrede
gerçekleflmifl bulunan ilgili ö¤renmelerin, daha sonraki ö¤renmeleri kolaylaflt›r›c›
olmas› beklenen baz› özel niteliklerin, sonraki ö¤renmeleri yorday›c› buldu¤u iflaretlerin bir göstergesini vermektedir (Bloom,1979). K›saca, bir ö¤rencinin belli bir
dersi ö¤renme derecesi, ilgili ö¤renmeler yönünden ö¤rencinin özgeçmiflinin tespiti yetenek testleri ile mümkün olabilmektedir. Yap›lan araflt›rmalar ö¤rencilerin fizik dersindeki baflar›lar› ile farkl› yetenekleri aras›nda anlaml› iliflkiler oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Fen bilimleri alan›nda e¤itim gören ö¤rencilerin say›sal yetene¤i
ile fizik dersi akademik baflar› ortalamalar› aras›nda anlaml› bir iliflki (r=.503) bulunmufltur (Karamustafa,2000). Cisimleri zihinde canland›rma ve kontrol edebilme
yetene¤i olarak tan›mlanan görsel yetenek ile ö¤rencilerin optik dersindeki baflar›lar› aras›nda olumlu ve anlaml› iliflkiler bulunmufltur (Kavaz&Ery›lmaz, 2003).
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Baflka bir çal›flmada ö¤rencilerin uzaysal zekâ ve fizik baflar›lar› aras›ndaki
korelasyon 0,45, (p< 0,05) olarak bulunmufltur. Ayn› çal›flmada matematik becerisi ve uzaysal yetene¤in fizik baflar›s›ndaki de¤iflkenli¤in %31’ini aç›klayabildi¤ini göstermifltir [Aflkar&Delialio¤lu,1999). Yüksek lisans tezi kapsam›nda yap›lan bir araflt›rmada ise farkl› yetenek testlerinin, kiflilik özellikleriyle birlikte,
yat›l› Anadolu Lisesi statüsünde e¤itim veren bir okulun birinci s›n›f ö¤rencilerinin fizik baflar›lar›n› %50.1’ini yordad›¤› ortaya konulmufltur (Ergün,
2003).Baflka yüksek lisans kapsam›nda yap›lan araflt›rmada ise farkl› yetenek
testlerinin, fizik baflar›s›n›n %38.4’ünü aç›klamaktad›¤› bulunmufltur (Özdemir,2003).
Ö¤rencilerin mevcut potansiyellerini ölçmek amac›yla çeflitli yetenek testleri
gelifltirilmifltir. Bunlar›n en önemlilerinden biri de 1940-1950’li y›llarda G.K. Bennett, H.G. Seashore ve A.G. Wesman taraf›ndan Amerika’da gelifltirilen Differantial Aptitude Test (DAT) (Farkl› Yetenek Testleri)’dir. Genel Yetenek testlerinin ölçemedi¤i baz› özel yetenekleri ölçebilmek ve bireylerin e¤itiminde, meslek seçiminde daha faydac› yönlendirilmelerini sa¤layabilmek düflüncesiyle. Psycological
Corporatin taraf›ndan ilk olarak 1947 y›l›nda bas›lm›flt›r. Bu test üzerinde 1962,
1972, 1980, 1990 ve 1992 y›llar›nda gerekli yenileme çal›flmalar› sürdürülmüfltür
(Wang, 1995). Bu test bataryas› günümüzde en güvenilir kaynaklardan biri olma
özelli¤ini devam ettirmektedir.
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Çal›flma için bir normal lise, bir süper lise, bir Anadolu lisesi, bir Endüstri
Meslek Lisesi ile bir ‹mam Hatip Lisesi ve bu okullar›n her birinden 50’fler ö¤renci seçilmifltir.

Veri Toplama Araçlar›
Bu araflt›rmada veri toplama amac›yla Farkl› Yetenek Testleri (DAT) ve Fizik
Baflar› Testi kullan›lm›flt›r.

Say›sal Yetenek Alt Testi:
Say›sal yetenek testi Amerika Birleflik Devletleri’nde bireylerin farkl› yetenek
özelliklerini belirlemek üzere gelifltirilmifl olan Farkl› Yetenek Testleri (Differential
Aptitude Tests) bataryas›n›n bir alt testidir. Testin Türkiye koflullar›na uygun dilsel
eflde¤erlili¤i, geçerlik ve güvenirli¤i Topsever taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu
test ö¤rencilerin say›sal iliflkileri anlama düzeyini ölçmek amac›yla düzenlenmifl
40 maddeden oluflan, 30 dakika süreli özel bir yetenek testidir. Bütün sorular 4
temel ifllem bilgisine dayanmakta ve sözel ifade içermemektedir. Uygulamas› bireylere grup halinde iken ya da tek tek yap›labilmektedir. Spearman-Brown formülüyle hesaplanan yar› test güvenirlik katsay›s› 0.90 paralel formlar aras›nda
güvenirlik katsay›s› ise erkekler için 0.68 ve k›zlar için 0.70 dir (Topsever, 1992).

YÖNTEM

Soyut Kavrama Alt Testleri
Araflt›rma Modeli
Farkl› lise türlerinde e¤itim görmekte olan Lise I. s›n›f ö¤rencilerinin sahip olduklar› genel ve farkl› yetenek özellikleri ile fizik dersi ve aras›ndaki farkl›l›klar›n
saptanmas›na yönelik bu çal›flma, tarama modeli ile gerçeklefltirilmifltir.

Evren ve Örneklem
Araflt›rman›n evrenini 2002-2003 ö¤retim y›l›, ‹stanbul ili s›n›rlar› içindeki orta ö¤retim kurumlar›nda ö¤renim görmekte olan Lise I. S›n›f ö¤rencileri, çal›flma
evrenini ise; Ümraniye ilçesi orta ö¤retim kurumlar›nda ö¤renim görmekte olan
ö¤renci oluflturmufltur. Bu çal›flma evreninden tesadüfi örneklem metodu ile 250
ö¤renci seçilmifl ve örneklem grubunu oluflturmufltur. Bu ö¤rencilerin %48’ini
k›z ö¤renciler, %52’sini erkek ö¤renciler oluflturmufltur.

Bu test, ö¤rencinin kavrama yetene¤inin sözlü olmayan bir materyalle ölçülmesini amaçlar. Ö¤renciden bir seri birbirini izleyen bir flekil dizisini izlemesi gereken son do¤ru flekli bulmas› istenir. Bu sorularda kifli flekillerin de¤iflme prensibini bulur ve bu prensibe göre o flekilleri izlenmesi gereken flekli, seçenekler aras›ndan bularak iflaretler.
Soyut kavrama, say›sal yetenek ve sözel yetenek alt testleri gibi genel yetenekle ba¤lant›l› bir testtir. fiekiller aras›ndaki soyut iliflkileri alg›lama yetene¤ini içerir. Bu nedenle test ayn› zamanda uzay iliflkileri ve mekanik muhakeme alt testleri
ile birlikte de grupland›r›labilmektedir. Ayr›ca dil engeli olan ö¤rencilerin genel zihin fonksiyonlar› hakk›nda fikir edinmek için de yararl› bir testtir. Testte 50 soru bulunmaktad›r. Cevaplama süresi 25 dakikad›r. H›zland›r›lm›fl bir özel yetenek testidir. Uygulamas› bireylere grup halinde yada tek tek yap›labilir. Spearman-Brown
formülüyle hesaplanan yar› test güvenirlik katsay›s› 0.90, paralel formlar aras›ndaki güvenirlik katsay›s› ise erkekler için 0.59 k›zlar için 0.74’dür (Topsever, 1992).
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Uzay ‹liflkileri Alt Testi (Mekansal Yetenek)
Bu testte ö¤renciye uzaydaki üç boyutlu bir fleklin iki boyuta indirgenerek
aç›l›m›na veren flekiller gösterilir ve ö¤renciden bu fleklin uzaydaki üç boyutlu
fleklinin nas›l olabilece¤ini seçenekler aras›ndan bulmas› istenir. Uzay alg›s›yla
do¤rudan ba¤lant›l› olan bu ölçek, zihinde flekli canland›rmay› ve onu iki boyuttan üç boyuta dönüfltürmeyi gerektirir. Uzay iliflkileri testi, hayali materyali zihinde somutlaflt›rma yetene¤ini ölçer. Bu yetenek özellikle mimarl›k,sanat›n çeflitli
kollar›(kal›p, dekorasyon, heykelcilik vb.) gibi zihinde canland›rma becerisi gerektiren ifl ve meslekler için önemli ve gerekli bir yetene¤idir.
Testte 100 soru bulunmaktad›r. Cevaplama süresi 30 dakikad›r. H›zland›r›lm›fl bir özel yetenek testidir. Uygulamas› bireylere grup halinde ya da tek tek
yap›labilir.
Spearman-Brown formülüyle hesaplanan yar› test güvenirlik kat say›s› 0.93,
paralel formlar aras›ndaki güvenirlik katsay›s› ise erkekler için 0.62 k›zlar için
0.73’tür (Topsever, 1992).

Mekanik Muhakeme Alt Testi
Bu test, Bennett’in mekanik muhakeme testi temel al›narak gelifltirilmifltir.
Test fizik ve mekanik prensiplerin kavran›fl›n› ölçmektedir. Sorular› flekil a¤›rl›kl›d›r ve çok k›sa soru cümlecikleri ile tamamlanmaktad›r. Bu alt testte say›sal, sözel, soyut, kavrama alt testleri gibi genel zekân›n göstergelerinden biri olarak tan›mlanabilmektedir. Bu alt test fizik ve teknik bilimlere yönelik yetenekleri olan
ö¤rencilerin yüksek baflar› göstermesi beklenen bir testtir. Genel fizik ve mekanik prensiplerle ilgili u¤rafllar› gerektiren ifl ve u¤rafllar› öngörülebilir. Ancak k›z
ö¤renciler için bu testin güvenirli¤i daha düflüktür. Bu nedenle de norm tablosunda k›zlar›n daha düflük ham puanlar›n bile yüksek oranda mekanik yetenek
olarak de¤erlendirildikleri böylelikle durumlar›n›n dengelendi¤i görülmektedir.
Böylece k›zlar›n erkeklere oranla düflük ham puanlar› bile yüksek mekanik, fizik
yetenek olarak de¤erlendirilmektedir.
Testte 68 soru bulunmaktad›r. Cevaplama süresi 30 dakikad›r. H›zland›r›lm›fl bir özel yetenek testidir. Uygulamas› bireylere grup halinde ya da tek tek
yap›labilir.
Spearman-Brown formülüyle hesaplanan yar› test güvenirlik kat say›s› 0.85,
paralel formlar aras›ndaki güvenirlik katsay›s› ise erkekler için 0.69 k›zlar için
0.60’d›r (Topsever, 1992).
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Dil Yetene¤i Testi:
Bu test Farkl› Yetenek Testleri bataryas›n›n bir alt testi de¤ildir. Topsever (1992),
taraf›ndan dil testlerinin kültürden etkilenmesi nedeniyle bafltan gelifltirilmesine ve
alt testlerle birlikte kullan›lmas›na karar verilmifltir. Bu testin maddelerinin oluflturulmas› aflamas›nda tecrübeli Türkçe ö¤retmenlerine dan›fl›l›p, onlardan amaca uygun olarak dil yetene¤ini ölçebilecek maddeler oluflturmalar› istenmifltir. Daha
sonra bu madde havuzundan seçilen 47 madde lise 1,2 ve 3. s›n›f ö¤rencilerinden
oluflan 126 kiflilik örnekleme uygulanm›flt›r. Elde edilen verilere madde analizi uygulanm›fl ve maddelerin ortak varyansa en çok katk›s› olan 30 tanesi seçilmifltir. Ölçe¤in son halinin Kuder-Richordson 20 formülüne göre güvenirlik katsay›s› 0.83
bulunmufltur. Testin cevaplama süresi 20 dakikad›r (Topsever, 1992).

Fizik Baflar› Testi:
Örneklem grubu ö¤rencilerinin farkl› orta ö¤retim kurumlar›ndan seçilmesi
nedeniyle farkl› de¤erlendirme sistemleri olabilece¤i düflüncesi ile araflt›rmac›lar
taraf›ndan B. Bloom Biliflsel Aflamal› Hedeflerin S›n›flamas›na uygun olarak bir fizik baflar› testi gelifltirilmifltir. Bloom taksonomisinin (Kempa, 1986; Collette &
Chiapetta 1
. 989) ön gördü¤ü bilgi seviyesi, kavrama (anlama) seviyesi, uygulama
seviyesi, analiz seviyesi, sentez seviyesi, de¤erlendirme seviyesi göz önüne al›narak, Lise 1. s›n›f fizik müfredat program› göz önüne al›narak biliflsel amaçlar do¤rultusunda 60 soruluk çoktan seçmeli (befl fl›kl›) bir test haz›rlanm›flt›r. Testin yap›
geçerlili¤i, dil ve bilimsel yönlerden uygunlu¤u uzmanlar taraf›ndan incelenerek
soru say›s› 40’a düflürülmüfltür. Fizik baflar› testinin geçerlilik güvenirlik çal›flmas›,
‹stanbul ‹li Ümraniye ‹lçesinde araflt›rma dahilinde bulunan okullarda , araflt›rma
kapsam›nda olmayan s›n›flar›nda 255 ö¤renciye daha sonra ise araflt›rma kapsam›ndaki 250 ö¤renciye 45 dakikal›k bir süre ile uygulanm›flt›r. Testin güvenirlik
katsay›s› Cronbach Alfa güvenirlik katsay›s› 0,9208, yar› test güvenirlik katsay›s›
Spearman–Brown formülüyle hesaplanm›flt›r. Spearman 0,8816, Guttman 0,8794
bulunmufltur. Yap›lan hesaplar sonucunda geçerlik güvenirlik hesaplar›ndan sonra test maddelerini kolaydan zora do¤ru s›ralama yap›lm›flt›r [Özdemir, 2003).

Testlerinin Uygulanmas›
Uygulamalar rehberlik saatlerinde ve devam›ndaki ders saatinde s›n›flarda,
araflt›rma projesinde yer alan kifliler taraf›ndan her s›n›fta en az bir uygulay›c› olacak flekilde planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir. Testler uygulanmadan önce ö¤rencilere araflt›rman›n amac› aç›klanm›fl ve araflt›rman›n bilimselli¤i artt›rmak amac›
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ile ö¤rencilerden testlere olumlu tutumlar gelifltirmesi ve sa¤l›kl› iflaretleme yapmalar› istenmifltir. Uygulama s›ras›nda testlerin yönergelerine uyulmufltur.

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanmas›
Lise tür de¤iflkenine göre ö¤renci yeteneklerinin aras›ndaki farkl›l›¤›yla belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullan›lm›flt›r. Varyans analizinde istatistiksel aç›dan fark ç›kt›¤› durumlarda, farkl›l›¤›n hangi gruplar aras›ndan kaynakland›¤›n› belirlemek üzere tamamlay›c› hesaplardan, alfa tipi hataya en duyarl› yöntem olan scheffe testi kullan›lm›flt›r.

BULGULAR VE YORUMLAR
Araflt›rma kapsam›nda ö¤rencilere uygulanan testlerden elde edilen sonuçlar SPSS paket program›nda de¤erlendirilerek afla¤›daki tablolarda sunulmufl ve
yorumlanm›flt›r.
Tablo 1: Lise Tür De¤iflkenine Göre Dil Yetenek Puan Ortalamalar› ve Standart
Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

66,5533

20,2381

2,8621

Süper Lise

50

36,0133

17,6222

2,4921

Normal Lise

50

31,5467

16,5881

2,3459

Endüstri Meslek Lisesi

50

19,0178

19,3340

2,7342

‹mam Hatip Lisesi

50

21,8578

13,2656

1,8760

Toplam

250

34,9978

24,3423

1,5395

F

58,117

p

p<0,01

En yüksek ortalama 66,55 ile Anadolu Lisesi grubuna aittir. Bunu 36,01’lik
ortalama ile Süper Lise ö¤rencileri izlemifltir. En son s›rada Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencileri yer alm›flt›r (19,017).
ANOVA ifllemi sonucunda elde edilen F de¤eri (58,117) istatistiksel aç›dan 0,01
düzeyinde anlaml›d›r. Sözel puan ortalamalar› istatistiksel aç›dan farkl›laflmaktad›r.
Anadolu Lisesi ö¤rencilerinin Dil Yetenek puan ortalamalar›, di¤er tüm gruplar›n ortalamas›ndan anlaml› derecede daha yüksektir (p<0,01). Süper Lise ö¤rencilerinin Dil Yetenek puan ortalamalar›, Endüstri Meslek ve ‹mam Hatip Lisesi ö¤rencilerininkinden anlaml› derecede daha yüksektir (p<0,01). Ancak Süper Lise ile
Normal Lise ö¤rencilerinin Dil Yetenek puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir
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farkl›l›k bulunamam›flt›r. Normal Lise ö¤rencilerinin Dil Yetenek puan ortalamalar›, Endüstri Meslek Lisesi Grubundan anlaml› derecede daha yüksektir (p<0,05).
Normal lise ile ‹mam Hatip Lisesi aras›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktur. Endüstri
Meslek Lisesi ile ‹mam Hatip Lisesi aras›nda da anlaml› farkl›l›k yoktur.
Tablo 2: Lise Tür De¤iflkenine Göre Say›sal Yetenek Puan Ortalamalar› ve Standart Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

57,7978

15,1676

2,1450

Süper Lise

50

31,7267

14,5728

2,0609

Normal Lise

50

25,6156

14,9554

2,1150

Endüstri Meslek Lisesi

50

19,0778

15,0325

2,1259

‹mam Hatip Lisesi

50

19,3578

10,9313

1,5459

Toplam

250

30,7151

20,1213

1,2726

F

p

63,325

p<0,01

‹lk s›ray› Anadolu Lisesi ö¤rencilerinin ald›¤› gözlenmektedir (57,79). Bunu
31,726’l›k ortalama ile Süper Lise ö¤rencileri izlemifltir. Son s›rada Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencileri yer alm›flt›r (19,077). ‹mam Hatip Lisesi grubu d›fl›nda tüm
grubun say›sal yetenek puan da¤›l›m› birbirine eflit say›labilir.
‹statistiksel aç›dan F=63.325 ve 0,01 düzeyinde anlaml› bir sonuç bulunmufltur. Ö¤rencilerin say›sal yetenekleri birbirlerinden farkl›laflmaktad›r.
Anadolu Lisesinde ö¤renim görmekte olan gençlerin say›sal yetenek puan ortalamalar›, di¤er ö¤renci gruplar›n›nkinden anlaml› derecede daha yüksektir
(p<0,01). Süper lise ö¤rencilerinin say›sal yetenek ortalamas›, normal lise d›fl›ndaki
di¤er gruplardan anlaml› derecede daha yüksektir. Di¤er gruplar›n say›sal yetenek
puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k elde edilmemifltir.
Tablo 3: Lise Tür De¤iflkenine Göre Soyut Kavrama Yetenek Puan Ortalamalar› ve
Standart Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

64,9600

19,5217

2,7608

Süper Lise

50

38,3178

17,5016

2,4751

Normal Lise

50

30,6178

20,0963

2,8420

Endüstri Meslek Lisesi

50

22,7867

22,2924

3,1526

‹mam Hatip Lisesi

50

22,5667

15,3072

2,1648

Toplam

250

35,8498

24,6014

1,5559

F

p

42,110

p<0,01
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Lise tür de¤iflkenine göre soyut kavrama yetenek puan ortalamalar› incelendi¤i zaman ilk s›ray› yine Anadolu Lisesi ö¤rencilerinin ald›¤› gözlenmektedir
(64,96). Bunu 38,31’lik ortalama ile Süper Lise ö¤rencileri izlemifltir. Son s›rada
‹mam Hatip Lisesi ö¤rencileri yer alm›flt›r (22,56). ‹mam Hatip Lisesi grubu d›fl›nda tüm grubun soyut kavrama yetenek puan da¤›l›m› birbirine eflit say›labilir. Ancak ‹mam Hatip Lisesi grubu daha homojen bir da¤›l›ma sahiptir.

di¤er gruplar›n mekanik yetenek ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›klar bulunamam›flt›r. Bu gruplar›n mekanik yetenek düzeyleri birbirine eflittir.
Tablo 5: Lise Tür De¤iflkenine Göre Mekansal ‹liflkiler Yetenek Puan Ortalamalar›
ve Standart Sapma De¤erleri

ANOVA ifllemi sonucunda elde edilen F de¤eri 42,110 ve istatistiksel aç›dan
0,01 düzeyinde anlaml›d›r. Puan ortalamalar› istatistiksel aç›dan farkl›laflmaktad›r.

Okul TŸrŸ

N

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesinde ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin soyut kavrama yetenek puan ortalamalar›, di¤er ö¤renci gruplar›n›nkinden anlaml› derecede daha
yüksektir (p<0,01). Süper lise ö¤rencilerinin soyut kavrama yetenek ortalamas›,
normal lise d›fl›ndaki di¤er gruplardan anlaml› derecede daha yüksektir. Di¤er
gruplar›n soyut kavrama yetenek puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel aç›dan
anlaml› bir farkl›l›k elde edilmemifltir.

Süper Lise

Tablo 4: Lise Tür De¤iflkenine Göre Mekanik Yetenek Puan Ortalamalar› ve Standart Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

57,9178

26,8177

3,7926

Süper Lise

50

35,3889

23,7544

3,3594

Normal Lise

50

31,6822

21,1886

2,9965

Endüstri Meslek Lisesi

50

38,4889

22,6804

3,2075

‹mam Hatip Lisesi

50

35,9267

21,6421

3,0607

Toplam

250

39,8809

24,9143

1,5757

F

9,905

p

p<0,01

Lise tür de¤iflkenine göre mekanik yetenek ortalamalar› incelendi¤inde ilk s›ran›n Anadolu Lisesi ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir (57,917). ‹kinci s›rada Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencileri bulunmaktad›r (38,488). Son s›rada ise normal lise ö¤rencileri yer alm›flt›r (31,68). Ö¤renci gruplar› içinde en heterojen grup,
Anadolu Lisesidir. Di¤er gruplar›n da¤›l›mlar› aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmamaktad›r.
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A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

50

70,8067

23,0718

3,2628

50

45,7622

19,2936

2,7285

Normal Lise

50

35,8956

19,1947

2,7145

Endüstri Meslek Lisesi

50

26,3089

18,6592

2,6388

‹mam Hatip Lisesi

50

26,7311

24,4389

3,4562

Toplam

250

41,1009

26,6262

1,6840

F

p

38,218

p<0,01

En yüksek ortalama 70,806 ile Anadolu Lisesi grubuna aittir. Bunu 45,762’lik
ortalama ile Süper Lise ö¤rencileri izlemifltir. En son s›rada Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencileri yer alm›flt›r (26,308).
‹statistiksel aç›dan 0,01 düzeyinde anlaml› bir sonuç bulunmufltur
(F=38,218). Ö¤rencilerin mekansal iliflkiler yetenekleri birbirlerinden farkl›laflmaktad›r.
Anadolu lisesinde ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin mekansal iliflkiler yetenek puan ortalamalar›, di¤er ö¤renci gruplar›n›nkinden anlaml› derecede daha
yüksektir (p<0,01). Süper lise ö¤rencilerinin yetenek ortalamas›, normal lise d›fl›ndaki di¤er gruplardan anlaml› derecede daha yüksektir. Di¤er gruplar›n mekansal iliflkiler yetenek puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir
farkl›l›k elde edilmemifltir.
Tablo 6: Lise Tür De¤iflkenine Göre Genel Yetenek Puan Ortalamalar› ve Standart
Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

63,5800

16,9341

2,3948

‹statistiksel aç›dan 0,01 düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur
(F=9,905). Farkl› orta ö¤retim program›n› izlemekte olan ö¤rencilerin, mekanik
yetenekleri farkl›l›k göstermektedir.

Süper Lise

50

33,7556

12,1500

1,7183

Normal Lise

50

27,1778

13,2219

1,8699

Endüstri Meslek Lisesi

50

16,2378

17,0973

2,4179

Anadolu Lisesi ö¤rencilerinin puan ortalamalar›, di¤er tüm gruplar›n ortalamas›ndan anlaml› derecede daha yüksektir (p<0,01). Anadolu Lisesi d›fl›nda kalan

‹mam Hatip Lisesi

50

18,5000

9,8216

1,3890

Toplam

250

31,8502

22,0998

1,3977

F

p

91,072

p<0,01
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Genel yetenek testi; Farkl› yetenek testinin alt testlerinden Say›sal Yetenek
Testi, Dil Yetenek Testi ve Soyut Yetenek Testlerinin Puanlar›ndan oluflan test bataryas›d›r.
Lise tür de¤iflkenine göre genel yetenek ortalamalar› incelendi¤inde ilk s›ran›n Anadolu Lisesi ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir 63,58. ‹kinci s›rada Süper Lise ö¤rencileri bulunmaktad›r 33,75. Son s›rada ise Endüstri Meslek Lisesi
ö¤rencileri yer alm›flt›r 16,24.
ANOVA’da F de¤eri 91,07 ve istatistiksel aç›dan 0,01 düzeyinde anlaml› bir
farkl›l›k gözlenmifltir. Ö¤rencilerin genel yetenekleri birbirine göre farkl›l›k göstermektedir.
Anadolu Lisesi ö¤rencilerinin genel yetenek düzeyleri, di¤er tüm lise gruplar›ndan anlaml› derecede daha yüksektir (p<0,01). Süper Lise ö¤rencilerinin genel
yetenek düzeyleri, Normal Lise d›fl›ndaki gruplardan (Endüstri Meslek ve ‹mam
Hatip Liseleri) anlaml› derecede daha yüksektir. Normal Lise ö¤rencilerinin genel
yetenek düzeyleri; Endüstri Meslek Lisesinden yüksek, ‹mam Hatip Lisesi ile eflit
düzeydedir. ‹mam Hatip Lisesi ile Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencilerinin genel yetenek puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.
Tablo 7: Lise Tür De¤iflkenine Göre Fizik Baflar› Testi Puan Ortalamalar› ve Standart Sapma De¤erleri
Okul TŸrŸ

N

A.Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata

Anadolu Lisesi

50

66,9000

14,9963

2,1208

Süper Lise

50

48,1500

13,9314

1,9702

Normal Lise

50

36,4500

12,3521

1,7468

Endüstri Meslek Lisesi

50

31,6000

12,8944

1,8235

‹mam Hatip Lisesi

50

40,5000

15,6574

2,2143

Toplam

250

44,7200

18,6134

1,1772

F

48,454

p

p<0,01

Yetenek alanlar›nda oldu¤u gibi fizik baflar› testinde de en yüksek ortalamay› Anadolu Lisesi grubu alm›flt›r 66,90. Bunu 48,15’lik ortalama ile Süper Lise ve
40,50’lik ortalama ile ‹mam Hatip Lisesi izlemifltir. Son s›rada ise Endüstri Meslek
Lisesi grubu bulunmaktad›r 31,60.
F de¤eri 48,45 ve istatistiksel aç›dan 0,01 düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur.
Farkl› yetenek testlerinde oldu¤u gibi, fizik baflar› testinde de Anadolu Lisesi
grubunun puan ortalamas›, di¤er tüm gruplardan anlaml› derecede daha yük-
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sektir (p<0,01). Süper Lise ö¤rencilerinin fizik baflar› testi ortalamas›; Normal Lise
ile Endüstri Meslek Lisesi grubundan anlaml› derecede daha yüksek ancak ‹mam
Hatip Lisesi ile eflit düzeydedir. Normal Lise ö¤rencilerinin fizik baflar› puanlar›,
Endüstri Meslek ve ‹mam Hatip Lisesinden farkl› de¤ildir. ‹mam Hatip Lisesi ö¤rencilerinin fizik baflar› ortalamas›, Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencilerinden anlaml› derecede daha yüksektir.

TARTIfiMA ve ÖNER‹LER
Farkl› ortaö¤retim kurumundaki ö¤retim görmekte olan ö¤rencilerin GenelFarkl› yetenekler ile fizik dersindeki akademik baflar› aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya ç›karmaya dönük olarak yap›lan bu araflt›rmadan elde edilen bulgular sonucunda, Lise Girifl S›nav› ile ö¤renci alan Anadolu Lisesinde ö¤renim gören ö¤rencilerin genel ve farkl› yetenekleri ve fizik baflar›lar›lar›n›n di¤er liselerin ö¤rencilerinden anlaml› derecede farkl› oldu¤u görülmüfltür. Anadolu Liselerinden sonra verilen testlerde en baflar›l› ö¤renciler ise Süper Lise ö¤rencileridir. Elde edilen
bulgular daha önce yap›lm›fl çal›flmalarla ve literatürle uyum içindedir. Elde edilen sonuçlar, genel ve farkl› yetenek testlerinin ö¤rencilerin gelecekteki baflar›lar›n› yordamada ve üstün zekâl› ö¤rencilerin tespitinde kullan›labilece¤ini göstermektedir.
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‹ki Kere Farkl›: Üstün Yetenekli Olan
Çocuklarda Özel Ö¤renme Güçlü¤ü
Sorunlar›
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Özdemir, Mustafa. (2003) Farkl› Liselerde Ö¤renim Gören Ö¤rencilerin Farkl› ve
Genel Yeteneklerin Fizik Baflar›lar› Aras›ndaki ‹liflkiler; Marmara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstütüsü Yüksek Lisans Tezi ‹stanbul
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Wang, Lin,(1995). Differential aptitude tests (DAT). Measurement & Evaluation in
Counseling & Development, Vol. 28 Issue 3, p168, 3p

†

ÖZET

stünlük ve özel ö¤renme güçlü¤ü kavramlar›n› bir arada düflünmek
çok zor olmakla birlikte özel ö¤renme güçlü¤ü nedeniyle kapasitelerini yeterince gösteremeyen üstün çocuk ya da yetiflkin say›s› az›msanmayacak ölçüdedir. Bu çal›flmada bu iki farkl›l›¤› bir arada tafl›yan çocuklar›n özellikleri ve bu çocuklara götürülebilecek e¤itimsel ve psikolojik yard›mlar gözden geçirilmifltir.

G‹R‹fi
Bir çocu¤un hem üstün olup hem de özel ö¤renme güçlü¤ü oldu¤unu kabul etmek oldukça zordur. Ancak çevremizde ve okullarda bu iki tan›mada uyan
pek çok say›da çocuk vard›r. ÖÖG olan üstün çocuklar, ö¤renci grubu ve toplum
içinde en fazla yanl›fl de¤erlendirilen, yanl›fl anlafl›lan ve ihmal edilen gruptur (Reis ve ark, 1997). Üstün yeteneklilik ve özel ö¤renme güçlükleri ayr› ayr› incelenmifltir ancak bu iki özelli¤in birlikte oldu¤u durumlarla ilgili çal›flmalar oldukça s›n›rl›d›r (Tannenbaum & Baldwin; 1983). Son y›llarda bu konuyla ilgili pek çok makale, kitap yaz›lm›fl olmas›na karfl›n yap›lan araflt›rma say›s›n›n yeterince fazla olmad›¤› görülmektedir.
____________________________________

* Doç. Dr., Pencere Psikolojik Dan›flma ve Tedavi Merkezi.
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Amaç
Bu sunumun amac› hem üstün yetenekli olan hem de özel ö¤renme güçlü¤ü sorunu olan çocuklar›n özelliklerini, yaflad›klar› s›k›nt›lar› ve bu çocuklara götürülmesi gereken rehberlik hizmetlerini irdelemektir.

Baum ise ÖÖG olan üstün çocuklarla ilgili flu tan›m› vermifltir;
ÖÖG olan ve üstün olan çocular bir alanda dikkat çekici bir yetenek ve güçlülük gösterirken di¤er bir alanda engelleyici bir zorluk yaflayan çocuklard›r (Fetzer, 2000).

Dole (2000) göre ise ÖÖG olan üstün çocuklar ;

ÖÖG Olan Üstün Çocuklar Kimdir?
Üstün olan ve ö¤renme güçlü¤ü olan çocuklar›n tan›nmas› oldukça zordur.
Çünkü hem üstün olman›n hem de özel ö¤renme güçlüklerinin bir çok farkl› özellikleri vard›r. Bu iki özelli¤in kombinasyonu bir çocuktan di¤erine de çok farkl›l›k gösterebilir. Bu farkl›l›¤› tan›mlaman›n en büyük zorluklar›ndan biri hem üstünlük hem
de ÖÖG tan›mlar›nda bir görüfl birli¤i olmamas›ndan da kaynaklanmaktad›r. Öncelikli olarak hem üstün yetenek, hem ÖÖG tan›mlar›na ayr› ayr› bakmakta ve daha
sonra bu ikisinin bir arada oldu¤u durumlar›n tan›mlar›na bakmakta yarar vard›r.

Jacob üstün yeteneklili¤i;
Zihinsel beceri, yarat›c›l›k, artistik alan ya da liderlik alanlar›nda ya da akademik alanlarda yüksek performans kapasitesi olmas› ve bu tip becerilerinin geliflebilmesi için özel yard›m ve etkinliklerin okul taraf›ndan veriliyor olmas› fleklinde
tan›mlam›flt›r (Fetzer, 2000).
Marland (1972) üstün ve yetenekli çocuklar› afla¤›da verilen alt› alandan birinde yüksek bir baflar› ya da kapasite gösteren çocuk olarak tan›mlam›flt›r. Bu
alanlar genel zihinsel kapasite, spesifik bir akademik baflar›, yarat›c› ya da üretici düflünme, liderlik becerisi, sanatsal etkinliklerde baflar› ve psikomotor yetenekdir (Brody & Mills; 1997).
ÖÖG nün tan›m› ise ABD Ulusal Ö¤renme Güçlükleri Komitesi taraf›ndan flu
flekilde yap›lm›flt›r:
ÖÖG, dili kazanma ve kullanma, okuma, yazma, sorgulama ya da matematik becerilerinde anlaml› güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grubu ifade
etmektedir. Bu sorun santral sinir sisteminin bozuklu¤udur ve yaflam boyunca sürer. ÖÖG nedeniyle kiflinin davran›fllar›nda, sosyal alg›s›nda ve sosyal etkilefliminde sorunlar oluflabilir. Fakat bunlar›n kendisi ö¤renmede bir soruna yol açmaz.
ÖÖG hernekadar baflka sorun alanlar›yla birlikte ortaya ç›kabilirse de (Örne¤in
görme ve iflitme kusurlar› fleklindeki duysal bozukluklar, zekâ gerili¤i ve ciddi
duygusal sorunlar ya da kültürel farkl›l›klar gibi) ö¤renmedeki zorluklar bu koflullara ba¤l› olarak ortaya ç›kmaz (Berk, 1983).
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Bir ya da daha fazla alanda s›ra d›fl› bir yetenek veya beceri gösterirken ifllem
süreçlerindeki sorunlar nedeniyle spesifik akademik zorluklar yaflamaktad›r. ‹flitsel ve görsel alg›, haf›za alanlar›nda zorluk gibi ifllem süreçlerindeki sorunlar
ÖÖG olan üstün çocuklar› üstün olup baflar›s›z olanlar, çoculardan ay›rmak için
önemli bir ay›rt edicidir.

ÖÖG olan üstünleri iki gruba ay›rmak olas›d›r:
1.

Bu çocuklardan baz›lar› tan›lan›r ve gereksinimleri karfl›lan›r. Fakat bu grup
az›nl›¤› oluflturmaktad›r.

2.

ÖÖG olan ve Üstün olan çocuklar›n ço¤unlu¤u ise okul sistemi içinde tan›lanamazlar.

Bir çok makalede tan›lanmam›fl olan çocuklar›n üç alt gruba ayr›ld›¤› ifade
edilmektedir (Brody & Mills; 1997; Gunderson ve ark, 1987; Baum, 1990).
•

Birinci grup: Okulda güçlükleri olmas›na ra¤men üstün olarak tan›mlanm›fl olan grup. Bu çocuklar ço¤unlukla baflar›s›z çocuklar olarak etiketlendirilirler. Baflar›s›zl›klar›n›n nedeni olarak motivasyon eksikli¤i, zay›f benlik alg›s› ya da tembellikleri gösterilir.

•

‹kinci grup: Bu gruptakiler a¤›r ö¤renme sorunlar› nedeniyle tan›lanm›fl
olan gruptur. Üstünlükleri ise ço¤u kez fark edilmez.

•

Üçüncü grup: En büyük grubu bu çocuklar oluflturur. Üstünlükleri ve
zorluklar› birbirini maskeledi¤inden bu çocuklar ortalama becerisi olan
çocuklar olarak de¤erlendirilirler. Kendi s›n›f düzeylerine uygun bir performanslar› olmas› nedeniyle de ço¤u kez gözden kaçarlar.

ÖÖG olan Üstün Çocuklar›n Özellikleri
Üstünlü¤ün ve ÖÖG lerinin belirtilerine önce ayr› ayr› bakmak daha yararl›
olabilir (Silverman, 2001b);
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Üstünlü¤ün Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹yi uzun dönemli haf›za
Zengin bir kelime hazinesi
Okudu¤unu anlamada üstünlük
Üstün matematik muhakemesi
Tart›flmalarda üstün dilsel beceri
‹yi bilgisayar kullanma
Soyut kavramlar› kavrama
Zor ifllerde daha çok baflar›l› olma
Yarat›c› olma
‹yi bir muhakeme
‹yi bir gözlemci olma
Keskin iflitme yetene¤i
‹lginç fikirlere sahip olma
Çok merakl› olup, çok soru sorma
Fazla enerjik olma
Kuvvetli sezgileri ve içgörüsü olmas›
• Geliflmifl mizah duygusu
• Sanat, bilim, geometri, mekanik,
teknoloji ya da müzik alanlar›nda
iyi olma

ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N ÖZELL‹KLER‹, YETENEKLER‹ VE SORUNLARI

Olumsuz Özellikler

ÖÖG’nün Belirtileri
• Zay›f k›sa dönemli haf›za
• Konuflma dilinin yazma dilinden
daha sofistike olmas›
• Kelimeleri çözümlemede zorluk
• Hesap yapmada zorluk
• Yaz›l› çal›flmalar› yapmadan kaç›nma
• Kötü el yaz›s›
• Hecelemede ve fonemleri okumada zorluk
• Kolay ve ard›fl›k materyallerde zorluk
• Ard›fl›k haf›za da zorluk
• S›n›fta dikkatsiz olma
• Muhakeme gerektiren durumlarda
duygular›na hakim olamamak
• Zay›f iflitsel haf›za
• Zay›f dinleme becerileri
• Gramer, noktalama, vb dilin mekanik k›sm›nda zorluklar
• ‹lgilenmedi¤i fleyleri ö¤renememe
• Zamanl› testlerde baflar›s›z olma
• Zay›f oldu¤u alanlardan kaçmak
için ak›ll›ca yollar bulma
• Disorganize olma
• ‹flitme, ard›fl›kl›k ve haf›zaya dayal›
ö¤renmelerde zorluklar (yabanc› dil
ö¤renimi vb.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÖÖG Olan Üstün Çocuklar›n Özellikleri
‹ki kere farkl› olan çocuklar›n özelliklerini olumlu ve olumsuz olmak üzere
iki bafll›k halinde toplayabiliriz; (Robinson, 1999; Gunderson ve ark, 1987; Fetzer, 2000; Beckley & Storrs, 2000; Maker & Udall, 1985; Tannenbaum & Baldwin, 1983).
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K›r›kl›k,gerginlik ve korkular
Afl›r› duyarl›(hipersensitif) olma
Kendinden gerçekçi olmayan beklentilerinin olmas›
Sald›rgan, sab›rs›z olma
Ço¤unlukla bafllad›¤› ifli yar›m b›rakma
S›n›f ortam›nda sorun ç›kartma
Haf›za ve alg›sal beceri gerektiren ifllerde zorluklar
Zay›f akademik benlik kavram› ve benlik sayg›s›
Kendilerini utangaç ve okulda etkisi az bireyler olarak alg›lama
Çal›flma becerilerinde zorluklar
‹flitsel ifllem sorunlar›
Dikkat eksikli¤i
Ard›fl›k sözel yönergeleri izlemekte zorluk
Özellikle dil, uzaysal kavramlar, haf›za ile ilgili ö¤renme sorunlar›
Kötü el yaz›s›
Gündüz rüyalar›
Dinlemek yerine karalamalar yapma
Önce davran›p sonra düflünme
S›n›rl› testlerde baflar›s›z olma
‹fllem yapmada zorluklar
‹flitsel yap›lara / bilgilere iyi tepki verememe
Ard›fl›k haf›zada zorluklar
Zarar verici davran›fllar gösterme
Sosyal aç›dan izole olma
Bafl ve kar›n a¤r›lar›ndan flikayet etme
Zay›f heceleme becerileri
Zay›f organizasyon becerileri
Ödevi tamamlamada zorluk
Okul ödevlerini çok aptalca ya da çok kolay oldu¤u için yapmad›klar›n› söyleyerek ö¤renme sorunlar›n› inkar etme

Olumlu Özellikler
•
•
•
•

Yarat›c› etkinliklere karfl› ilgi
Üstün soyut düflünme ve problem çözme becerisi
‹liflkileri ve örüntüleri kolayca fark etme
Güçlü bir imajinasyon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ö¤renmeye karfl› motive olma
Matematiksel muhakemesinin iyi olmas›
‹yi iletiflim becerileri
Üretici olma
Zihinsel merak
Genifl ilgi alanlar›
Yanl›z çal›flma becerisi
Keskin görsel haf›za
Artistik, mekanik yada müzikal beceri
Metaforlar›, benzerlikleri, nükteleri yakalama
Gözlem becerileri
Geliflmifl kelime hazinesi
‹ç görülü olma
Mükemmelliyetçilik
Karmafl›k sistemleri anlama
Belirli konularda çok bilgili olma ve tart›flmalar› yönlendirme
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Grubun heterojen bir grup olmas› nedeniyle de¤erlendirmede tek bir ölçe¤in kullan›m›ndan çok, bir test bataryas› kullan›lmas› daha do¤ru olur. Literatürde önerilen araçlar flunlard›r (Brody & Mills, 1997; Jones, 1986; Conover, 1996;
Silverman, 2001; Suter & Wolf, 1987, Fetzer, 2000; Vaidya; 1993; Tannenbaum &
Baldwin, 1983):
•

•

•

Ülkemizde devlet okullar›nda üstün olan çocuklar›n devam edebilece¤i bir
s›n›f ya da program yoktur. Ancak özellikle ABD gibi ülkelerde bu çocuklar
için aç›lm›fl olan programlar ya da s›n›flar bulunmaktad›r. Bu tip ülkelerde ö¤retmenler üstün çocuklar için olan programlara ÖÖG olan çocuklardan çok
bu tip bir sorunu olmayan üstünleri yerlefltirme e¤ilimindedirler (Brody &
Mills; 1997; Minner, 1990).
Ö¤renme sorunlar›n› kamufle eden üstün ö¤renciler davran›fl sorunlar› göstermedikçe ö¤renme sorunlar› için rehberlik servislerine yönlendirilmemektedir (Brody & Mills; 1997).

•

ÖÖG olan üstün çocuklar nadiren üstün baflar› gösterirler ve ço¤unlukla üstünlüklerinin fark›nda olunmaz

•

Alanda yap›lm›fl say›s›z çal›flmalar ÖÖG olan üstün çocuklarda WiscR kullan›m›n›n tan›m için yararl› oldu¤unu söylemekle birlikte (Ferri & Gregg; 1997;
Tannenbaum & Baldwin, 1983; baz› araflt›rmalarda sözel ve performans aras›ndaki anlaml› fark›n ö¤renme güçlü¤ünü belirlemek için tek gösterge olamayaca¤› (Fox & Brody, 1983; Beckley & Storrs, 2000) da belirtilmifltir.

Aile öyküsünü alma: Ailelerle görüflülürken ÖÖG’nün varl›¤›n› ortaya koyacak bilgiler al›nmal›d›r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tan›lama
ÖÖG olan üstün çocuklar›n tan›lanmas› pek çok nedenden dolay› güç olabilmektedir.
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Do¤um travmas›
Kolit ya da orta kulak iltihab›
Geliflimsel kilometre tafllar›na ulaflma
Ailede disleksi, dikkat eksikli¤i ya/ya da afl›r› hareketlilik, görsel, iflitsel ya
da duysa motor bozuklu¤u olan bireylerin varl›¤›
Baz› alanlarda üstünlük
Çocu¤un kolay uyar›l›p uyar›lmad›¤›, seslere, ›fl›¤a ya da dokunmaya
karfl› afl›r› duyarl› olmas›
Sofistike sorular› sorabilme becerisi
Herfleyi bilme iste¤i
‹yi bir kelime hazinesi

•

Ö¤renciyle görüflme: Ö¤renciyle görüflmelerin içinde çocu¤un nas›l ö¤rendi¤i ve benlik kavram›n› nas›l alg›lad›¤› de¤erlendirilmelidir.

•

Zihinsel de¤erlendirme: Ö¤renmeyi etkileyen faktörler biliflsel, psikomotor, fiziksel, duysal, sosyal ve duygusal faktörlerdir. Zihinsel de¤erlendirme
için özellikle WiscR’›n kullan›lmas› çocu¤un daha iyi ve zay›f oldu¤u alanlar›
görmek aç›s›ndan yararl› olabilir. Bu de¤erlendirmeler yap›l›rken çocu¤un
itemlerden 1 ya da 2 puan almas› kadar verilen yan›t›n içeri¤ine de bak›lmas› gerekti¤i ak›ldan ç›kart›lmamal›d›r.

•

Baflar› testleri: Baflar› testlerinin kullan›m› çocuklar›n kapasiteleri ve gösterdikleri baflar› aras›ndaki fark› vermesi aç›s›ndan gereklidir. Ancak ülkemiz genelinde kullan›lacak geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› yap›lm›fl baflar› testleri
yoktur. Bu nedenle karne notlar›, okulun yapt›¤› genel de¤erlendirme s›navlar› baflar›s›n› görmek için kullan›labilecek ölçütler olabilir.

•

Yarat›c›l›k testleri: Bu tip testler kullan›larak orijinalite, ak›c›l›k ve düflünmede esneklik yetileri ölçülebilir.

•

Üstün ö¤rencilerin davran›flsal özelliklerini belirleyen testleri kullanma
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•

Portfolyo tipi de¤erlendirme kullanma: Çocu¤un düflünceleri, projeleri,
çal›flmalar›n›n taslaklar› incelenmelidir.

•

Ebeveyn ve ö¤retmenden bilgi alma: Ebeveyn ve ö¤retmenin çocuk hakk›ndaki düflünceleri al›nmal›d›r. Çünkü ço¤u kez ebeveyn ve ö¤retmenler çocuklar› daha s›k görüp tan›d›klar›ndan daha do¤ru de¤erlendiriyor olabilirler.

•

S›rad›fl› bir yetenek yada becerinin varl›¤›: Hernekadar farkl› alanlarda
bir yetene¤i gözlemenin ne kadar önemli oldu¤u bilinse de üstünlü¤ün ve
ÖÖG’nün birbirini maskeleyebilece¤i de unutulmamal›d›r.

•

Beklenen ve gösterilen baflar› aras›ndaki fark: Birçok ÖÖG tan›m›nda
beklenen ve gösterilen baflar› aras›ndaki farkl›l›¤a dikkat çekilmektedir. Üstün ve ÖÖG olan çocuklar› tan›mlarken bu kriter baflka bilgilerle birlikte ele
al›nmal›d›r

•
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•

S›n›fta Yönerge Verme: Bu çocuklar›n normal çocuklarla birlikte okumas›
oldukça yararl›d›r. Ancak s›n›f ö¤retmeninin bireysel farkl›l›klar› göz önünde
bulundurmas› ve destekleyici bir program yürütmesi gerekmektedir.

•

Bireysel Farkl›l›klar› Dikkate Alan Sevgi Dolu Bir Ortam: E¤er bir birey
kendini sosyal bir gruba ait hissederse kendi potansiyelini en iyi flekilde kullanabilmek için kendini gelifltirir. Bu yüzden bireysel farkl›l›klara sayg› duyulan ve kiflisel büyüme ile ilgilenilen bir ortam yarat›lmas› bu çocuklar›n kendilerini ikinci s›n›f insan olarak hissetmemelerine yard›mc› olur.

•

Bafla Ç›kma Stratejilerini Kulanmalar› Konusunda Cesaretlendirmek:
ÖÖG yaflam boyunca devam eden bir sorundur. Bu yüzden bu çocuklar kendi yetersizlikleri ile bafla ç›kacak yöntemler bulmal›d›rlar. Bunlar:

‹fllem sürecindeki bozuklu¤un varl›¤›: Üstün ve ÖÖG olan çocuklarda
uygun yönlendirme yapabilmek için farkl›laflm›fl bir tan›lama yapmak gereklidir. Yap›lan araflt›rmalarda ÖÖG olan üstün çocuklar›n ifllem süreçlerinde bu
sorunu olmayan çocuklara oranla daha fazla sorun yaflad›klar› bulunmufltur
(Rigo ve ark, 1998; Suter & Wolf, 1987; Beckley & Storrs, 2000; Vaidya;
1993) Bu nedenle bu çocuklarda bilgiyi alma ve iflleme süreçlerini incelemek
gereklidir. ‹flitsel ve görsel alg› (Girdi), organizasyon, s›ralama (Entegrasyon),
haf›za, dikkat ve motor beceriler (Ç›kt›) ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmelidir.

1.

Ziyaret, görüflme, görsel olarak verilen tarih seminerleri ya da deneyimler gibi etkinlikler bu çocuklar›n bilgiyi alma yollar›ndan biridir. Bunlar›
kullanmalar› konusunda onlar› desteklemek yararl› olur (Baum, 1990) .

2.

Teknolojiyi kullanmalar› konusunda desteklemek gerekir. Yaz› yazma hesaplama yapma gibi sorunlar› olan çocuklar›n bilgisayar, teyp, hesap makinesi gibi araçlar› kullanmalar› desteklenmelidir (Maker & Udall, 1985;
Baum, 1990)

3.

Organize olmalar› için destek sa¤lamak

4.

Fikirlerini yaln›zca yazarak de¤il, slaytlar, modeller, konuflmalar ve pandomim gibi baflka yollar› kullanarak paylaflmas›na olanak sa¤lamak (Baum, 1990)

5.

Hat›rlamay› gelifltirmek için yeni stratejiler ö¤retmek (Baum, 1990)

Sa¤alt›m
Bu çocuklar›n sa¤alt›m›nda önerilen yöntemler flunlard›r:
•

•

Bireysellefltirilmifl E¤itim Programlar›: Bireysellefltirilmifl e¤itim programlar›, özel e¤itim uzman› (ö¤renme güçlükleri ve üstün çocuklar alan›nda uzmanlaflm›fl uzmanlar) s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinden oluflan grup taraf›ndan gelifltirilmeli ve bu programda çocu¤un güçlü yanlar›n› zenginlefltirecek
etkinlikler, zorluk yaflad›¤› alanlarla ilgili olarak tedavi edici e¤itim ve zorluk
yaflad›¤› alanlarla ilgili uyum sa¤lay›c› yönergeler yer almal›d›r. Bu e¤itsel
programla ilgili olarak ayr›ca ö¤rencinin de görüflü al›nmal›d›r (Brody & Mills;
1997).
ÖÖG olan üstün çcuklar için özel s›n›flar: Bu çocuklar›n günün belli zamanlar›nda çocu¤un sorunlar›na duyarl› bir ö¤retmenle birlikte özel bir grup
içinde e¤itim almalar›n›n yararl› oldu¤una iliflkin görüfl birli¤i vard›r. Çocu¤un
ö¤renme, düflünme ve ifllem yapma stilinin anlafl›lmas› çok önemlidir ve çocu¤a etkili bir ö¤retme yap›labilmesi için gereklidir (Brody & Mills; 1997).
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•

Özel Ö¤retme Teknikleri: Bu tip çocuklara daha etkili ö¤retmek için farkl›
yollar bulmak gereklidir. Bunlardan baz›lar› afla¤›da verilmifltir (Brody & Mills;
1997; Maker & Udall, 1985; Vaidya; 1993).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bilgi verirken göz konta¤› kurmak.
Bir seferde s›n›rl› bilgi vermek.
Yeni bir ifle bafllamadan önce di¤erlerini gözlemesine olanak tan›mak.
Farkl› duyu kanallar›n› kullanmak.
Ö¤retmene yak›n oturtmak.
Yönergeleri tahtaya yazmak.
Büyük görevleri ufak ünitelere bölmek.
Görevi anlaml› k›lmak.
Ödüllendirmeyi, akran deste¤ini, iflbirli¤ine dayal› etkinlikleri kullanmak.
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10.
11.
12.
13.

Zorluklar› olan baflar›l› yetiflkinleri model almalar›n› sa¤lamak.
Farkl› de¤erlendirme yöntemlerini kullanmak.
Ödevlerini ve s›navlar›n› tamamlamas› için uygun zaman s›n›r› koymak.
Güçlü oldu¤u taraflar›n fark›nda olmas›n› sa¤lamak.

•

Güçlü yanlar›, ilgileri ve üstün zihinsel kapasitesi üzerine odaklanmak: Zay›fl›klar› üzerine odaklanmak çocu¤un zay›f benlik sayg›s› gelifltirmesine, depresyona, strese ve motivasyon eksikli¤ine yol açmaktad›r (Baum,
1990). Bu yüzden bu çocuklar›n yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve gelifltirebilecekleri e¤itimsel ortam› yaratmak ve bunlar› vurgulamak
oldukça önemlidir.

•

Metakognitif beceriler: Kendini de¤erlendirme ve yans›tmay› içeren metabiliflsel beceriler kullanmalar› bu çocuklar için gereklidir. Bu nedenle bu becerilerin geliflmesi için çocukla birlikte çal›flma yapmak gereklidir (Maker &
Udall, 1985; Vaidya; 1993).

•

Destekleyici Olarak Ebeveynler: Ebeveynlerin e¤itim program›na aktif
olarak kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r. Ebevynlerin bu sorun alan› ile ilgili mümkün
oldu¤unca bilgilenmesi, benzer sorunu olan ailelerle biraraya gelmesi, çocu¤unun gereksinimleri hakk›nda fark›ndal›¤›n›n artmas›, baflar›lar› için çocu¤unu ödüllendirmesi, zenginlefltirilmifl bir ortam sa¤lamas›, çocukla ilgili kararlara onu da katmas› için çocuk için çok yararl› olacakt›r (Maker & Udall,
1985).

•

•
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Niteleme Stilindeki farkl›l›klar: Seligman (1990) Niteleme stili kiflinin kendi yaflam›ndaki baflar› ve baflar›s›zl›klar› nas›l de¤erlendirdi¤ini belirleyen bir
düflünme al›flkanl›¤› olarak tan›mlam›flt›r (Vaidya; 1993). Kiflinin niteleme stili bireydeki iyiymserlik ve kötümserli¤in derecesini de belirler. Niteleme stili
kifliden kifliye farkl›l›klar gösterebilir, bu çocuklar›n stillerindeki farkl›l›klardan
da haberdar olmak gereklidir (Vaidya; 1993).
Rehberlik vePsikolojik Dan›flma: Rehberlik servisi hem çocuklar hem de
aileler için gereklidir.
1. ‚ocuklara Rehberlik ve Psikolojik DanÝßma: ÖÖG olan üstün çocuklar bireysel ve grup dan›flmanl›¤›ndan yararlanabilirler. Çünkü ço¤u benlik sayg›lar›n›n düflük olmas›ndan, k›r›kl›klar›ndan dolay› kendilerini mutsuz hissederler, bir yandan ba¤›ms›zl›k iste¤i ve bir yandan da güçlüklerinden dolay› yaflad›klar› ba¤›ml›l›k nedeniyle çat›flma yaflarlar (Brody &
Mills; 1997). Özellikleri ve yaflad›klar› s›k›nt›lar hakk›nda çocu¤u bilgilendirmek (Maker & Udall, 1985), güçlük yaflad›¤› konularla ilgili olarak
bafl etme yöntemleri gelifltirmesine yard›mc› olmak, stresi ve kayg› dü-
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zeylerini azalt›c› gevfleme ve imajinasyon çal›flmalar› yapmak, gerekli oldu¤u durumlarda sanat terapisinden destek almak, akran iliflkilerini iyilefltirme için sosyal becerilerini gelifltirmek rehberlik servisinin yapabilecekleri aras›ndad›r. Psikolojik dan›flma ayr›ca çocu¤un üstün olan yanlar›n› unutmamal› ve bu üstünlüklerini kullanarak kendi kendilerine yard›mc› olmalar› konusunda çaba göstermelidir (Mendaglio; 1993). Bu tip
çocuklara özellikle ortaokul dönemlerinde Psikolojik Dan›flmanl›k hizmetlerini vermek çok önemlidir.
2. Ebeveynlere Rehberlik ve Psikolojik DanÝßmanlÝk: Ebeveynlerin gereksinimlerini karfl›lama ve bu çocuklar›n do¤as› hakk›nda onlar› bilgilendirmek gereklidir. Ayr›ca çocuklar›na karfl› uygun davran›fllar› gösterebilmeleri için ebeveynlerin de destek almalar› gerekmektedir. Ebeveynlere çocuklar›n üstünlüklerini kabul etmeleri kadar ö¤renme sorunlar›n›
da kabul etmeleri konusunda yard›mc› olmak gerekir (Daniels, 1993). Ailelerin kendi durumlar›na benzer durumlarda olan ailelerle bir araya getirilmeleri de ailenin yaflayabilece¤i yaln›zl›k ve çaresizlik duygular›n›n
azalt›lmas›n da yard›mc› olabilir.
•

Okul D›fl›nda çocuk için bir yaflam alan› oluflturmak
1. Çocu¤un okul d›fl›nda ilgilerinin ve hobilerinin olmas› olumlu bir benlik
sayg›s› gelifltirmeleri ve etkili müdahele için önemlidir.
2. Yar›m zamanl› bir iflte çal›flmalar› da kendi kendilerine yetme becerilerini gelifltirmeleri aç›s›ndan yard›mc› olur.

Erken tan› ve müdahele
Erken tan› ve müdahele ÖÖG olan üstün çocuklar›n olumlu bir benlik kavram› gelifltirmeleri ve çevresi ile olumlu iliflkiler kurmalar›, zorluklar›n› etkili yollarla
kompanse etmeleri, güçlü olan taraflar›n› gelifltirmeleri ve zorluklar› ile bafl edebilmeleri için son derece önemlidir. Erken tan›lamay› art›rabilmek için yap›lmas›
gerekenler flöyle özetlenebilir:

A. Bu çocuklarla iliflkide bulunan kiflileri e¤itmek
I. …Ûretmen eÛitimi: Bütün ö¤retmenleri fakat öncelikli olarak okul öncesi
ve 1-3 s›n›f ö¤retmenlerini hizmet içi e¤itimden geçirerek bu çocuklar›n özellikleri hakk›nda bilgilendirmek gereklidir. Ayr›ca ö¤retmen yetifltirme programlar›n›n
içinde özel ö¤renme güçlükleri ve üstün çocuklarla ilgili alanlarda dersler yer almal›d›r. Bu program›n içinde afla¤›da belirtilen alanlar hakk›nda bilgi verilmelidir:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Üstünlü¤ün, ÖÖG’lerinin ve bu ikisinin kombinasyonunun özellikleri.
Bu sorunun erken dönem belirtileri.
Farkl› ö¤renme ve ö¤retme teknikleri.
S›n›f sorunlar›na farkl› çözüm yollar› bulmaya yarayacak yarat›c› etkinlikler.
Problem çözme becerileri.
Üstünlü¤ü ve ÖÖG lü¤ü hakk›nda fikir verebilecek envanterleri kullanmalar›n› ö¤retmek ve desteklemek.
Gözlem tekniklerini ö¤retmek.
Davran›fl de¤ifltirme tekniklerini ö¤retmek.
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1.

Aile görüflmeleri yapma.

2.

Çocuklar›n özel yeteneklerini belirleme.

3.

Tarama listeleri kullan›larak risk grubunda olanlar›n tan›mlanmas›n› içermelidir.

II. Baflar›s›z olan çocuklar›n baflar›s›zl›k nedenlerine daha yak›ndan bak›lmal›d›r. Çünkü bu çocuklar›n önemli bir bölümü ÖÖG olan ve /veya üstün olan çocuklar olabilmektedir.
III. Ortalama baflar›s› olan üstün çocuklar da daha yak›ndan incelemeye al›nmal›d›r.

Bu alanlarda ö¤retmen adaylar›na bilgi aktar›m› yap›l›rken interaktif bir ö¤renme ortam› oluflturulmal› ve uygulamaya yönelik bol çal›flma yap›lmal›d›r.
II. Ebeveyn eÛitimi: Çocu¤un stresli oldu¤u zamanlarda ona destek sa¤layacak bir aile ortam›n›n olmas› çok önemlidir. Bu yüzden ebeveyn e¤itimi çok
önemlidir.
1.
2.
3.
4.

Aileleri bilgilendirmek için okul da toplant›lar yap›labilir.
Bu sorunlar hakk›nda okul rehberlik servisince periyodik olarak dergi,
broflür ve kitapç›klar haz›rlanabilir.
Benzer durumda olan aileler bir araya getirilmeli ve paylafl›mda bulunmal›d›r.
Ö¤retmen ve ebeveyn aras›nda iflbirli¤ini sa¤lamaya yönelik çal›flmalar
yap›lmal›d›r.

III. Psikolojik DanÝßmanlarÝn EÛitimi: Okulun rehberlik ve dan›flma servisinde çal›flanlar›n bu konu ile ilgili olarak belirli aral›klarla bilgilerini tazelemeleri
sa¤lanmal›d›r.

B. Test Malzemeleri: Tan›lamada kullan›labilecek uygun de¤erlendirme
listeleri ve /veya testler gelifltirilmelidir.

C.Risk gruplar›:
I. ÖÖG olan Üstün yetenekli çocuklar›n çok az› tan›lanmakta ve e¤itimsel
destek almaktad›rlar. Bu çocuklar› tan›layabilmek için risk grubundaki çocuklar›
dikkatle de¤erlendirmek ve izlemek gereklidir. Çocuk okul sistemine girdi¤i andan
itibaren düzenli de¤erlendirilmelerin yap›lmas› yararl› olabilir. Bu de¤erlendirmeler

D. Konuyla ‹lgili Yap›lacak Araflt›rmalar:
Çal›flmalara bak›ld›¤›nda bu çocuklarla ilgili yap›lan araflt›rmalar›n s›n›rl› say›da oldu¤unu söylemek mümkündür. E¤er afla¤›da belirtilen alanlarda daha fazla
deneysel çal›flmalar yap›l›rsa bu hem çocuklar, hem e¤itimciler, hem de ö¤retmenler ve ebeveynler için yararl› olacakt›r.
•
•
•
•
•

Bu çocuklar›n do¤as›.
Duygusal geliflimleri.
Stresle bafl etme yollar›.
Akran iliflkileri.
Yarat›c›l›k, farkl› ö¤renme stilleri ve haf›za ile ilgili ö¤retmenler için gelifltirilmifl sorgu listeleri.
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Üstün Yeteneklilerin Belirlenmesinde
Yard›mc› Yeni Bir Yaklafl›m:
Dabrowski’nin Afl›r› Duyarl›l›k Alanlar›
Buket YAKMACI-GÜZEL*

B

ÖZET

u çal›flman›n temel amac›, zihinsel yeteneklerine göre gruplara ayr›lan
10. s›n›f ö¤rencilerinin “afl›r› duyarl›l›klar›”n› karfl›laflt›rmakt›r. Böylece,
üstün yeteneklili¤in belirlenmesinde afl›r› duyarl›l›k alanlar›n›n dikkate al›nd›¤› bir yöntemin yard›mc› bir yaklafl›m olarak kullan›labilirli¤i araflt›r›lmaktad›r.
10. s›n›f ö¤rencisi çal›flman›n örneklemini oluflturmaktad›r. Ö¤rencileri zihinsel yetenekleri aç›s›ndan grupland›rmak için “Raven ‹leri Düzeyde ‹lerleyen
Matrisler Testi”, ö¤rencilerin afl›r› duyarl›l›klar›n› ölçmek için ise “Afl›r› Duyarl›l›k Anketi” kullan›lm›flt›r. Verilerin analizi sonucunda, zihinsel aç›dan daha yetenekli olan grubun tüm AD alanlar›nda di¤er iki gruba göre daha yüksek
puanlar ald›klar› ortaya ç›km›fl, D-AD, Z-AD ve H-AD alanlar› aç›s›ndan üstün
zihinsel yetenekliler yönündeki bu farkl›l›¤›n istatistiksel aç›dan anlaml› düzeyde oldu¤u görülmüfltür. Bu bulgular literatürle paralellik göstermekte
olup, afl›r› duyarl›l›klar›n üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yard›mc› ek bir
yaklafl›m olarak kullan›labilece¤ini desteklemektedir.

G‹R‹fi

Çal›flman›n Önemi ve Amac›:
Üstün yeteneklilik kavram›n›n geçmiflten günümüze birçok de¤iflik tan›m› yap›lm›flt›r. Bu tan›mlardaki boyutlar dikkate al›narak ölçme araçlar› gelifltirilmifl ve
____________________________________

* Ö¤r. Gör., Bo¤aziçi Üniversitesi.
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kiflilerin üstün yetenekli olup olmad›klar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Üstün yeteneklilik kavram› için yap›lan tan›mlar böylesine çeflitlilik gösterirken, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde de birtak›m zorluklar ve kar›fl›kl›klar yaflanmaktad›r. De¤iflik
tan›mlar baz al›narak gelifltirilmifl ölçme araç ve prosedürleri, sadece sözü geçen
tan›m çerçevesinde özellikler gösterenlerin belirlenmesini sa¤larken, bu tan›m›n
d›fl›nda kalan özelliklere sahip bireyleri d›flar›da b›rakmaktad›r (Ackerman, 1997a;
Piirto, 1999). Bunun sonucu olarak, bir k›s›m üstün yetenekli, belirlenememifl olarak kalmaya mahkum olmaktad›r. Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde varolan
yöntemler içinde en az yer teflkil eden, kiflilik özelliklerine dayanan belirleme prosedürleridir. Bu prosedürlere daha çok baflvurulursa, di¤er belirleme yöntemleriyle tan›lanamam›fl baz› kiflilerin de üstün yetenekli olduklar› ortaya ç›kabilecektir.
Kiflisel özelliklerin incelenmesine dayanan, Dabrowski’nin Pozitif Çözülme Teorisi’nden üretilen bir yaklafl›m olan afl›r› duyarl›l›klar›n incelenmesi, böyle bir amac›n gerçekleflmesine yard›mc› olabilecektir (Yakmac›-Güzel, 2002a).
Bu çal›flman›n amac›, Kazimierz Dabrowski’nin tan›mlam›fl oldu¤u befl farkl› alanda (devinimsel, duyularla ilgili, zihinsel, hayal gücü ile ilgili, duygusal) kendini gösterebilen afl›r› duyarl›l›k alanlar›n›n, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde
yard›mc› bir yaklafl›m olarak kullan›labilirli¤inin araflt›r›lmas›d›r. Bu araflt›rmada zihinsel yeteneklerine göre s›n›fland›r›lan üç yetenek grubunun, herbir afl›r› duyarl›l›k alan› aç›s›ndan birbirlerinden farkl› olup olmad›¤› araflt›r›lmaktad›r.

Araflt›rma Sorusu
Bu araflt›rmada, “Raven ‹leri Düzeyde ‹lerleyen Matrisler Testi’nden (R‹D‹MT)
ald›klar› puanlara göre üstün, ortalama ve az yetenekli olarak grupland›r›lan 10.
s›n›f ö¤rencilerinin, Afl›r› Duyarl›l›k Anketi 1’den (ADA 1) ald›klar› Devinimsel Afl›r›
Duyarl›l›k (D-AD), Duyularla ‹lgili Afl›r› Duyarl›l›k (Y-AD), Zihinsel Afl›r› Duyarl›l›k (ZAD), Hayalgücü ile ‹lgili Afl›r› Duyarl›l›k (H-AD) ve Duygusal Afl›r› Duyarl›l›k (G-AD)
Alan› puanlar›n›n ortalamalar› birbirlerinden farkl› m›d›r?” sorusuna cevap aranmaktad›r.

Literatür araflt›rmas›
Yabanc› ülkelerde son y›llarda benimsenmifl olan düflünce, sistemde yer alan
üstün yetenekli bireylere e¤itim hizmetleri verilirken, t›pk› normal ve normalin d›fl›nda kalan di¤er gruplara oldu¤u gibi, özel bir önem verilmesi, onlar›n ihtiyaç,
ilgi, yetenek ve zekâ düzeylerine uygun e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu
nüfusa haketti¤i e¤itim olanaklar› sa¤land›¤› takdirde, onlar›n da topluma katk›-
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lar› büyük olacakt›r (Yakmac›-Güzel, 2002a). Bu çocuklar›n kendilerine uygun
e¤itim imkanlar›na kavuflturulmalar›, onlar›n uygun yöntemlerle do¤ru olarak
tespit edilmelerinden geçer. Yap›lan birçok araflt›rma bu belirleme süreçlerini incelemektedir. Bu araflt›rmalar de¤iflik ülke, bölge ve okullarda kullan›lan yötemlerdeki farkl›l›klar› göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, de¤iflik gruplar›n ve
kurumlar›n farkl› üstün yeteneklilik tan›mlar›n› benimsiyor olmalar›d›r. Baz›lar› üstün yeteneklili¤in belirlenmesinde hala sadece geleneksel zekâ testlerini kullan›rken, baz›lar› zekâ testleri, baflar› testleri, yarat›c›l›k testleri sonuçlar›n›; aile, ö¤retmen ve arkadafl de¤erlendirmelerini; akademik baflar› notlar›n›; ders-d›fl› aktivitelere kat›l›m› de¤iflik varyasyonlarda birlefltirerek kullanmaktad›r (Baum, Owen
ve Oreck, 1996; Dirks ve Quarforth, 1981; Mills ve Tissot, 1995; Freeman, 1985;
Assouline, 1997). Üstün yeteneklili¤in belirlenmesi yöntemleri üç ana bafll›kta
toplanabilir. Bunlar; nesnel yöntemler (standart zihinsel yetenek testleri, yarat›c›l›k testleri, de¤iflik yetenek ve baflar› testleri), öznel yöntemler (aile, arkadafl, ö¤retmen, uzman de¤erlendirmeleri) ve kiflisel özelliklere dayanan yöntemlerdir
(George, 1995). Üstün yetenek kavram›n›n son y›llarda gelmifl oldu¤u nokta düflünüldü¤ünde, belirlemede çok-boyutlu belirleme prosedürlerinin kullan›lmas›
gerekti¤i daha iyi anlafl›lmaktad›r. Sadece bir yönteme ba¤l› kal›nmamas›, baz›
yönlerden kendisini yeterince gösteremeyen çocuklar›n bafltan de¤erlendirme d›fl› b›rak›lmas›n› önleyecektir (Piirto, 1999).
Pozitif Çözülme Teorisi, geliflimsel bir kiflilik kuram› olup, üstün yeteneklili¤in
anlafl›lmas›nda farkl› bir yaklafl›m sunmaktad›r. Bu teori, deneyimlerin yo¤unlu¤unun geliflimde oynad›¤› can al›c› rol üzerinde yo¤unlaflmakta ve bireyin gelifliminde özellikle duygular›n önemini vurgulamaktad›r. Bu yüzden literatürde, Duygusal Geliflim Teorisi olarak da bilinmektedir. Dabrowski bu kuram›; hastalar, sanatç›lar, yazarlar, dini ve siyasi liderler, üstün çocuk ve ergenler üzerine yapt›¤› kilinik ve biyografik çal›flmalar›na dayand›rmaktad›r (Ackerman, 1997a; Silverman,
1998). Di¤er birçok geliflim kuramc›s›ndan farkl› olarak, Dabrowski’nin teorisini
gelifltirirken üstün yetenekli ve yarat›c› bireylerle de çal›flm›fl olmas›, bu teorinin
üstün yeteneklilerdeki geliflime, di¤erlerinden daha fazla ›fl›k tutmas›na neden
olmaktad›r (Miller, Silverman ve Falk, 1994). Üstün yeteneklilerin e¤itimi ile ilgilenenler, bu teoriyle ilk defa 1979 y›l›nda tan›flm›fllar, daha sonraki y›llarda teori
yavafl yavafl Kuzey Amerika ve Avusturalya’da üstün yeteneklili¤in psikolojik boyutunun anlafl›lmas›nda temel bir yaklafl›m olarak benimsenmeye bafllanm›flt›r (Silverman, 1996).
Bu kuram geliflimi anlat›rken, hem kal›t›msal etkenleri hem de sosyal ve psikolojik etkenleri dikkate almaktad›r. Dabrowski’ye göre kifliler farkl› zihinsel yeteneklere sahip olduklar› gibi farkl› duygusal kapasitelere de sahiptirler. Duygusal
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kapasitesi yüksek olan bireyler duygusal uyaranlara güçlü yan›t verirler. Kiflinin bu
uyaranlara yo¤un yan›t desenleri befl farkl› alanda kendini göstermektedir. Bu kabarm›fl duygusal yan›tlar, Türkçe’ye araflt›rman›n yazar› taraf›ndan “afl›r› duyarl›l›klar” olarak çevrilmifltir. Afl›r› duyarl›l›k Polonya dilindeki “nadpobudliwosc” kelimesinin karfl›l›¤›d›r. ‹ngilizce’de bunun karfl›l›¤› “superstimulatibility”dir. Bu alanda çal›flmakta olan kifliler aras›nda, bu kelimeyle efl anlaml› say›labilecek “overexcitability” kelimesinin kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r (Silverman, 1996). Bu yo¤un yan›t desenleri kal›t›msal etkenler aras›nda say›lmaktad›rlar. Afl›r› duyarl›l›klar, kiflinin
d›fl dünya ile oldu¤u kadar iç dünyas› ile de çat›flmalar›n› artt›racak ve böylece geliflim için gerekli ad›mlar at›lacakt›r (Piechowski, 1979; Dabrowski, 1996). Bu kal›t›msal etkenlerin yan›s›ra, stres dönemleri ve çok güçlü duygusal deneyimler geliflimin gerçekleflmesini tetikleyen sosyal çevre etkileridir. fiok, stres, travma gibi
olaylar, geliflim için do¤ufltan potansiyeli olan bireylerde geliflimi h›zland›r›r (Miller ve Silverman, 1987; Piechowski, 1979; Dabrowski, 1996). Bu iki faktör d›fl›nda, özerklik faktörü olarak adland›r›lan son faktör, bireyin kendi geliflimi için bilinçli olmas› ve kendini yönlendirmesi durumudur (Miller ve Silverman, 1987; Piechowski, 1979; Dabrowski, 1996).
Bu kuram kiflilerde befl evrede incelenen bir geliflimden bahsetmektedir.
Bunlar, birincil (ilkel) bütünleflme evresi, tek-boyutlu çözülme evresi, spontane
çok boyutlu çözülme evresi, organize çok boyutlu çözülme evresi, ikincil bütünleflme evresidir. Bu evreleri karakterize eden kelimeler s›ras›yla; kiflinin sadece
kendisiyle ilgilenmesi (kiflisel ç›kar); grup de¤erleri; dönüflümsel geliflim; kiflinin
kendi kendini gerçeklefltirmesi; ve kiflilik idealinin kazan›lmas›d›r (Miller ve Silverman, 1987; Piechowski, 1979; Dabrowski, 1996). ‹lk ve son evreler di¤erlerine
göre iyi yerleflmifl yap›lara sahip olan, oldukça kararl› ve de¤iflmez oluflumlard›r.
Ortada yer alan üç geçifl evresi ise geliflime izin veren esnek yap›lard›r. Bu evrelerle ilgili daha detayl› bilgi di¤er kaynaklardan incelenebilir (Dabrowski, 1996;
Yakmac›-Güzel, 2002a).
Kiflilerin üst geliflim evrelerine (III., IV., ve V.) geçip geçemeyece¤ini belirleyen
faktörler; zekâ, yetenek, özel yetenek ve beceriler; afl›r› duyarl›l›k alanlar›n›n çoklu¤u ve yo¤unlu¤udur (Miller, Silverman ve Falk, 1994). Bireylerin afl›r› duyarl›l›¤›, uzun süren geliflimsel krizlerin (pozitif çözülmelerin) yaflanmas›na neden olur
ve ba¤›ms›z ve kendine has bir kiflilik gelifltirmesi için kifliyi teflvik eder (Dabrowski, 1996; Piechowski, 1975, 1979). Dabrowski’ye göre afl›r› duyarl›l›k befl alanda
kendini gösterebilmektedir. Bu alanlardaki afl›r› duyarl›l›¤›n göstergesi olarak düflünülen davran›fl biçimleri flöyle özetlenebilir.
Devinimsel afl›r› duyarl›l›k kendini; hareket etme arzu ve sevgisi, h›zl› konuflma, aktiflik yönünde afl›r› bir potansiyel, impulsif olma, hareketlilik için içinde iç-
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bask› hissetme, hiç dur-durak bilmeme olarak gösteren bir enerji fazlal›l›¤› olarak
tan›mlanmaktad›r.
Duyularla ilgili afl›r› duyarl›l›k; duyularla ilgili basit deneyimlerden (dokunma,
tatma, koklama gibi) fazlas›yla zevk alma, yo¤un duyusal zevkler yaflama, rahatl›k ve konfor için istek duyma, sürekli göz önünde olma iste¤i, insanlar›n kendine hayranl›k duymas› iste¤i, güzel olan herfleyin (eflyalar›n, yaz› stillerinin, sanat
eserlerinin) takdir edilmesini isteme fleklinde yaflanmaktad›r.
Zihinsel afl›r› duyarl›l›k; sürekli olarak sorular sorma, bilgiye, keflfe, kuramsal analiz ve senteze afl›r› düflkün olma, keskin bir gözlemcilik, düflüncede
(özellikle elefltirel düflüncede) engel tan›mama, sembolik düflünebilme, bilgi ve
ö¤renme için sürekli olarak araflt›rma yapma kapasitesi fleklinde anlat›labilir.Bu
afl›r› duyarl›l›k alan› zihinsel yetenek ile eflde¤er tutulmamal›d›r. Zihinsel yetene¤i matematiksel problemleri çözmedeki ustal›k olarak düflünürsek, zihinsel afl›r› duyarl›l›¤›, matematiksel problemleri çözerken bundan al›nan zevk olarak düflünebiliriz.
Hayalgücü alan›ndaki afl›r› duyarl›l›k; hayalgücünün genifl ve s›n›rs›z (uçsuz
bucaks›z) olmas›, olaylar hakk›nda zengin anlamlar ve iliflkiler bulma, metaforlar› sözlü iletiflimde yo¤un olarak kullanma, gerçek ya da hayali birfleyi kuvvetli ve
keskin bir flekilde gözde canland›rabilme ve yarat›c› olma fleklinde tan›mlanabilir.
Duygusal afl›r› duyarl›l›k; insanlara, eflyalara, yerlere, kiflinin kendine olan
ba¤l›l›¤› ya da yak›nl›¤›, derin iliflkiler yaflama, kuvvetli duyuflsal bellek, ölüme duyarl› olmak, yo¤un flefkat ve sorumluluk duygusuyla yaflama, kendi kendini elefltirme, güven ihtiyac›, depresyon yaflama, utangaçl›k hisleri ve insanlara karfl› duyarl› olma fleklinde ifade edilebilir (Ackerman, 1997a; Piechowski ve Miller, 1995;
Falk, Manzanero, Miller, 1997; Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski ve
Cunningham, 1985; Silverman, 1993, 1998; Falk, Piechowski ve Lind, 1994).
Literatürde üstün yetenekli olan ve üstün yetenekli olmayan bireylerin (Ackerman, 1997a; Breard, 1994; Domroese, 1994; Miller ve Silverman ve Falk,
1994; Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski, Silverman ve Falk, 1985;
Schiever, 1985), yarat›c› ve yarat›c› olmayan bireylerin (Ely, 1995; Falk, Manzanero ve Miller, 1997; Gallagher, 1985; Piechowski ve Cunningham, 1985; Piechowski, Silverman ve Falk, 1985; Silverman ve Elsworth, 1981) afl›r› duyarl›l›klar›n› karfl›laflt›rmakta olan çal›flmalar yer almaktad›r. Literatür incelendi¤inde, hem
üstün yetenekli yetiflkinlerin Miller ve Silverman ve Falk, 1994; Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski, Silverman ve Falk, 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
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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, Manzanero ve Miller, 1997; Gallagher, 1985; Piechowski ve
Cunningham, 1985; Piechowski, Silverman ve Falk, 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 G-AD, 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).

YÖNTEM

Örneklem
53’ü k›z, 52’si erkek olmak üzere toplam 105, 10. s›n›f ö¤rencisi bu çal›flman›n örneklemini oluflturmaktad›r. Bu ö¤rencilerin seçimi ‹stanbul’daki 7 farkl› türdeki 13 liseden ve bu liselerdeki 25 flubeden yap›lm›flt›r. Ö¤rencilerin yafllar›,
15,5-19,5 aras›nda de¤iflmektedir. Bu ö¤rencilerin 37 tanesi “az yetenekli”, 33 tanesi “ortalama yetenekli” ve 35 tanesi de “üstün yetenekli” grubu oluflturmaktad›r. Bu grupland›rma yap›l›rken, 10. s›n›flar için normlar› saptanm›fl bulunan R‹D‹MT’ten (Yakmac›-Güzel, 2002b), al›nan puanlar dikkate al›nm›flt›r.

Veri Toplama Araçlar›
Çal›flmada, ö¤rencileri zihinsel yeteneklerine göre grupland›rmak için “Raven ‹leri Düzeyde ‹lerleyen Matrisler Testi (R‹D‹MT)” kullan›lm›flt›r. Test, Spearman’›n Zekâ Kuram›’na göre, kiflilerin genel zekâs›n› (“g” faktörünü) ölçmek üzere gelifltirilmifl bir testtir. R‹D‹MT, 1943 y›l›nda ‹ngiliz Ordusu için asker seçimleri
s›ras›nda, bu testin ön versiyonu olan Raven Standart ‹lerleyen Matrisler Testi’ne
alternatif olarak, üst dilimlerde yer alan bireyleri daha iyi ay›rt edebilmek amac›yla gelifltirilmifltir. 1947 ve 1962 y›llar›nda yeniden düzenlenerek yeni versiyonlar›
kullan›ma sunulmufltur (Raven, Court ve Raven, 1993). Bu test, Al›flt›rma K›sm›
(12 soru) ve Esas K›s›m (36 soru) olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. Her iki
bölümde de, belirli bir mant›k sistemine göre dizilmifl flekillerden sonra hangi
fleklin gelmesi gerekti¤ini sorgulayan sorular yer almaktad›r. Sorular bafltan sona
do¤ru gidildikçe zorlaflmaktad›r. Testteki sorular flekillerden olufltu¤u için, herhangibir çeviriye gerek kalmaks›z›n, aynen kullan›lm›flt›r. Bireysel olarak ya da bir
toplulu¤a grup halinde uygulanabilmektedir. R‹D‹MT bu çal›flmada gruplara, sü-
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re s›n›r› konularak (toplam 60 dakika), kullan›m k›lavuzunda belirtilmifl yönergeye (Raven, Court ve Raven, 1993) uygun flekilde uygulanm›flt›r.
Çal›flmada kullan›lan di¤er ölçme arac› “Afl›r› Duyarl›l›k Anketi 1 (ADA 1)”d›r. Bu
test, ö¤rencilerin afl›r› duyarl›l›klar›n› ölçmek üzere kullan›lm›flt›r. ADA 1’de, 21 aç›kuçlu soru yer almaktad›r. Sorular bireyleri düflünmeye sevketme ve farkl› kiflisel yan›tlar› ortaya ç›karmaktad›r. Sorulardan herbiri, befl afl›r› duyarl›l›k alan›ndan belli
birini ortaya ç›karmak için tasarlanm›fl oldu¤u halde, bir bireyde hangi alan/lardaki afl›r› duyarl›l›k/lar daha güçlü ise onlar ortaya ç›kmaktad›r. Kiflinin herbir AD alan›ndan ald›¤› puan 0-63 aras›nda de¤iflmektedir. Sorular›n tamamlanmas› için verilen süre, araflt›rmac›n›n amac›na ve örneklemi oluflturan yafl grubuna göre de¤ifliklik göstermektedir. Ammirato (1987), 3-6 haftal›k aral›klarla uygulanan ADA
1’lerin test-tekrar test güvenilirlik katsay›s›n› 0,65 olarak bildirmektedir. Öte yandan, anketin geçerlili¤ini saptamak için, özellikleri bilinen baz› gruplarla çal›flmalar
yap›lm›fl ve bunlar›n sonucunda zihinsel ve hayalgüçsel alanlardaki afl›r› duyarl›l›klarla ilgili yap› geçerlili¤i oldu¤una dair kan›tlar bulunmufltur (Piechowski, Silverman ve Falk, 1985; Manzanero, 1985; Falk, Manzanero ve Miller, 1997; Schiever,
1985; Gallagher, 1985). Bu araflt›rma için ADA 1 Türkçe’ye çevrilmifl ve bu haliyle
kullan›lm›flt›r. Testin Türkçe’ye çevirisi öncelikle araflt›rmac› taraf›ndan yap›lm›fl, daha sonra, ikisi afl›r› duyarl›l›k alanlar› konusunda bilgili uzmanlar olmak üzere, toplam befl kifli taraf›ndan kontrol edilmifltir. Kontroller sonras›nda, birçok soru araflt›rmac› ve uzmanlar taraf›ndan yeniden tart›fl›lm›fl, Türkçe’deki cümle yap›s› ve deyimlerle daha anlafl›l›r hale getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Testin çevirisi s›ras›nda, kelime
kelime çeviri yöntemi uygulanmam›fl, cümlenin anlam›n›n tam olarak karfl›lanmas› tercih edilmifltir. ADA 1’in puanland›r›labilmesi için içerik analizi yap›lmaktad›r.
‹çerik analizinin yap›labilmesi için, Falk, Piechowski ve Lind taraf›ndan 1994’te gelifltirilen ‹ngilizce k›lavuz kitaptan ve afl›r› duyarl›l›k alanlar› konusunda yap›lan pekçok çal›flmadan faydalan›larak, araflt›rmac› taraf›ndan “ADA 1 Puanlama El Kitab›”
haz›rlanm›flt›r (Yakmac›-Güzel, 2002c). Bu el kitab›, ADA 1’i kullanacak ve cevaplar› puanland›racak araflt›rmac›lara yol göstermeye yöneliktir. Bu anket, bireysel olarak ya da grup halinde uygulanabilmektedir. Araflt›rma s›ras›nda örneklemdeki ö¤rencilere anketler adlar›na düzenlenmifl zarflar içinde verilmifl ve bofl zamanlar›nda
bireysel olarak cevapland›rmalar› için 1 hafta süre tan›nm›flt›r.

Verilerin analizi
Zihinsel yeteneklerine göre s›n›fland›r›lan üç grubun ADA 1 ile ölçülen D-AD,
Y-AD, Z-AD, H-AD ve G-AD puanlar› aras›nda fark olup olmad›¤›, “tek yönlü varyans analizi testi” kullan›larak analiz edilmifltir. Fark ç›kt›¤›nda, fark›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu anlamak amac›yla post-hoc testleri yap›lm›flt›r.
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Tablo 2: Yetenek Faktörüne Göre ADA 1 Puanlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

BULGULAR
Analiz sonuçlar›, R‹D‹MT-EK puanlar›na göre, üstün yetenekli, ortalama yetenekli ve az yetenekli olarak grupland›r›lan 10. s›n›f ö¤rencilerinin, D-AD
[f(2,102=4,202, p=0,018], Z-AD [f(2,102=10,735, p=0,000] ve H-AD
[f(2,102=5,902, p=0,004] alanlar› puanlar› aç›s›ndan birbirlerinden farkl› olduklar›n› göstermektedir (Tablo 1).
Tablo 1: Üç Yetenek Grubunun ADA 1 ile Ölçülen AD Alanlar› Puanlar›n›n Betimsel De¤erleri
Yetenek
kategorisi
Az yetenekli

Ort. yetenekli

Üstün yetenekli

D-AD
Puan›

Z-AD
Puan›

H-AD
Puan›

G-AD
Puan›

Ort.

3,49

1,92

4,24

2,81

4,68

Std. Sp.

2,08

2,91

4,97

2,69

4,53

n

37

37

37

37

37

Ort.

3,30

3,00

4,27

2,82

5,30

Std. Sp.

2,35

2,87

5,55

2,28

3,56

n

33

33

33

33

33

Ort.

4,86

3,23

10,09

5,31

6,09

Std. Sp.

2,85

3,90

7,45

4,95

5,38

35

35

35

35

35

n
TOPLAM

Y-AD
Puan›

Ort.

3,89

2,70

6,20

3,65

5,34

Std. Sp.

2,75

3,28

6,62

3,68

4,56

105

105

105

105

105

n
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Fark ç›kan D-AD, Z-AD ve H-AD alan› puanlar›nda, farklar›n hangi grup ya da
gruplar›n lehine oldu¤unu belirlemek için, Scheffe post-hoc analizleri yap›lm›flt›r.
Buna göre, üstün yetenekli grubun D-AD puanlar›n›n ortalamas›, ortalama yetenekli grubun D-AD puanlar›n›n ortalamas›ndan; üstün yetenekli grubun Z-AD
puanlar›n›n ortalamas›, az yetenekli ve ortalama yetenekli gruplar›n Z-AD puanlar›n›n ortalamas›ndan; ayr›ca üstün yetenekli grubun H-AD puanlar›n›n ortalamas›, az yetenekli ve ortalama yetenekli gruplar›n H-AD puanlar›n›n ortalamas›ndan yüksektir.

n = 105

D-AD Puan›

Y-AD Puan›

Z-AD Puan›

H-AD Puan›

G-AD Puan›

KT

Sd

KO

f

P

50,130

2

25,065

4,202

0,018

Gruplar ‹çi

608,499

102

5,966

Toplam

658,629

104

35,319

2

17,660

1,660

0,195

Gruplar ‹çi

1084,928

102

10,637

Toplam

1121,429

104
10,735

0,000

5,902

0,004

0,859

0,427

Gruplar Aras›

Gruplar Aras›

792,701

2

396,350

Gruplar ‹çi

Gruplar Aras›

3766,099

102

36,923

Toplam

4558,800

104

Gruplar Aras›

145,834

2

72,917

Gruplar ‹çi

1260,128

102

12,354

Toplam

1405,962

104

35,836

2

17,918

Gruplar ‹çi

2127,821

102

20,861

Toplam

2163,657

104

Gruplar Aras›

TARTIfiMA ve SONUÇ
Dabrowski’nin hipotezlerinden biri, üstün yetenekli bireylerin özellikle GAD, Z-AD ve H-AD alanlar›nda, di¤er bireylerden daha afl›r› duyarl› olduklar›d›r.
Bu alanlarda daha afl›r› duyarl› olan bireyler; derin iliflkiler kuran, empati becerisi yüksek olan, flefkat, sorumluluk ve adalet duygular› fazlas›yla geliflmifl olan,
sürekli sorular soran, kuramsal analiz ve senteze düflkün olan, sembolik düflünebilen, bilgi ve ö¤renme için sürekli ihtiyaç duyan, hayalgücü genifl ve s›n›rs›z
olan, gerçek veya hayali fleyleri gözlerinde keskin ve güçlü bir flekilde canland›rabilen, iletiflimde benzetmeleri yo¤un bir flekilde kullanan bireylerdir. Literatürde yer alan baz› araflt›rmalar (Piechowski ve Colangelo, 1984; Piechowski, Silverman ve Falk, 1985; Schiever, 1985) bu hipotezi tamamen destekleyen bulgular rapor etmektedir. Di¤er baz› araflt›rma sonuçlar› ise bu hipotezi k›smen
desteklemekte, bazen üstün yeteneklilerin sadece Z-AD ve G-AD alanlar›nda
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(Miller, Silverman ve Falk, 1994; Lysy ve Piechowski, 1983), bazen de tüm AD
alanlar›nda (Breard, 1994) di¤erlerinden farkl› olduklar›n› bildirmektedirler. Öte
yandan Ackerman’›n (1997a) yapm›fl oldu¤u çal›flmada, zihinsel aç›dan üstün yetenekli ö¤rencilerin D-AD, Z-AD ve G-AD alanlar›nda di¤erlerinden yüksek puanlar ald›klar›, Domroese’un (1994) çal›flmas›nda ise örneklemdeki üstün yetenekli ö¤rencilerin hiçbir AD alan› aç›s›ndan di¤erlerinden farkl› olmad›¤› ortaya ç›km›fl, böylece Dabrowski’nin hipotezi desteklenememifltir. Birbirleriyle tam olarak
örtüflmeyen bu sonuçlar›n pekçok nedeni olabilir. Nedenlerden biri, ölçme arac›n›n do¤as›yla ilgilidir. ADA 1’in puanland›rma prosedürleri içerik analizi yöntemine dayand›¤›ndan ve engellenmeye çal›fl›ld›¤› halde iflin içine bir miktar subjektiflik girdi¤inden, farkl› çal›flmalarda farkl› sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir.
Arac›n bu özelli¤inden dolay›, yeni ve daha objektif bir ölçek gelifltirilmesi çabalar› bafllat›lm›fl ve yeni bir ölçek (ADA 2) gelifltirilmifltir (Falk ve arkadafllar›,
1999). Ortaya ç›kan çeliflkili sonuçlar›n bir di¤er nedeni de, üstün yetenekli olduklar› söylenen bireylerin belirlenme yöntemleriyle ilgilidir. Yap›lan araflt›rmalar›n herbirinde üstün yeteneklilerin belirlenmesinde farkl› yöntemler kullan›ld›¤›
görülmektedir.

aç›klamas› olabilir. Okulun yan›s›ra, ailede çocu¤a verilen e¤itimde de, genellikle duygusal geliflim ve fark›ndal›¤a yönelik boyutlarda ebeveynlerin yetersiz kalmalar›, G-AD alan›ndaki duyarl›l›¤›n yans›t›lamamas›nda di¤er bir etken olarak
düflünülebilir. Buna ra¤men, zihinsel aç›dan üstün grupta yer alan ö¤rencilerin
G-AD alan› puanlar›, alt grupta yer alan ö¤rencilerin G-AD alan› puanlar›ndan,
anlaml› düzeyde yüksek olmasa da, daha yüksektir. Bu da Dabrowski’nin hipotezini destekler nitelikte bir bulgu say›labilir. Öte yandan, bu çal›flmada G-AD
alan›n›n yerini D-AD alan› alm›flt›r. Üstün yetenekli grubun D-AD alan› puanlar›n›n ortalamas›n›n di¤erlerinden yüksek ç›kmas›, bu araflt›rman›n di¤er bir bulgusudur. Benzer yafl grubunun örneklem olarak kullan›ld›¤› Ackerman’›n (1997a)
çal›flmas›nda da paralel bir bulgu yer almaktad›r. Dabrowski’nin kuram›na göre,
devinimsel (D) ve duyularla ilgili (Y) afl›r› duyarl›l›k alanlar› yaln›z bafllar›na geliflimi üst evrelere tafl›yamayacaklar› halde, di¤er üç önemli alanla birlefltiklerinde
geliflime önemli katk› sa¤lamaktad›rlar (Dabrowski, 1996; Piechowski, 1975,
1979). Özellikle örneklem olarak yetiflkinler de¤il de, ö¤renciler kullan›ld›¤›nda,
devinimsel alandaki yo¤unlu¤un yafl faktöründen dolay› daha fazla ortaya ç›kmas› do¤al bir sonuç olabilir.

Bu çal›flman›n sonuçlar› incelendi¤inde, zihinsel aç›dan üstün yetenekli ö¤rencilerin befl AD alan›nda da, zihinsel aç›dan az yetenekli çocuklardan daha
yüksek puanlar ald›klar›, fakat sadece D-AD, Z-AD ve H-AD alan›ndaki farkl›l›klar›n anlaml› düzeyde oldu¤u görülmektedir. Bu bulgu, teoriyle ve daha öceden
yap›lan birçok araflt›rmayla büyük ölçüde benzerlik tafl›maktad›r. Öte yandan,
özellikle G-AD alan›nda, üstünler ile di¤erleri aras›ndaki farkl›l›¤›n anlaml› düzeyde olmamas› ve bunun yerini D-AD alan›n›n almas›, sonucun teoriyle ve di¤er araflt›rmalarla tam olarak örtüflmedi¤ini göstermektedir. Üç yetenek grubunun da ADA 1’den ald›klar› puanlar ayr›nt›l› olarak incelenip literatürle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türk örneklemindeki ö¤rencilerin G-AD puanlar›n›n ortalamas›n›n, üç
yetenek grubu için de genellikle daha düflük oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bu,
Türk örnekleminin di¤er örneklemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ya G-AD alan› aç›s›ndan daha az afl›r› duyarl› oldu¤unu ya da bu alandaki afl›r› duyarl›l›¤›n› ifade etmede baflar›s›z oldu¤unu göstermektedir. Bunlardan hangisi do¤ru olursa olsun,
bu fark›n kültürden kaynakland›¤› ortadad›r. Araflt›rmac› taraf›ndan örneklemdeki ö¤rencilerin duygusal alandaki afl›r› duyarl›l›klar›n› tam olarak yans›tmad›klar› ya da gizlemeye çal›flt›klar› düflünülmektedir. Bat› ülkelerinde ders programlar›na da entegre edilen, duygusal fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›na yönelik empati,
duygularla bafla ç›kma gibi e¤itimlere, ülkemizdeki okullarda yer verilmemesi ve
ö¤retmenlerin bu konuda donan›ml› olmamalar›ndan bu boyutu arka planda
tutmalar›, bu alandaki afl›r› duyarl›l›¤›n ifade edilmesinde yaflanan güçlüklerin bir

Üstün yeteneklilerin tüm AD puanlar›nda, ortalama ve az yetenekli bireylerden yüksek puan ald›klar›, yurt d›fl›ndaki birçok araflt›rmada oldu¤u gibi bu araflt›rmada da saptanm›flt›r. Türk örneklemle yap›lan bu araflt›rmada, özellikle D-AD,
H-AD ve Z-AD alanlar›ndaki farkl›l›klar üstün yeteneklilerin lehine anlaml› düzeydedir. H-AD ve Z-AD alanlar›ndaki sonuçlar tutarl› bir flekilde tekrar tekrar bulguland›¤›na göre, bu afl›r› duyarl›l›k alanlar›n›n, üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yard›mc›-ek bir yaklafl›m olarak kullan›labilece¤ini söylemek mümkündür.

SINIRLILIKLAR ve ÖNER‹LER
Bu çal›flman›n en önemli s›n›rl›l›klar›ndan biri, ö¤rencileri yeteneklerine göre
grupland›r›rken sadece zihinsel yetenek testinin kullan›lm›fl olmas›d›r. Bu zihinsel
testin yan›nda baflka yöntemler de kullan›larak ö¤renciler grupland›r›lm›fl olsayd›, üstün yetenekliler AD’ler aç›s›ndan daha farkl› bir profile sahip olabilirdi. Ayr›ca afl›r› duyarl›l›klar›n saptanmas› için kullan›lan ölçek ö¤rencilere araflt›rmac›n›n
gözetiminde de¤il de, ev ödevi fleklinde uygulanm›flt›r. Bu uygulama fleklinin getirdi¤i baz› s›n›rl›l›klar olabilir. ADA 1’e verilen yan›tlar›n puanland›r›lmas›ndan do¤an birtak›m s›n›rl›l›klar da söz konusu olabilir. Yurt d›fl›nda yap›lan çal›flmalarda,
anketleri puanlayanlar özel bir e¤itimden geçirilmektedir. Türkiye’de bu e¤itimi
verecek uzmanlar bulunmad›¤›ndan, araflt›rmac› puanlama prosedürünü kendisi
ö¤renmifl ve anketleri puanland›rm›flt›r.
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Bu araflt›rman›n bulgular› ve yukar›da söz edilen s›n›rl›l›klar› dikkate al›nd›¤›nda, bu alanda çal›flma yapmay› düflünen araflt›rmac›lara afla¤›daki önerilerde
bulunulabilir:
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Assouline, S. G. (1997). Assessment of gifted children. N. Colangelo, G. A. Davis’in yay›na haz›rlad›¤› Handbook of Gifted Education kitab›nda (ss.
366-379). MA.: Allyn & Bacon.

–

Bu çal›flma di¤er yafl gruplar›yla da tekrarlanarak, daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir. Sadece ö¤renciler de¤il, yetiflkinler de bu araflt›rmalar›n örneklemi olabilir.

Baum, S. M., Owen, S. V., & Oreck, B. A. (1996). Talent beyond words: Identification of potential talent in dance and music in elementary students.
Gifted Child Quarterly, 40 (1), 93-101.

–

Üstün yeteneklilerin sadece zihinsel boyut de¤il, di¤er boyutlar da dikkate al›narak belirlenmesinin ard›ndan, afl›r› duyarl›l›klar aç›s›ndan farkl›l›klar›n test edilmesi daha aç›klay›c› ve genellenebilir sonuçlar ortaya ç›karabilir.

Breard, N. S. (1994). Exploring a different way to identify gifted African American students. Bas›lmam›fl doktora tezi, University of Georgia, Athens,
Georgia.

–

Bu çal›flmada kullan›lan ölçe¤in gerek uygulamas› gerekse puanlamas›
uzun çal›flmalar gerektirmektedir. Yurt d›fl›nda daha kolay uygulanabilen
ve puanland›r›labilen afl›r› duyarl›l›k ölçe¤i gelifltirme çal›flmalar› devam
etmektedir. Böyle bir ölçe¤in Türk kültür ve dil yap›s›na uygun flekilde
gelifltirilmesi yönünde araflt›rmalar önerilebilir.

Çal›flmada kullan›lan yöntem ve bulgular›n ortaya koyduklar› do¤rultusunda
ö¤retmenlere ve ailelere ise afla¤›daki önerilerde bulunulabilir:
–

Baz› ö¤renci davran›fllar›na “afl›r› duyarl›l›k alanlar›” penceresinden bak›lmas›, bu davran›fllar›n anlafl›lmas›n› ve tolere edilmesini kolaylaflt›rabilir.

–

Bu çal›flman›n temel ölçme arac› olan ADA 1’e verilen zengin yan›tlar, ö¤retmenlerin ö¤rencilerini daha iyi tan›malar›n› sa¤layabilir ve onlara
derslerini planlama aflamas›yla ilgili önemli bilgiler verebilir.

–

“Afl›r› duyarl›l›klar›” sebebiyle yo¤un iç-çat›flma ve uyumsuzluklar yaflayan ö¤rencilerin yard›ma gereksinim duyduklar› ortadad›r. Bu aflamada
da, ö¤retmenlere, rehber dan›flmanlara ve ailelere büyük sorumluluklar
düflmektedir. Ö¤rencilere yap›lacak yard›mlar s›ras›nda, onlar›n “Pozitif
Çözülme Kuram›” ve “Afl›r› Duyarl›l›k Alanlar›” konular›nda bilgilendirilmeleri faydal› olacakt›r.
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Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerin
Alg›lad›klar› Anne Baba Tutumlar› ‹le Uyum
Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflkinin ‹ncelenmesi
Nevbahar ATABAY*

B

ÖZET

u araflt›rman›n amac›, üstün yetenekli ergenlerin alg›lad›klar› anne tutumlar› ile uyum düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi; üstün yetenekli olmayan
ergenlerle mukayeseli olarak yordamakt›r.
Araflt›rman›n örneklemi; 113 üstün yetenekli ve 96 üstün yetenekli olmayan ergenden oluflmaktad›r. Sonuç olarak; üstün yetenekli ergenlerin ahlâki de¤erler sisteminin yafl›tlar›ndan daha karmafl›k ve geliflmifl oldu¤u, tutars›z disiplin tutumlar›n› geçersiz sayarak uyumlar›n› koruduklar›n› ama, annenin fiziki ceza tutumu karfl›s›nda; genel geçer kurallar›n d›fl›na ç›kt›klar› için
r›zac› davranmad›klar› ve uyumlar›n› koruyamad›klar› tespit edilmifltir. Üstün
yetenekli ergenlerin uyum düzeylerinin bir belirleyicisinin de kendilerine uygun bir e¤itim ortam›nda bulunmalar› oldu¤u tespit edilmifltir. Üstün yetenekli ergenlerle ebeveyni taraf›ndan gösterilen baflar› için bask› ve ayr›cal›klar›ndan yoksun b›rakma davran›fl›n›n, onlar›n sosyal uyumlar›n› etkiledi¤i
bulunmufltur.

G‹R‹fi
Türkiye’nin, de¤iflen dünya koflullar›n›n beraberinde getirdi¤i sorunlar›n karfl›s›nda, en az di¤er ülkeler kadar; bilgiyi üretebilen ve kullanma yetene¤ine sa____________________________________
*

Uzm. Psikolojik Dan›flman,
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hip, problem çözücü ve uyum sorunlar›n› yarat›c›l›¤› ile aflm›fl, üstün yetenekli
gençlere ihtiyac› vard›r.
‹flte bu yüzden üstün yetenekli insan unsurunun bir millet ve devlet için
önem ve faydas›n›n fark›nda olan Osmanl›lar, üstün zekâ ve yetenekteki gençleri özenle seçip, Enderun’da özel bir e¤itimden geçirip, devlet kadrolar›nda istihdam ediyorlard› (Akyüz, 1999, s.788-81).
Üstün yetenekli çocu¤u ona uygun bir akademik e¤itimden geçirip, zihin
gücünü ve bireysel yeteneklerini üretkenli¤e çevirmifl bir ergen ve yetiflkin haline
gelmesini desteklemek ve ülke kalk›nmas›na katk›s›n› sa¤lama hedefinin baflar›ya ulaflmas›, üstün yeteneklinin kiflisel ve sosyal uyumunu sa¤lam›fl, ideal benli¤ine ulaflm›fl, ruh sa¤l›¤› yerinde bir yetiflkin olmas›yla anlaml›d›r.
Yetiflkinlik döneminin nas›l yaflanaca¤›n›n birçok belirleyicisinden birisi de ergenlik dönemidir. Gençlerin en az %15’inin önemli uyumsuzluklar yaflad›¤› bu
dönem, bazen kal›c› uyum ve davran›fl bozukluklar› ile sonlanabilir. Bu durumun
etkili de¤iflkenlerinden birisi de anne-babalar›n tutumlar›d›r (Geçtan, 1999,
S.105;Yörüko¤lu, 1993, s.3997; Aydo¤mufl, 1998, s.1157).
Pufal-Struzik (1999, s.44) üstün yetenekli ve normal ergenlerle yap›lan karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›nda; üstün yetenekli bireylerin kendini gerçeklefltirme sürecine daha yüksek seviyede ulaflt›klar›n› tespit etmifltir.
Neihart, 1999, s:10-17’›n aktard›¤›na göre, Terman ve arkadafllar›n›n yapt›¤› uzun süreli araflt›rmalarda, üstün yeteneklilerin normallerine göre daha az
ruh sa¤l›¤› sorunu yaflad›klar›na iliflkin sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Gair (1944), Gallagher ve Cowder (1957), Mensk (1950) ve Jacobs (1971) üstün yetenekli ergenlerin uyumlar› üzerinde arflt›rmalar yapt›lar.Gair, üstün yetenekli ergenlerin kendi yafl›tlar›ndan daha iyi duygusal uyum ve bireysel olgunluk gösterdiklerini aç›¤a ç›karm›flt›r.
Üstün yetenekliler ergenlik dönemlerindeki kendi alg›lar› ile yaflam›n farkl›l›¤› karfl›s›nda akranlar›ndan daha büyük ve derin kayg› yaflarlar ve sahip olduklar› bu fark›ndal›k ve bilinç onlar›n, bazen depresyona girmelerine neden olabilir
(Silverman, 1997, s.232)
Bu araflt›rman›n temel amac›; üstün yetenekli ergenlerin uyumlu ya da
uyumsuz olduklar›na dair yarg› üretilmesinden ziyade, hangi ebeveyn tutumlar›n›n üstün yetenekli ergenlerin uyum düzeylerini hangi yönde etkileyece¤inin
normalleri baz al›narak incelenmesidir. Bu amaçla, dokuz ayr› anne ve baba tutumunun üstün yetenekli ergenlerin kiflisel, sosyal ve genel uyumlar›na etkilerinin incelenmesi planlanm›flt›r.
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Amaç
Bu araflt›rman›n amac›, üstün yetenekli olan ve olmayan liseli ergenlerin, çocukluk dönemlerine iliflkin olarak alg›lad›klar› anne-baba tutumlar› (AAD) ile
uyum düzeyleri aras›ndaki iliflkileri araflt›rmakt›r.
Söz konusu iliflkiler araflt›r›l›rken, afla¤›da belirtilen sorulara yan›t aranacakt›r.
1.

Üstün yetenekli olan ergenler ile, üstün yetenekli olmayan ergenlerin; kiflisel
ve sosyal uyum düzeyleri aras›nda bir farkl›l›k var m›d›r?

2.

Üstün yetenekli olan ergenlerin AAD envanterindeki davran›fl boyutlar› (9 alt
boyut) aç›s›ndan alg›lad›klar› anne tutumlar› ile kiflisel uyum düzeyleri aras›nda bir iliflki var m›d›r?

3.

Üstün yetenekli olan ergenlerin AAD envanterindeki davran›fl boyutlar› (9 alt
boyut) aç›s›ndan alg›lad›klar› anne tutumlar› ile sosyal uyum düzeyleri aras›nda bir iliflki var m›d›r?

Say›lt›lar
Atatürk Fen Lisesi ö¤rencilerinin üstün yetenekli olduklar› kabul edilmifltir.
Böylece bu ö¤rencilerin üstün yetenekli ergenler kategorisini oluflturdu¤u varsay›lm›flt›r.

S›n›rl›l›k
Araflt›rman›n örneklemi, Atatürk Fen Lisesinin ikinci s›n›flar› (üç flubeden ibaret) ile, Mehmet Beyaz›t Lisesi’nin süper lisesi d›fl›nda kalan normal lisesinin ikinci s›n›flar›nda (üç flube al›nm›flt›r) okuyan ö¤rencileri ile s›n›rl›d›r.

Önem
Üstün yetenekli ergenlerin alg›lad›klar› ana baba tutumlar› ile uyum düzeyleri aras›ndaki iliflkinin, üstün yetenekli olmayan ergenlerle karfl›laflt›r›lmas› yoluyla incelendi¤i bu araflt›rman›n, üstün yetenekli ergenlerle ilgili yap›lm›fl s›n›rl› say›daki araflt›rmay› destekleyici sonuçlar getirece¤i umulmaktad›r.
Bu araflt›rmada elde edilecek veriler, Özel e¤itim alan›na özgü üretilen bilgi
havuzuna eklenecektir. Üstün yetenekli ergenlerin uyum düzeyleri üzerinde ebeveyn tutumlar›n›n etkilerinin araflt›r›lmas› bu ergenlerin ebeveynlerine yönelik
rehberlik hizmetlerinin önemini düflündürecektir.
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YÖNTEM
Araflt›rma Modeli Araflt›rma, karfl›laflt›rmal› iliflkisel tarama modeli olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu araflt›rmada söz konusu araflt›rma modelinin tercih nedeni,
var olan durumun oldu¤u gibi betimlenmesinin istenmesidir.

Evren ve Örneklem
Evren
Araflt›rman›n evrenini; 1999-2000 ö¤retim y›l›nda ‹stanbul ili, Kad›köy ilçesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› genel ve resmi liselerden ‹stanbul Atatürk Fen
Lisesi’nin ikinci s›n›flar›nda ö¤renim gören ergenler ile, Mehmet Beyaz›t Lisesi
ikinci s›n›flar›nda ö¤renim gören ergenler oluflturmaktad›r. ‹stanbul ilinde Milli
E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› genel ve resmi tek bir Fen Lisesi vard›r.

Örneklem
Araflt›rman›n örneklemi oluflturulurken, alg›lanan ana baba tutumlar› ölçülmek istendi¤i için; boflanma ya da ölüm nedeniyle tek ebeveyn ya da yak›nlar›nca büyütülmüfl ergenler araflt›rma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Ayr›ca da¤›lm›fl ailelerden
gelinmesinin uyum düzeyini etkileyebilece¤i de düflünülmüfltür.
Üstün yetenekli ergenler kategorisi; lise öncesi baflar› puan› ile, Fen Lisesi s›navlar›n› kazanm›fl ve lise 2 s›n›fa kadar akademik baflar›s›zl›k göstermemifl ö¤rencilerden oluflturulmufltur. Örneklemi oluflturmak için Kad›köy ilçesindeki Atatürk Fen Lisesi’nin ikinci s››n›flar›n›n tamam› dahil edilmifltir ve Mehmet Beyaz›t
Lisesi’nden de random usul ile 3 flube al›nm›flt›r
Araflt›rman›n bafllang›c›nda 2 okuldan toplam 259 ö¤renci olarak belirlenen
örneklem, uygulama sonras› envanter de¤erlendirmelerinde geçersiz cevaplar›n
elenmesi ile 209 kifliye inmifltir.
Böylece arflt›rman›n örneklemi 113 üstün yetenekli ve 96 üstün yetenekli olmayan ergenden oluflmufltur.

Veri Toplama Araçlar›
Ergenlerin uyum düzeylerini belirlemek için “Hacettepe Kiflilik Envanteri”, Anne Baban›n çocuk yetifltirme tutumlar›n› belirlemek için “Alg›lanan Anne Baba
Davran›fllar› Envanteri” uyum düzeyi ve alg›lanan anne baba tutumlar›n› etkile-
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mesi muhtemel de¤iflkenler hakk›nda bilgi toplamak için “Kiflisel Bilgi Formu”
kullan›lm›flt›r.
Veri toplama araçlar› ile ilgili k›sa bilgi afla¤›da verilmifltir: Hacettepe Kiflilik
Envanteri
Özgüven (1976)taraf›ndan gelifltirilen envanterin amac›; bireyin kiflilik özellikleri kiflisel, sosyal uyum düzeylerini ölçmektir.
Alt ölçekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kendini gerçeklefltirme
Duygusal Kararl›l›k
Nevrotik E¤ilimler
Psikotik Belirtiler
Aile ‹liflkileri
Sosyal ‹liflkiler
Sosyal Normlar
Anti Sosyal E¤ilimler

Genel Uyum Puan›=Sosyal Uyum+Kiflisel Uyum puanlar›ndan oluflturulur.
Alg›lanan Anne-Baba Davran›fllar› Envanteri(AAD)
Envanter, Cornell Üniversitesinden Devereux ve arkadafllar› (1969) taraf›ndan
gelifltirilmifltir. Envanter dilimize Binnur Yeflilyaprak taraf›ndan kazand›r›lm›flt›r.
Envanterin amac›; anne baba davran›fllar›na iliflkin bilgiyi anne baban›n alg›s›ndan de¤il, çocu¤un nas›l alg›lad›¤› üstünden ulafl›lmas›d›r (Yeflilyaprak, 1988, s.
125-127).
Alt Ölçekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

‹lgi, flefkat gösterme
Amaçlar›na ulaflmada yard›mc› olma
Tutarl› disiplin
Standartlar›n belirlili¤i
Koruyuculuk
Fiziksel cezaland›rma
Baflar› için bask›
Ayr›cal›klardan yoksun b›rakma
Duygusal cezaland›rma
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‹statistiksel ‹fllemler
Araflt›rmada kullan›lan de¤iflkenler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; üstün yetenekli
olan ergenler ile üstün yetenekli olmayan ergenlerin uyum düzeyleri aras›nda bir
farkl›l›k olup olmad›¤› ba¤›ms›z grup t testi ile s›nanm›flt›r. Ayn› flekilde iki grubun
anne babalar› için alg›lad›klar› çocuk yetifltirme tutumlar› aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k olup olmad›¤› da yine ba¤›ms›z grup t testi ile test edilmifltir.
Araflt›rman›n temel amac› olan üstün yetenekli olan ve olmayan ergenlerin
anne baba tutumlar› ile kiflisel ve sosyal uyum düzeyleri aras›ndaki iliflkiyi s›namak için ise, Pearson Momentler Çarp›m Korelasyon Katsay›s› Tekni¤inden yararlan›lm›flt›r.
Bunun için, üstün yetenekli olan ve olmayan ergenlerin anne tutumlar› ile
uyum düzeyleri aras›ndaki iliflki katsay›lar› her iki grup için de ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
Elde edilen istatistiklerin manidarl›¤› 0.05 düzeyinde ve çift yönlü olarak s›nanm›fl, bulgular araflt›rman›n amaçlar›na uygun olarak tablolar halinde sunulmufltur.

Tablo 3.1: Yetenek De¤iflkenine Göre Uyum Puanlar› ‹çin x, ss ve Ba¤›ms›z Grup
t-Testi Sonuçlar›
Ü.Y. Ergenler

ler. Bu yüzden, üstün yetenekli ergenlerin stres, çat›flma ve bir tak›m geliflmelerle daha iyi bafl edebildikleri kabul edilmektedir.
Di¤er yandan, üstün yetenekli ergenlerin kendi zevk ve düflüncelerini daha
çok paylaflabilecekleri kiflilere gereksinimleri vard›r. Ço¤unlukla bu gereksinimlerini yetiflkinlerle karfl›l›yor olsalar da, onlar›n özel e¤itimleri içinde kendileri gibi olan
ergenlerle birlikte e¤itilmeye ve yaflamaya ihtiyaçlar› vard›r (fiahin, 1996, s.6).
Araflt›rmam›zdaki üstün yetenekli ergenler ise, Fen bilimleri alan›nda üstün
yetenekli ö¤rencilere e¤itim veren, bir ortamda e¤itim alma flans›na sahip üstün
yetenekli ergenlerdir. Uyum düzeylerinin normallerinden yüksek ç›kmas›n›n belirleyicilerinden biri de bulunduklar› uygun ortam olabilir. Söz konusu sonuç bu
grup üstün yetenekliler çerçevesinde düflünülmelidir.
Bildiri s›n›rl›l›klar› gere¤i; alg›lanan anne baba tutumlar›n›n üstün yetenekli
ergenlerin sadece kiflisel ve sosyal uyumlar› üzerindeki etkilerine ait bulgular; baba ile benzer sonuçlar verdi¤i için anneye ait de¤erlerle ve sadece dikkat çekici
bulunan sonuçlarda, üstün yetenekli olmayan ergenlerle karfl›laflt›r›larak yorumlanacakt›r.
Tablo 3.2: Üstün Yetenekli Ergenlerin Alg›lad›klar› Anne Davran›fllar› ile Kiflisel
Uyum Puanlar› Aras›ndaki Korelasyon Katsay›lar›

BULGULAR VE YORUM

Uyum BoyutlarÝ
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Ü.Y. Olmayan Ergenler

Karfl›laflt›rma Sonuçlar›

AlgÝlanan Anne DavranÝßlarÝ

r

sil

p

Anne/îlgi ve fiefkat Gösterme

0.15

111

–

Anne/Amaçlar›na Ulaflmada Yard›mc› Olma

-0.07

111

–

Anne/Tutarl› Disiplin

0.06

111

–

n

X

Ss

N

x

ss

sd

t

P

Kiflisel Uyum

113

43.75

11.76

96

35.86

11.84

207

4.82

p<.01

Anne/Standartlar›n Belirlili¤i

0.12

111

–

Sosyal Uyum

113

52.59

9.21

96

45.58

10.29

207

5.19

p<.01

Anne/Koruyuculuk

-0.29

111

p<.01

Genel Uyum

113

96.31

19.10

96

81.47

19.70

207

5.50

p<.01

Anne/Fiziksel Cezaland›rma

-0.20

111

p<.05

Anne/Baflar› îçin Bask›

-0.03

111

–

Uyum düzeyinin yetenek de¤iflkenine göre farkl›laflmas›na iliflkin bulgulara
bak›ld›¤›nda üstün yetenekli ergenlerin uyum düzeylerinin, üstün yetenekli olmayan ergenlerinkinden daha yüksek düzeyde oldu¤u görülmektedir (Tablo 3.1).
Neihart 1999, s.lO-17’›n (Berndt kaiser, Van Aalast ve di¤erleri 1982) aktard›¤›na göre Üstün yetenekli ergenler, yaflad›klar› topluma üstün yetenekli olmayan yafl›tlar›ndan daha iyi ayak uydurmaktad›rlar.
Bu görüfl göre, üstün yetenekliler sahip olduklar› biliflsel kapasitelerinden dolay› kendilerini ve baflkalar›n› yafl›tlar›ndan daha iyi anlama kabiliyetine sahiptir-

Anne/Ayr›cal›klardan Yoksunlafltrrma

-0.05

111

–

Anne/Duygusal Cezaland›rma

-0.36

111

p<.01

Söz konusu bulgular içinde en dikkati çekeni; üstün yetenekli ergenin kiflisel
ve sosyal uyumunun anne için alg›lad›¤› fiziksel cezadan olumsuz etkileniflidir.
Fiziksel cezaland›rma, anne-baban›n çocu¤a elle yada bir cisimle vücudunun
çeflitli yerlerine vurmalar› ve bu yolla çocuk üstünde güç ve otorite kurma çabas›d›r.
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Fiziksel cezaya maruz kalan çocuklar zamanla zay›f vicdan ve ahlak geliflimi
gösteren, kolayca boyun e¤en, çekingen, korkak ama kendinden güçsüzlere karfl› sald›rgan, kural tan›maz bir kiflilik sergileyebilirler (Kulaks›zo¤lu 1999, s.l22;Yavuzer, 1992, s.49).
Fiziksel veya duygusal cezaya maruz kalan çocuklar kendilerini istenmeyen,
ifle yaramaz, de¤ersiz kifliler olarak alg›larlar ve düflük benlikli, öz güvensiz, fobik
korkular› olan kifliler olarak yetiflirler (Cücelo¤lu, 1998, s.372-377).
Bu bilgiler ile birlikte, üstün yetenekli ergenlerin özellikleri dikkate al›nd›¤›nda, üstün yetenekli ergenler; sebep-sonuç iliflkileri kurabilen kendine karfl› yo¤un
elefltirel yaklafl›m içinde olan, duyarl› ve empati yetene¤i geliflmifl kiflilerdir. Güçlü bir özgürlük tutkusuna sahip olup, karmafl›k, soyut ve iliflkisel düflünme kabiliyetleri vard›r. Olas›l›klar› iyi hesaplad›klar›, do¤ru kararlar vermede beceri sahibi
olduklar› bilinir (Akarsu, 1997, s.75; Davasl›gil, 1990, s. 17-22; Linkow, 1999,
s.34). Bu özelliklerinden ötürü, üstün yetenekli ergenlerin , afla¤›lay›c›, küçük düflürücü, yok say›c›, engelleyici içerik tafl›yan fiziki ve duygusal ceza karfl›s›nda geleneksel kabullenifl ve r›za içinde bakamayacaklar› (kiflisel sistemler gelifltirebilen,
yarat›c› ve bilimsel flüphecili¤i olan yap›s› ile ters düflece¤i için) ve kiflisel uyumlar›n› koruyamayacaklar› düflünülebilinir.
Söz konusu bulguyu ilginç k›lan üstün yetenekli olmayan ergenlerin annelerinden fiziksel ceza davran›fl› alg›lad›klar›nda kiflisel uyumlar›n›n bozulmay›fl›d›r.
Türkiye’deki araflt›rmalar göstermifltir ki, geleneksel aile, fiziksel cezaya s›kça
baflvurmaktad›r ve özünde sevgiyi esirgemek olan duygulara yönelik ceza da kullan›l›r (Ka¤›tç›bafl›, 1989, s. 195-200; Kulaks›zo¤lu, 1999, s.118).
Söz konusu olan tutumlar›n, örneklemimizi oluflturan üstün yetenekli olmayan ergenlerin kiflisel ve sosyal uyumlar› üzerinde etkisiz olmas›n›n nedeni; geleneksel kültürle büyüyen bu gençlerin, söz konusu tutumlar› normal ebeveyn tutumlar› olarak görmeleri nedeni ile olabilir. Bu durumda kendilerinin içinde büyüyerek edindikleri de¤erler sistemi ile ba¤daflan bu davran›fllarla çat›flmalar›n› ve
sosyal uyum s›k›nt›s› çekmelerini, akranlar› olan üstün yetenekli ergenlere göre,
daha düflük seviyede bekleyebiliriz..
Bu durumda; üstün yetenekli ergenlerin geleneksel kültürün oluflturdu¤u
ahlaki de¤erlerin ötesinde de¤erler tafl›malar›na ra¤men, geleneksel de¤erlerin
geçerli kabul edildi¤i bir sosyal çevrede yaflamalar›n›n sonucunda, sosyal uyum
s›k›nt›s› yaflamalar› beklenen bir sonuç olabilir.
Tablo 3.2 deki bulgular içinde; üstün yetenekli ergenin kiflisel uyumunun, tutarl› disiplin, standartlar›n belirlili¤i davran›fllar›ndan nas›l olup da etkilenmedi¤i
de flafl›rt›c› bir sonuçtur.
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Bu sonuca literatür bilgiler deste¤inde yorum getirmek mümkündür.
Üstün yetenekli ergenlerin yarat›c› çözümler üretmedeki becerileri, onlar›
her hangi bir konudaki kabul edilmifl genel geçer düflüncelerden s›yr›labilme,
belirsizli¤e katlanabilme, yarg›ya varmay› geciktirme ve y›k›c› elefltirilere karfl›
koyma cesareti vermektedir. Onlar›n yarat›c›l›klar›n› kullanmalar› için uygun
olan ortamlara ihtiyaçlar› olacakt›r. Uygun ortamdan kastedilen ise; korku, ceza, reddedilme, güvensizlik, önceden belirlenmifl kriterlerin uyguland›¤› bir
ortam yerine, duygusal destek için; kabul, teflvik, güven ve özgürlük tan›man›n oldu¤u ortamlard›r (Freeman, 1991, s.7). Bu cümleden anlafl›ld›¤› gibi, önceden belirlenmifl kriterlerin kullan›ld›¤› ortamlar, üstün yetenekli ergenlerin
yarat›c›l›klar›na f›rsat veren bir ortam olmamas› nedeni ile onlar için çok anlaml› de¤ildir. Ya da baflka bir ifade ile, belki de standartlar›n belirsizli¤i daha anlaml› olabilir.
Üstün yetenekli ergenler, takvim yafl›na göre de¤il, zekâ yafl›na paralel bir
ahlak geliflimi içindedir. Yafl›tlar›ndan daha karmafl›k ahlaki yarg›lar üretebilirler
(Burak, 1995, s.4).
Bu durumda ergenlik yafl›nda görünen üstün yetenekli ergenin bir yetiflkin
seviyesinde ahlaki de¤erler tafl›d›¤› düflünülebilir. Bu durumda tutarl› olmayan,
disiplin ya da standartlar› belirsiz cezalar onlar için geçersiz ve anlams›z olacakt›r.
Dolay›s›yla, yarat›c› alternatif çözümler üretecek ve sosyal uyumunu bozabilecek
tehditlerden kendini koruyabilecektir.
Tablo 3.3: Üstün Yetenekli Ergenlerin Alg›lad›klar› Anne Davran›fllar› ile
Sosyal Uyum Puanlar› Aras›ndaki Korelasyon Katsay›lar›
AlgÝlanan Anne DavranÝßlarÝ

r

sd

p

Anne/ilgi ve fiefkat Gösterme

0.26

111

p<.01

Anne/Amaçlar›na Ulaflmada Yard›mc› Olma

0.04

111

–

Anne/Tutarl› Disiplin

0.06

111

–

Anne/Standartlar›n Belirlili¤i

0.13

111

–

Anne/Koruyuculuk

-0.19

111

p<.05

Anne/Fiziksel Cezaland›n IKI

-0.27

111

p<.01

Anne/Baflar› ‹çin Bask›

-0.21

111

p<.05

Anne/Ayr›cal›klardan Yoksunlaflt›rma

-0.18

111

p<.05

Anne/Duygusal Cezaland›rma

-0.32

111

p<.01

376

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

Tablodaki bilgilerden en dikkat çekeni üstün yetenekli ergenin kiflisel uyumunu etkilememifl görünen baflar› için bask› ve ayr›cal›klardan yoksun b›rakma
davran›fllar›n›n, sosyal uyumlar›n› etkiledi¤idir.
Üstün yetenekli ergen, ayr›cal›klardan yoksun b›rak›ld›¤›nda baflka alternatif
ayr›cal›klar yaratarak kiflisel uyumunu koruyabilirken, vazgeçti¤i sosyal etkinlikler
sebebiyle giderek kendi bafl›na kalabilir ve sosyal uyumu bozulabilir.
Bir di¤er dikkat çekici sonuç da; amaçlara ulaflmada yard›mc› olma, fleklindeki anne için alg›lanan davran›fl›n, üstün yetenekli ergenin kiflisel uyumunu etkilemedi¤i gibi sosyal uyumunu da etkilememesidir. Bu sonuçlar› literatür bilgilerle flöyle yorumlayabiliriz.
Pufal-Struizk (1999, s.44) “Genç Üstün Yeteneklinin Ergenlik Dönemindeki
Psikolojisi” adl› çal›flmas›nda üstün yeteneklilerin genellikle kendilerini amaçlar›na ulaflmaya adad›klar›n› bildirmektedir. Bu noktadaki üstün yetenekli ergenin
annesinden, amaçlar›na ulaflmada yard›mc› olma gibi bir davran›fl için beklenti
duymas› pek beklenemez. Üstün yetenekli ergenin sosyal, politik konularla ilgili,
güçlü empati yetene¤i, yüksek ahlak ve sorumluluk sahibi olmak gibi de¤erler
tafl›d›klar› kabul edilir (Sosniak, 1997, s.84).
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n Ailelerinin
Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çeflitli
De¤iflkenlere Göre ‹ncelenmesi
Müge YILMAZ*
Gülhan YILAN**

B

ÖZET

u araflt›rma, Üstün yetenekli çocuklar›n ailelerinin duygusal zekâ düzeylerinin baz› de¤iflkenlere göre incelenmesi amac›yla gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma grubunu, Amasya Bilsem ö¤rencilerinden 28 ö¤rencinin ailesi oluflturmufltur. Tüm gruba
“Duygusal Zekâ De¤erlendirme Ölçe¤i” ve “Aile Bilgi Formu” uygulanm›flt›r.
Toplanan verilere uygun istatistiksel yöntem uygulanarak elde edilen bilgiler
tart›fl›l›p yorumlanm›flt›r.

G‹R‹fi
Bireyin yaflam›n› etkili bir flekilde devam ettirebilmesi için düflünsel zekâs›n›n
yan› s›ra duygusal zekâs›da büyük önem tafl›maktad›r (Salovey ve Mayer, 1997).
Sa¤l›kl› bireyler için sahip olduklar› duygular›n kurduklar› kiflisel iliflkiler hakk›nda
bilgi verdi¤i bilinmektedir (Yavuz, 2002) .
Duygusal zekâ, Salovey ve Mayer’in 90’l› y›llarda keflfettikleri ve günümüzün s›kça konuflulan konular›ndan birisidir. Bireyin insanlarla olan iletiflimini bire____________________________________

* Yard. Doç. Dr., Ondokuzmay›s Üniversitesi.
** Reh. Ö¤r., Ondokuzmay›s Üniversitesi.
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bir etkileyen duygusal zekâ, ayn› zamanda bireyin sahip oldu¤u yeteneklerin aç›¤a ç›kmas›nda da etkin bir rol oynamaktad›r (Mayer ve di¤erleri, 2000). Zekâ ve
duygunun iliflkili olmas›n›n sebeplerinden birisi zihinsel ifllevlerde her ikisinin de
yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r. Zihinde yer alan ve do¤du¤umuzdan itibaren
oluflan flemalar duygularla çal›flmakta ve davran›fllar›m›z›n temelinde yatmaktad›r. (Goleman, 1999; fiahin, 1996)
K›saca duygusal zekâ, bireyin kendi duygular›n› tan›yan, özgüveni geliflmifl,
iç motivasyonu sa¤layarak bireyin sahip oldu¤u yetenekleri toplumsal hayata geçiren ve di¤erleri ile olan iliflkilerinde kullanabilmesini sa¤layan önemli bir etkendir. (Ekman ve Richard, 1994; Gibbs, 1995)
Duygusal zekây› oluflturan befl boyut vard›r. Bunlar:
•

Duygusal Fark›ndal›k: Bireyin kendi duygular›n›n ve bu duygular›n oluflturdu¤u sonuçlar›n fark›nda olmay›, bu duygular› dile getirmeyi ve böylece kendi sosyal geliflimini gerçeklefltirmeyi;

•

Motivasyon: Bireyin hedeflerine ulaflmak için duygular›n› yönlendirebilmesini;

•

Empati: Bireyin baflka insanlar›n duygular›n› ve ihtiyaçlar›n› anlayabilmesini;

•

Sosyal Beceri: Bireyin baflka insanlar›n davran›fllar›n› yönlendirebilmesini, ortak amaçlar do¤rultusunda sinerji yaratacak bir çal›flmaya kat›lmas›n›, sosyal, aile ve ifl yaflam›nda anlaml› ve doyumlu iliflkiler kurmas›n›;

•

Özdenetim: Bireyin sahip oldu¤u dürtüleri, istekleri kontrol etmesini ve
yönlendirmesini özellikle olumsuz duygular› kontrol etmeyi, olumsuz
duygularla bafla ç›kabilmeyi içermektedir. (Weisinger, 1998;Craig,
2002,Salovey, Mayer ve Caruso, 2000).

Duygusal zekân›n akademik zekâdan ayr›ld›¤› en önemli nokta do¤ufltan
gelmemesi yaflam boyu gelifltirilebilen bir zekâ türü olmas›d›r. Duygusal zekây›
oluflturan befl basamak ard›fl›k bir s›raya göre dizilirler ve her biri bir önceki ile s›k› iliflki içindedir.
Bu befl boyutun insan zekâs›, karar verme süreçleri ve bireysel baflar› üzerindeki etkileri az›msanmayacak kadar büyüktür. Yap›lan araflt›rmalar IQ su yüksek
bir bireyin gündelik yaflam›nda zorluklar yaflarken, ortalama IQ’ya sahip bir bireyin çok baflar›l› olabildi¤ini bunun sebeplerinden birinin de yüksek duygusal zekâ
düzeyi oldu¤unu göstermektedir. (Oneil, 1996; Steve Heins EQ Site, 2002; Stenberg, 2003; Mayer, Salovey, Caruso, 2000)
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Duygusal zekâ en genifl anlam› ile duygular›n gücü ve kavray›fl›n› insan enerjisi, bilgi ve etki kayna¤› olarak anlama ve etkili olarak uygulama yetene¤idir.
(Karsl› ve Di¤erleri, 2000)
Yukar›daki tan›m ve üstün yetenekli çocuklar›n zekâ düzeyini ölçen testlerden (IQ, Stanford-Binet gibi) yüksek puan alarak grupland›r›ld›¤› gözönüne al›nd›¤›nda bu çocuklar›n duygusal zekâ düzeylerinin bilinmeme olas›l›¤› oldukça
fazlad›r. Çoklu zekâ testi d›fl›nda zekâ testleri ile çocu¤un müzik, resim, yarat›c›l›k, liderlik, kiflileraras› iliflkiler, iletiflim gibi birçok yetene¤i ölçülememektedir. Buna karfl›n çocu¤un üstün yetenekli oldu¤unu gösteren davran›fllar› onun duygusal süreçlerinin bir göstergesidir. Çocuklarda, zihinsel ve duygusal geliflimler farkl› h›zlar gösterebilmektedir. Üstün yetenekli bir çocuk entelektüel olarak ileri bir
düzeyde iken duygusal olarak henüz geliflim dönemine uygun davranamayabilir
(Richards, Encel, Shute, 2003). Bu sebeple üstün yetenekli çocuklar duygusal aç›dan (duygular›n›n fark›na varma, duygular›n› ifade etme, vb) yetiflkinlerin deste¤ine gereksinim duymaktad›rlar.
Üstün yetenekli çocuklar› sadece yetenekli olduklar› alanlar ile de¤il bir bütün olarak ele almak gerekmektedir (Reading Today, 2003). Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminde onlar› bir bütün olarak ele alman›n yan› s›ra ö¤renci, ö¤retmen ve anne-baba üçgeni de dikkate al›nmal›d›r. (Coon, 2004)
Yap›lan araflt›rmalara göre çocuklar›n duygusal zekâ düzeyi ile yetifltikleri
çevre koflullar› ve model ald›klar› kifliler aras›nda yüksek bir korelasyon bulunmaktad›r. Bu iliflki, ebeveynleri model al›nan bireyler olmalar› aç›s›ndan önemli
sorumluluklar yüklemektedir. Bu amaçla üstün yetenekli çocuklar›n anne-babalar›n›n duygusal zekâ düzeylerinin, yafl, e¤itim düzeyi, meslek ve ailenin gelir düzeyine göre de¤iflip de¤iflmedi¤i incelenmifltir.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem
Bu araflt›rman›n evrenini 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Amasya Bilsem’de ö¤renim gören ö¤rencilerin anne-babalar› oluflturmaktad›r. Örneklem ise, bu ö¤renciler aras›ndan flans (random) yolu ile seçilen 28 ö¤rencidir.

Bilgi Toplama Arac› Duygusal Zekâ De¤erlendirme Ölçe¤i
Y›lmaz ve Ergin (1999) taraf›ndan standardizasyonu yap›lm›fl Duygusal Zekâ
De¤erlendirme Ölçe¤i 30 maddelik bir ölçektir. Araflt›rmac›lar; amaca uygun ol-
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du¤u tespit edilen ve yurt d›fl›ndaki araflt›rmalarda kullan›lm›fl olan befl ölçek elde etmifltir. Bu befl ölçekten bir tanesi uzman görüfllerine baflvurularak seçilmifltir. Tespit edilen ölçek önce hiçbir çeviri yap›lmadan orijinal olarak ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat› son s›n›fta ö¤renim gören ve ‹ngiliz dili ve grameri içerikli derslerden
önceki y›llarda not ortalamas› 75 ve üzeri olan 55 kiflilik bir gruba uygulanm›flt›r.
Daha sonra ölçe¤in Türkçe çevirisi dil uzmanlar› ve Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Ana Bilim Dal›’nda en az “Doçent” ünvan›na sahip bir ekip taraf›ndan yap›lm›flt›r. Her maddesi ayr› ayr› tart›fl›lan Türkçe form bir ayl›k bir süre geçtikten sonra ‹ngilizce orijinalinin uyguland›¤› ayn› gruba tekrar uygulanm›flt›r. 55 ö¤rencinin ‹ngilizce ve Türkçe formlardan ald›klar› puanlar, her madde için ölçe¤in alt
boyutlar› için ve ölçe¤in verdi¤i toplam puan için karfl›laflt›r›lm›fl ve iki uygulama
aras›ndaki korelasyon hesaplanm›flt›r.
Ölçekte yer alan 30 maddenin ilk ve son uygulamalardaki güvenirlik katsay›s› .76 ile .92 aras›nda hesaplanm›flt›r. Ölçe¤in birinci alt boyutunun ilk ve son
uygulama aras›ndaki korelasyonu .76, ikinci alt boyutun ilk ve son uygulama aras›ndaki korelasyonu .92; üçüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama aras›ndaki
korelasyonu .91; dördüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama aras›ndaki korelasyonu .88; beflinci alt boyutunun ilk ve son uygulama aras›ndaki korelasyonu
.86 bulunmufltur. Ölçe¤in toplam puan› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ilk ve son uygulama aras›nda .84 düzeyinde korelasyon katsay›s› hesaplanm›flt›r.
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1. Annelerin Yafllar›na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerine Ait
Say›sal Bilgiler
Yafllar›na göre annelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri aras›nda anlaml› bir fark
olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla yap›lan t testi sonuçlar› Tablo 1’de verilmifltir.
Tablo 1: Yafllar›na göre annelerin duygusal zekâ düzeyleri
Yaß
Duygusal Zekâ

N

X

SS

26-35

7

147,85

14,47

36-45

21

143,47

13,65

t

…nem

,489

önemsiz

* P < .05

Tablo 1’e bak›ld›¤›nda annelerin yafllar›na göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› olmad›¤› bulunmufltur.

2. Babalar›n Yafllar›na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler
Babalar›n yafllar›na göre duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir fark
olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar› Tablo 2’de verilmifltir.

Elde edilen ölçek befl alt ölçekten oluflmaktad›r. Bunlar
1.

Duygular›n›n Fark›nda Olma Maddeleri

2. Duygular›n› Yönetme Maddeleri
3. Kendini Motive Etme Maddeleri

Tablo 2: Babalar›n yafllar›na göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰

4. Empati Maddeleri
5. ‹liflkilerini Kontrol Etme Maddeleridir.
Ölçek, toplam puana göre 155 ve üzeri yüksek 130 Normal ve 129 ve alt›
düflük olarak hesaplanmaktad›r. (Y›lmaz ve Ergin, 2000)

BULGULAR
Araflt›rman›n bu bölümünde, Üstün yetenekli çocuklar›n anne-babalar› çeflitli de¤iflkenlere göre duygusal zekâ düzeylerinin anlaml› bir fark gösterip göstermedi¤ine iliflkin bulgulara yer verilmifltir.

Kaynak

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

2

1304,71

652,35
281,36

Gr. Ü•i

25

7034,00

Toplam

27

8338,71

Yaß

N

X

SS

26-35

2

139,00

24,04

36-45

18

138,00

18,43

46+

8

123,00

9,85

Toplam

28

133,78

17,57

F

…nem

2,31

šnemli

*P> .05

Tablo 2’ye bak›ld›¤›nda babalar›n yafllar›na göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur. Hangi gruplar aras›nda fark oldu¤unu test etmek
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amac›yla yap›lan LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre yafllar› 3645 ile 45 ve üzeri olan gruplar aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur.

3. Mesleklerine Göre Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler
Mesleklerine göre annelerin duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›
Tablo 3’de verilmifltir.
Tablo 3: Annelerin mesleklerine göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰

Kaynak

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

2

809,06

404,53

Gr. Ü•i

25

4599,78

183,99

Toplam

27

5408,85

Meslek

N

X

SS

Memur

7

146,00

17,55

Üß•i

2

163,00

15,55

Ev kadÝnÝ

19

142,10

11,80

Toplam

28

144,57

14,15

F
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Tablo 4: Mesleklerine göre babalar›n duygusal zekâ düzeyleri

Duygusal Zek‰

Meslek

N

X

SS

Memur

18

128,55

15,35

Serbest
Meslek

10

143,20

18, 11

t

…nem

,03

šnemli

* P < .05

Tablo 4’e bak›ld›¤›nda babalar›n mesleklerine göre gruplar aras›ndaki fark›n
anlaml› oldu¤u bulunmufltur. Bu sonuca göre serbest meslek sahibi babalar›n
memur olan babalara göre daha yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip olduklar›
söylenebilir.

…nem

5. E¤itim Düzeyine Göre Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler

2, 19

šnemli

*P> .05

E¤itim düzeyine göre annelerin duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›
Tablo 5’de verilmifltir.
Tablo 5: Annelerin e¤itim düzeyine göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰

Tablo 3’e bak›ld›¤›nda annelerin mesleklerine göre gruplar aras›ndaki fark›n
anlaml› oldu¤u bulunmufltur. Hangi gruplar aras›nda fark oldu¤unu test etmek
amac›yla yap›lan LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre iflçi ve ev
kad›n› olan anneler aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur.

4. Mesleklerine Göre Babalar›n Duygusal Zekâ Düzeylerine Ait
Say›sal Bilgiler
Mesleklerine göre babalar›n duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla yap›lan t testi sonuçlar› Tablo 4’de verilmifltir.

Kaynak

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

2

459,58

239,79

Gr. Ü•i

25

4929,26

197, 17

Toplam

27

5408,85

EÛitim DŸzeyi

N

X

SS

Okur-yazar/Ülkokul

5

137,00

3,67

Ortaokul/lise

10

143,50

14,64

†niversite

13

148,30

15,66

Toplam

28

144,57

14, 15

F

…nem

1,21

šnemsiz

*P> .05

Tablo 5’e bak›ld›¤›nda annelerin e¤itim düzeyine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› olmad›¤› bulunmufltur.
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6. E¤itim Düzeyine Göre Babalar›n Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler

Duygusal Zek‰

E¤itim düzeyine göre babalar›n duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›
Tablo 6’da verilmifltir.
Tablo 6: Babalar›n e¤itim düzeyine göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰

F

SD

KT

KO

Toplam

27

5408,85

Gelir DŸzeyi

N

X

SS

Asgari †cret

6

144,50

15,52

500-750 milyon

5

137,00

10,02

750-1 Milyar

4

147,50

11,03

1 Milyar +

13

146,61

15,97

Toplam

28

144,57

14, 15

F

…nem

,59

šnemsiz

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

2

1324,05

662,02

*P> .05

Gr. Ü•i

25

7014,65

280,58

Toplam

27

8338,71

Tablo 7’ye bak›ld›¤›nda annelerin gelir düzeyine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› olmad›¤› bulunmufltur.

EÛitim DŸzeyi

N

X

SS

Okur-yazar/Ülkokul

3

132,66

12,89

Ortaokul/Lise

7

145,57

23,07

†niversite

18

129,38

14,32

Toplam

28

133,78

17,57

2,3

…nem

Kaynak

Kaynak

šnemli

8. Gelir Düzeyine Göre Babalar›n Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler
Gelir düzeyine göre babalar›n duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›
Tablo 8’de verilmifltir.

*P> .05

Tablo 6’ya bak›ld›¤›nda babalar›n e¤itim düzeyine göre gruplar aras›ndaki
fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur. Hangi gruplar aras›nda fark oldu¤unu test
etmek amac›yla yap›lan LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre Ortaokul ve lise mezunu babalar ile üniversite mezunu babalar aras›nda anlaml› bir
fark bulunmufltur.

Tablo 8: Babalar›n gelir düzeyine göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰

7. Gelir Düzeyine Göre Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerine
Ait Say›sal Bilgiler
Gelir düzeyine göre annelerin duygusal zekâ düzeyleri aras›nda anlaml› bir
fark olup olmad›¤›n› belirlemek için yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›
Tablo 7’de verilmifltir.
Tablo 7: Annelerin gelir düzeyine göre duygusal zekâ düzeyleri
Duygusal Zek‰
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Kaynak

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

3

375,28

125,09

Gr. Ü•i

24

5033,57

209,73

F

…nem

,59

šnemsiz

Kaynak

SD

KT

KO

Gr.ArasÝ

3

618,03

206,01

Gr. Ü•i

24

7720,68

321,69

Toplam

27

8338,71

Gelir DŸzeyi

N

X

SS

Asgari †cret

6

133,50

17,09

500-750 milyon

5

140,60

24,23

750-1 Milyar

4

139,75

19,56

1 Milyar +

13

129, 46

15, 16

Toplam

28

133,78

17,57

F

…nem

,64

šnemsiz

*P> .05

Tablo 8’e bak›ld›¤›nda babalar›n gelir düzeyine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› olmad›¤› bulunmufltur.
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TARTIfiMA ve YORUM

•

Bu araflt›rmada Amasya Bilsem’de ö¤renim gören 28 ö¤rencinin anne-babas›n›n Duygusal Zekâ düzeyleri, yafl, e¤itim düzeyi, meslek ve gelir düzeyi de¤iflkenlerine göre araflt›r›lm›flt›r.

Üstün yetenekli çocuklar›n duygusal zekâ düzeylerini belirlemek amac›yla ölçek gelifltirme çal›flmalar›na a¤›rl›k verilebilir.

•

Duygusal zekân›n ana-baba tutumlar›, sosyo-ekonomik düzey, ak›lc› olmayan düflünceler gibi de¤iflkenlerle iliflkisi üzerinde çal›fl›labilir.

•

Duygusal zekâ ile cinsiyet rolleri, özsayg›, depresyon, k›zg›nl›k ve öfke,
kayg› aras›ndaki iliflkiler araflt›r›labilir.

Annelerin yafllar›na göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤›n› test etmek için yap›lan t testi sonucunda gruplar aras›nda anlaml› bir fark
bulunmam›flt›r. Babalar›n yafllar›na göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u
bulunmufltur. Hangi gruplar aras›nda fark oldu¤unu test etmek amac›yla yap›lan
LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre yafllar› 36-45 ile 45 ve üzeri olan gruplar aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u görülmüfltür.
Mesleklerine göre annelerin duygusal zekâ düzeylerine bak›ld›¤›nda gruplar
aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur. Gruplar aras›nda fark olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla yap›lan LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre iflçi ve ev kad›n› olan anneler aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur. Babalar›n mesleklerine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur.
Babalar›n meslek gruplar› iki grupta toplanm›flt›r. Bunlar Serbest meslek ve memurdur. Elde edilen sonuçlara göre Serbest Meslek sahibi babalar›n Memur olan
babalardan daha yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip olduklar› söylenebilir.
Annelerin e¤itim düzeyine göre gruplar aras›nda anlaml› bir fark elde edilmezken babalar›n e¤itim düzeyine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u
bulunmufltur. Yap›lan LSD testi sonucunda duygusal zekâ düzeylerine göre Ortaokul ve lise mezunu babalar ile üniversite mezunu babalar aras›nda anlaml› bir
fark bulunmufltur. Y›lmaz ve fiahin’in (2004) yapt›¤› araflt›rmada babalar›n e¤itim
düzeyi bir de¤iflken olarak al›nm›fl ve babalar› lise mezunu olan okul öncesi ö¤retmen adaylar›n›n babalar› üniversite ve üstü e¤itim alan ö¤retmen adaylar›ndan daha yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip olduklar› bulunmufltur.
Annelerin ve babalar›n gelir düzeyine göre gruplar aras›ndaki fark›n anlaml›
olmad›¤› bulunmufltur.

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Bu sonuçlar bize üstün yetenekli çocuklar›n ebeveynlerinin duygusal zekâ
düzeyleri ile ilgili baz› ipuçlar› vermektedir. Bu bir pilot çal›flmad›r. Daha kesin sonuçlara ulaflmak için,
•

Daha genifl örneklem üzerinde ailelerin ve üstün yetenekli çocuklar›n
duygusal zekâ düzeyleri ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi verecek çal›flmalar yap›lmal›d›r.
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Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde
Üstün Yetenekli Çocuklar›n ve Ailelerinin
Yönlendirilmesi
Necate BAYKOÇ DÖNMEZ*
Z. fiebnem KURT**

B

ÖZET

ebeklik ve okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocuklar›n geliflim
özellikleri ile birlikte, çocuklar›n bilgiyi kazanma ve bu bilgiyi kullanma
yöntemlerini belirlemek önemlidir. Erken çocukluk döneminde, üstün yetenekli çocuklar›n anne babalar›, erken müdahalede önemli bir role sahiptir.
Anne babalar, çocuklar›n›n ilk ö¤retmenleridir ve çocuklar›n›n yeteneklerini
gelifltiren kiflilerdir. Dolay›s›yla aile, e¤itimci ve ö¤retmenlerin erken y›llarda
yönlendirilmesi ve üstün yetenekli çocuklar›n gerçek performanslar›n› ortaya koyabilecekleri ortamlar sa¤lanmas› gereklidir. Bu amaçla bu yaz›da, bebeklik ve erken çocukluk y›llar›nda üstün yetenekli çocuklar›n genel özellikleri, tan›lanmalar›, anne baba ve ö¤retmenlerin yönlendirilmeleri, e¤itimleri
ve küçük yafltaki üstün yetenekli çocuklar için uygun ev ve e¤itim ortamlar›
ve programlar›n›n sa¤lanmas›na yönelik alan yaz›nda yer alan, aile ve ö¤retmenlere rehber olabilecek nitelikte bilgilere yer verilmifltir.

G‹R‹fi
Erken çocukluk döneminin bireyin hayat›nda h›zl› geliflim ve de¤iflimlerin olmas› aç›s›ndan önemli bir yeri vard›r. Bu dönemde de¤iflim ve geliflimin yönünün
____________________________________

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi.
** Arfl. Gör. Hacettepe Üniversitesi.
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belirlenmesinde e¤itimin rolü büyüktür. Özel yetenekli çocuklar›n erken y›llarda
uygun e¤itimleri, yaflam›n›n ilerleyen y›llar›nda beceri ve yeteneklerini daha erken
gelifltirmelerini ve sergileyebilmelerini sa¤layacakt›r.
Erken çocukluk döneminde çocuklar›n ilgi, yetenek ve becerilerinin belirlenmesi, e¤itimlerine yön verir. Bu anlamda üstün yetenekli çocuklar›n erken y›llarda belirlenmesi; ev ortamlar›n›n düzenlenmesini, e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›n›, anne baban›n ve ö¤retmenlerin erken y›llarda bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sa¤lar.

BEBEKL‹K VE OKUL ÖNCES‹ DÖNEMDE ÜSTÜN YETENEKL‹L‹K
Okul döneminde veya daha büyük yafllarda üstün yeteneklili¤e iliflkin tan›mlar çok çeflitli iken bebeklik ve okul öncesi dönemdeki çocuklarda üstün yeteneklili¤e iliflkin yap›lan tan›mlar k›s›tl›d›r ve bu dönemde erken tan›lama ve müdahale oldukça güçtür. Bebeklik ve okul öncesi dönemde formel okul yaflant›s› bafllamad›¤›, buna ba¤l› olarak gerçek akademik beceriler kazan›lmad›¤› ve gözlenilmedi¤i için daha çok potansiyel olarak üstün yeteneklilikten söz edilmektedir
(Hodge ve Kemp, 2000).
Bebeklik ve okul öncesi dönemde anne babalardan al›nan bilgilere dayanarak üstün yeteneklili¤in iflaretleri olabilecek bir çok durum saptanabilir. Anne babalar çocuklar›n›n her gün çeflitli durumlarda nas›l davrand›klar›n› gözleyerek (örne¤in yetiflkinlerle iletiflimlerini izleyerek, tan›d›¤› ve yabanc› oldu¤u durumlara
verdi¤i tepkileri gözleyerek) onlar›n ilgileri ve herhangi bir durumdaki tipik davran›fl› hakk›nda bilgi sahibi olurlar (Hodge ve Kemp, 2000). Üstün yetenekli çocuklar›n ailelerinin, çocuklar›n›n geliflimlerine iliflkin gözlemlerine göre, ilk haftalar›nda, aylar›nda veya y›llar›nda ortaya ç›kan belirgin davran›fllar oldu¤unu belirtmektedir (akt, Harrison, 2000). Anne babalar›n çocuklar›n ilk e¤itimcileri olduklar› göz önünde bulunduruldu¤unda anne babalar›n çocuklar›ndan alacaklar› ipuçlar›n›n fark›nda olmalar›, üstün yetenekli olan çocuklar›n›n ilgilerini ve geliflimini anlamalar›nda, çocuklar›na destek olmalar›nda ve çocuklar›n›n kimliklerini kazan›p uyumlu bireyler olmalar›nda büyük önem tafl›d›¤› görülmektedir. Niteliksel ölçümler olarak tan›mlanan anne baba ve ö¤retmen (okul öncesi e¤itiminin bafllamas›yla birlikte) gözlemlerin de¤eri, niceliksel ölçümler taraf›ndan güçlendirilebilir. Anne babalarla yap›lan çal›flmalarda genellikle anne babalar›n çocuklar›n›n üstün yetenekli olup olmad›klar›n› ay›rt edebildiklerini (Gross,1999),
ancak, iyi e¤itimli baz› anne babalar›n üstün yeteneklili¤i iflaret eden davran›fllar› “normal” olarak yorumlay›p üstün yeteneklilik durumunu fark edemediklerini
göstermektedir (akt.Hodge ve Kemp, 2000). Okul öncesi ö¤retmenleriyle yap›lan
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çal›flmalar, ö¤retmenlerin anne babalara göre üstün yetenekli çocuklar› fark etmekte güçlük çektiklerini, ö¤retmenlerin de¤erlendirmelerinin tek bafl›na kullan›lmas›n›n do¤ru yöntem olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu durumun nedeni
olarak, ö¤retmenlerin üstün yeteneklilik ile ilgili yanl›fl bilgileri ve tutumlar› gösterilmektedir (Gross, 1999; Hodge ve Kemp, 2000).
Okul öncesi dönemde çocuklarla yap›lan görüflmelerini, üstün yeteneklilik
tan›lamas›nda önemli yeri vard›r. ‹nformal ancak yap›land›r›lm›fl görüflme biçiminde yürütülen bu yöntemde, de¤erlendirme yapan kifli çocu¤u karfl›laflt›rmalar›
çözme, zihinden problem çözme, karmafl›k durumlar› çözme gibi problem çözme ve yap› bloklar›n› kullanma durumlar›nda gözlemektedir (Gould, Thorpe ve
Weeks, 2001).
Küçük yafltaki üstün yetenekli çocuklar›n tan›lanmas›nda öngörülen yöntemlerinden biri de; çocuklar›n görsel sunumlar›n›n (çizimleri, resimleri, sergiledikleri görsel ürünler) de¤erlendirilmesidir (Harrison, 1999).
Üstün yetenekli çocuklar›n anne babalar›yla yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na
göre bebeklik ve erken çocukluk dönemine iliflkin üstün yetenekli çocuklar›n dikkat çeken özellikleri flu flekilde özetlenebilir:
–

Uyaranlara karfl› çok duyarl› olma,

–

Uzun süreli dikkat,

–

Çok güçlü, mükemmel bellek,

–

Çabuk ö¤renebilme,

–

Erken konuflma,

–

‹leri düzeyde (ortalama üstü) sözcük da¤arc›¤›,

–

Çok merakl› olma,

–

Dikkatli gözlemcilik,

–

Güçlü hayal gücü,

–

Yüksek düzeyde yarat›c›l›k,

–

2 yafl›nda alfabedeki harfleri tan›ma,

–

4 yafl›nda okuyabilme,

–

Mükemmeliyetçilik (kusursuzluk),

–

Yaflça büyük arkadafllar edinme,

–

Yaln›z bafl›na oynamaktan zevk alma,

–

Dürüstlük ve adaletli olma,

–

Yafl›na göre olgun davranma,

–

Yüksek düzeyde rekabetçi olma,
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–

Güçlü liderlik yetene¤i,

–

Pek çok alana ilgi duyma (Gross, 1999; Harrison, 2000; Meador, 1996;
Rogers ve Silverman,1986).

Çal›flmalar, üstün yeteneklilerin konuflma, hareket ve okuma özelliklerinin
belirgin olarak erken oldu¤unu ve farkl›l›k gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.
Konuflmada, ilk anlaml› sözcüklerin di¤er çocuklara göre 2 ay önce ortaya
ç›kt›¤›, sözcük ba¤lant›lar›n›n (iki sözcük birleflimi) ortalama 2 yafl›nda görülmesine ra¤men, üstün özellikteki çocuklarda 12 ay civar›nda gerçeklefltirildi¤i görülmüfltür. Gross (1993) taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, zekâ bölümü 160 ve
üstü (IQ 160+) olan 52 çocu¤un ilk anlaml› sözcüklerinin ortalama 9. ayda ortaya ç›kt›¤›, Barbe’nin (1964) çal›flmas›nda ise zekâ bölümü 148 ve üstü (IQ
148+) olan çocuklar›n cümle kurarak konuflma yafl›n›n ise 16. ay oldu¤u ortaya
konmaktad›r. Ayr›ca bir baflka çal›flmada, zekâ bölümü 160 üstü (IQ 160+) olan
bir dene¤in, ilk sözcü¤ünü 5. ayda söyledi¤i, 2 ay sonra 3-4 sözcüklü cümlelerle konuflmaya bafllad›¤› bildirilmektedir (akt.Gross, 1999). Erken konuflma ile ilgili bu örnekler art›r›labilir, ancak konuflmas›nda gecikme olan üstün yetenekli
çocuklar da vard›r.
Üstün yetenekli çocuklar›n hareket becerilerinin erken geliflti¤ine dair bulgular olup, yafl›tlar›na göre daha erken yürüdükleri, t›rmand›klar› (7-10 ay aras›),
desteksiz oturduklar› (4 ay), iki tekerlekli bisiklet kulland›klar›na (3 yafl) dair kay›tlar vard›r.
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ÜSTÜN YETENEKL‹L‹⁄‹ ERKEN TANILAMA
VE ERKEN E⁄‹T‹M PROGRAMLARI
Üstün yetenekli çocuklar, genellikle, ilk y›llarda yeterli tan›lanamama, uygun
olmayan s›n›flara yerlefltirilme veya uygun olmayan müfredat programlar›n› takip
etme riski alt›ndad›rlar. Bir di¤er risk faktörü de kendilerini akranlar›ndan farkl› k›lan bu özelliklerinin fark›nda olmalar› ve yafl›tlar›n›n kendilerini kabul etmeleri için
yeteneklerini saklama çabalar›d›r. Bununla birlikte, üstün yetenekli çocuklar›n
e¤itimleriyle ilgili e¤itilmemifl veya hizmet içi e¤itim almam›fl veya sadece testlere güvenerek üstün yetene¤in belirlenmesini savunan ö¤retmenler de, çocuklar›n üstün yetene¤ini ve çocuklar›n baflar›s›zl›¤›n› ve motivasyon eksikli¤ini fark
edemeyerek var olan problemin büyümesine neden olabilirler (Gross,1999).
Üstün yetenekli çocuklar›n geliflimsel özellikleri göz önünde bulunduruldu¤unda ihtiyaçlar› olan uyaranlar sa¤lanmad›¤› takdirde duygusal anlamda olumsuz yönde etkilendikleri görülmektedir (Morelock ve Morrison,1999). Bu nedenle, üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimine bafllamadan önce anne baba ve ö¤retmen e¤itiminin planlanmas› yap›lmal›d›r. Öncelikli olarak anne baba ve ö¤retmenlerin üstün yetenekli çocuklara iliflkin yanl›fl olan tutum ve bilgilerinin belirlenmesi, bu konularda anne baba ve ö¤retmenlere gerekli tutum ve bilgilerin kazand›r›lmas› gerekmektedir. Bununla birlikte anne baba ve ö¤retmen aras›ndaki
iflbirli¤ini sa¤lamaya yönelik uygun iletiflim becerilerinin kazand›r›lmas› da üstün
yetenekli çocuklar›n e¤itiminde büyük önem tafl›maktad›r.

Çal›flmalara göre, üstün özellikteki çocuklar›n bebeklik döneminde dahi test
s›ras›nda test materyalleri ve testöre karfl› daha ilgili ve dikkat kontrolü daha uzun
süreli oldu¤u görülmüfl, k›z ve erkekler aras›nda önemli bir farkl›l›k gözlenmifltir
(Damiani, 1997).

Küçük yafltaki üstün yetenekli çocuklar için gelifltirilmifl birkaç programdan
söz edilmektedir. Bütün çocuklar›n e¤itim ihtiyaçlar› birbirinden nas›l farkl›l›k gösteriyorsa üstün yetenekli çocuklar›n da e¤itim ihtiyaçlar›n›n birbirinden farkl›l›k
gösterdi¤i unutulmamal›d›r. Genellikle, üstün yetenekli çocuklar h›zl› ö¤rendikleri, soyut ve karmafl›k fikirler içeren oyunlar oynamaktan hoflland›klar› için her üstün yetenekli çocu¤un belli alanlara iliflkin üstünlük potansiyeli profili kendine
özgüdür. Her çocu¤un var olan ve çevresel destek ile gelifltirebilece¤i potansiyelinin ortaya ç›kar›lmas›n› öngören Çok Boyutlu Program Modeli olarak uygulanan, Vygotsky’nin olas› geliflim alan› teorisine dayal› program, üstün yetenekli
çocuklar›n erken dönemdeki e¤itiminde uygun bir yaklafl›m olarak görülmektedir (Morelock ve Morrison,1999).

Bebeklik ve okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocuklar›n niceliksel ölçümlerle de¤erlendirilmesinin güçlü¤ünden dolay› anne baba ve ö¤retmen gözlemlerinin de¤erlendirilerek bu dönemdeki üstün yetenekli özelliklerinin belirlenmesi erken tan›lama ve e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›nda oldukça önem tafl›maktad›r.

Normal okul müfredatlar›n›n üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimsel ihtiyaçlar›n› karfl›lamad›¤›, müfredatlar›n çok yönlü ve yarat›c› özellikler tafl›mas› gerekti¤i,
birçok araflt›rmac› ve e¤itimci taraf›ndan kabul edilmektedir. Ayn› zamanda üstün
yetenekli çocuklar›n e¤itsel programlar› biliflsel geliflimlerini destekleyecek flekilde düzenlenerek, çocuklar›n geliflimsel düzeylerine uygun olmal›d›r. Üstün yete-

Çal›flmalara göre erken dönemde üstün yeteneklili¤in güçlü göstergelerinden biri de okuma yafl›d›r. Bir araflt›rmada zekâ bölümü 170 (IQ 170) olan çocuklardan %43’ünün 5 yafl›ndan önce, %13’ünün 4 yafl›ndan önce okudu¤u ortaya konulmaktad›r (akt. Gross, 1999).
Araflt›rmalar, özel yetenekli çocuklar›n fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin erken göstergelerine dikkat çekmektedir (Gross, 1999).
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nekli çocuklar›n geliflimsel özelliklerine göre haz›rlanan e¤itim programlar›n›n yafla göre uygunluk göstermesi (müfredat›n ve uygulamalar›n›n belirli bir yafl aral›¤›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›) ve bireysel uygunluk sa¤lamas› önemli görülmektedir. Hem müfredat hem de çocuk-yetiflkin etkileflimi çocuklar›n bireysel farkl›l›klar›na cevap verebilmeli ve çocu¤un geliflen yetenekleriyle örtüflmelidir
(akt.Meador, 1996).
Üstün yetenekli çocuklar›n geliflimsel özelliklerine uygun programlardan biri, çocuklar›n niceliksel ve niteliksel de¤erlendirilmesine olanak sa¤layan zenginlefltirilmifl programlard›r. Zenginlefltirilmifl program›n üç amac› vard›r; üstün yetenekli çocuklar›n e¤itsel ve sosyal-duygusal ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, üstün yetenekli çocuklar›n ailelerine çocuklar›n ihtiyaçlar›n› anlamalar›na yard›mc› olmak ve
üstün yetenekli çocuklara yeteneklerini sergileyebilecekleri do¤al ortamlar sa¤lamak. Zenginlefltirilmifl s›n›f uygulamas›nda s›n›f birçok yönden bir anaokulu s›n›f›na benzemektedir. Bu programda ö¤renme sürecindeki çocuklar›n daha fazla
ba¤›ms›z olma, karar verme ve sorumluluk almalar› önemlidir (Hodge ve Kemp,
2000). Bir di¤er görüfle göre s›n›fta ö¤renme sürecinde 4 düzey olmas› gerekti¤i ve bu seviyelerin hiyerarflik bir s›ra izledi¤i kabul edilmektedir. Bu düzeyler ve
içerikleri flu flekilde özetlenebilir:
Düzey 1: ö¤retmenin planlad›¤› ve ö¤retmenin yönetti¤i ö¤renme süreci
Düzey 2: ö¤retmenin planlad›¤› ve ö¤rencinin yönetti¤i ö¤renme süreci
Düzey 3: ö¤rencinin planlad›¤› ve ö¤retmenin yönetti¤i ö¤renme süreci
Düzey 4: ö¤rencinin planlad›¤› ve ö¤rencinin yönetti¤i ö¤renme süreci
(Snowden ve Christian, 1998).
Özellikle ö¤rencinin planlad›¤› ve ö¤rencinin yönetti¤i ö¤renme sürecinde
(4.düzey), üstün yetenekli çocuklar›n yeteneklerini sergileyebilmeleri sa¤lanabilir.
Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itim programlar›nda özellikle bu tip uygulamalara
yer verilmelidir.
Üstün yetenekli okul öncesi dönemdeki çocuklar için okul d›fl› ö¤renme merkezlerinin yararlar›n›n sunuldu¤u baflka bir programda; fen bilimlerini farkl› bir
yolla ö¤retme, çocuklara çeflitli f›rsatlar sa¤layarak yaflayarak ö¤renme olana¤›
sunma ve ö¤retme yaklafl›mlar›n›n de¤iflmesi amaçlanm›flt›r. Bu çal›flmada Rivkin
(1997) okul d›fl›nda çok çeflitli tipte ö¤renme merkezlerini tan›mlam›fl ve çevreyi
koruma ile ilgili bafllayan giriflimlerle, birçok okul, çeflitli projeler gelifltirmifltir.
Okul çevrelerindeki yerel ekosistemleri tan›ma ve anlamaya yönelik a¤aç dikme,
do¤al bitki bahçeleri ve sebze bahçeleri oluflturma, kufl besleme, hava istasyonlar› vb. gibi çal›flmalar, özellikle üstün yetenekli okul öncesi dönemdeki çocuklar›n bulufllar›n›, yarat›c›l›klar›n› kolayl›kla ortaya koyabildikleri uygulamalard›r (Pfouts ve Schultz, 2003).
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E¤itim programlar› ile ilgili baflka bir çal›flmaya göre, üstün yetenekli çocuklar›n liderlik özelliklerini gelifltirmek ve liderlikle ilgili potansiyellerini tam olarak kullanabilmelerini sa¤lamak erken yafllarda e¤itimle kazand›r›labilir (Bisland, 2004).
Bunun için bu programda yarat›c› drama, grup oyunlar›, ortak çal›flmalar, büyük liderlerin biyografilerini okuma veya dinleme, liderlerin karakter özelliklerini tan›ma
ve tart›flma, senaryo oluflturma, liderlik oyunlar› vb. etkinlikler uygulanmaktad›r.

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Üstün yetenekli çocuklar›n potansiyellerini gerçeklefltirebilmeleri için erken
y›llarda anne baba ve ö¤retmen gözlemlerinin çok önemli ölçüm araçlar›n›n oldu¤u göz önünde bulundurularak gerekli bilgi ve beceriler konusunda anne babalar›n ve ö¤retmenlerin yönlendirilmesi gere¤i ortadad›r. Bununla birlikte, ülkemizde üstün yetenekli çocuklar niteliksel ve niceliksel olarak sistemli bir flekilde
de¤erlendirilmeli ve uygun yönlendirmeler yap›lmal›d›r.
Okul öncesi e¤itimcilerinin erken tan›lamadaki rolleri ve önemleri göz önünde bulunduruldu¤unda uygun hizmet içi e¤itim programlar› çerçevesinde üstün
yeteneklilik ve üstün yetenekli çocuklara iliflkin tutumlar›n›n belirlenmesi, üstün
yetenekli çocuklara uygun e¤itim programlar› konular›nda bilgilendirilmelilerdir.
Okul öncesi e¤itiminde üstün yetenekli çocuklar için anne baba ve ö¤retmenlerin iflbirli¤ine dayal› olarak gerek e¤itsel gerek çevresel düzenlemelerin yap›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir.
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ÖZET

stün yetenekli ö¤rencilerin geliflim özelliklerinin normal yetenek düzeyindeki ö¤rencilerden farkl›laflmas›, bu ö¤rencilere sunulacak e¤itim
hizmetleri ve okul rehberlik hizmetlerinin çal›flma çerçevesini farkl›laflt›rmaktad›r. Bu gurubu temsil eden ö¤rencilerin e¤itim ortamlar›, ö¤renme özellikleri, kifliler aras› iliflki biçimleri, problem alanlar›, akademik performanslar›,
aile ve çevre iliflkileri de¤erlendirildi¤inde psikolojik iyi olmaya ve yard›m sunmaya yönelik baz› faktörlerin incelenerek aç›klanmas› önem kazanmaktad›r.
Gerçeklik terapisi dan›flmanl›k psikolojisine yönelik uygulamalarla s›n›rl› kalmam›fl, bunun yan›nda birçok okul sisteminde yönetimden di¤er ö¤renci kiflilik hizmetlerine kadar de¤iflik alanlarda uygulanabilirli¤i test edilmifltir. Türkiye’de okul psikolojik dan›flma hizmetleri için kullan›m elverifllili¤i oldu¤u
düflünülen yaklafl›m›n üstün yeteneklilerin geliflim ve problemlerine yönelik
katk›s› ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.

G‹R‹fi
Üstün yeteneklilik özel e¤itim kapsam›nda bilimsel olarak ele al›nm›fl olmas›na ra¤men bir çok toplumda oldu¤u gibi Türkiye’de de ikinci planda ve biraz
____________________________________

* Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi.
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da lüks olarak ele al›nd›¤›ndan üstün yetenekli çocuklar›n belirlenmesinden,
bunlara yönelik programlar›n ve e¤itim içeriklerinin sunulmas›na kadar bir çok
alanda oldukça yavafl davran›ld›¤›n› görülmektedir (Özbay & Palanc›, 2000). Üstün yeteneklilik, belli bir alanda üstün yetenek sergileyen, yüksek düzeyde yarat›c› özelliklere sahip, belli bir görev alan›nda ödev sebatkarl›¤›na sahip, ve genel kan› olarak üstün entelektüel (IQ) beceri sergileme durumu olarak tan›mlan›r (Winner, 2000). Bu tan›mda geçen kavram veya boyutlar farkl› yaklafl›mlarca de¤ifltirilse de, temelde ayn› olduklar› görülmektedir. Bu çal›flma da üstün yetenekli çocuklara yönelik olacak flekilde sunulacak rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetlerinin içeri¤i incelenmeye çal›fl›lacakt›r. Üstün yetenekli ö¤rencilere
sunulacak rehberlik ve dan›flma hizmetlerinin bu ö¤rencilerin özellikleri nedeniyle farkl›laflabilece¤ini söylemek gerekir. Standart okul program› ve psikolojik
hizmetlerin bu ö¤rencilerin fiziksel, zihinsel, özel yetenek ve aile beklentilerini
karfl›layabilmesi güçtür. Özellikle üstün yetenekli ö¤rencilerin akademik amaçl›l›¤› ve psiko-sosyal ihtiyaçlar› gözetilerek gelifltirecek bir yap›lanmaya ihtiyaç
vard›r (Manaster, 1983).
Son 25-30 içerisinde üstün yetenekli çocuklar›n problemlili¤i ve duygusal
özelliklerine iliflkin araflt›rma say›s›n›n artt›¤› görülmektedir. Bu çerçevede ço¤u
e¤itimci, dan›flman ve psikologlar geliflimin sosyal, biliflsel ve duygusal yönlerinin
etkileflimini belirtseler de, üstün yetenekliler konusunda yap›lan programlar›n
sosyal ve duygusal yönü göz ard› ettikleri söylenebilir (Carter, 1986; Roedell,
1984). Günümüzde yap›lan programlar, üstün yeteneklileri ilgilendiren en önemli konular›n bafl›nda kiflisel stres, sosyal uyum problemleri, yaln›zl›k, benlik kavram› karmaflas›, mesleki seçim zorlu¤u, akran bask›s›, mükemmelliyetçilik ve aile
rehberli¤i gibi alanlar üzerinde durmaktad›rlar (Barnette, 1989; Kelly & Jordan,
1990; Levine & Tucker, 1986; Renzulli, 1978). Üstün yeteneklilere yönelik rehberlik programlar›n›n ço¤unlukla biliflsel tabanl› ve grupla yard›m programlar› fleklinde geliflti¤ini görmekteyiz.
Üstün yetenekliler için okul temelli psikolojik yard›m çal›flmalar›n›n düzenlenmesi önemlidir. Bu tür programlar›n önleyici ve gelifltirici özellikleri içerisinde bar›nd›rmas› gereklidir. Bu ö¤rencilere yönelik yard›m programlar›n›n kifli içi, kifliler
aras› ve ailelerine yönelik belli bir sistemati¤i, problem çözme becerisini, sosyal
ve biliflsel ihtiyaçlar› karfl›layabilecek içerikte yap›land›r›lmas› önemlidir. Özellikle
bu grubun entelektüel becerileri gözetildi¤inde kendi kendilerine özgü gelifltirebilecekleri ve kullanabilecekleri yard›m modellerinin önemlili¤i aç›kt›r (Colangelo
& Davids, 2003). Üstün yetenekli ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›na uygun olacak
flekilde ihtiyaçlar› ve problemliliklerine yönelik sürekli kullan›labilecek bir yard›m
sistemati¤inin ö¤rencilere kazand›r›lmas›n›n yararl› olaca¤› düflünülmektedir. Te-
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mel sosyal, kiflisel ve e¤itsel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik seçim teorisi temelli
kullan›m elverifllili¤i bulunan Gerçeklik terapisi yard›m modelinin bu çal›flmada
üstün yeteneklilik ba¤lam›nda kullan›m uygunlu¤u tart›fl›lm›flt›r.

GERÇEKL‹K TERAP‹S‹ (GT):
Gerçeklik terapisi (GT) William Glasser taraf›ndan kat› psikoanaliz ve di¤er
psikoterapi geleneklerine karfl› 1960’l› y›llarda gelifltirilmifltir. GT Ventura k›z lisesinde yap›lan uygulamalar sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Gerçeklik terapisinin uygulama alan› olarak özellikle ilk ve orta dereceli okullar›n seçildi¤ini görüyoruz.
Bir dan›flma yaklafl›m› olarak GT’nin okul ortam›nda gelifltirilmifl olmas›n›n özellikle e¤itimde psikolojik hizmetleri sunmaya yönelik bir avantaj olarak de¤erlendirilebilir (Özbay, 1996).
Gerçeklik terapisi, k›sa süreli dan›flmalarda kolayl›kla ve etkili flekilde uygulanabilen (ve uygulama alan› bununla s›n›rl› olmayan) oldukça pratik ve etkileflime
dayal› bir yöntemdir (Wubbolding, 1998). Anti determinist ve insan do¤as›n›
aç›klamaya yönelik olacak flekilde pozitif yaklafl›ml›d›r. Dünyay› nas›l kontrol etmeye çal›flt›¤›m›z› gösterebilmek üzerinde odakl›d›r. Aktif ve didaktik yaklafl›mlar› da içerecek flekilde psikolojik yard›m sürecini iflletir (Glasser, 1991). Gerçeklik terapisi kat›l›mc›lar›na baflar› kimli¤i tan›m› dahilinde gerçekçi ve sorumlu davran›fllar gelifltirmeye yönelik yard›m sürecini iflletir. Mevcut ve fonksiyonel olmayan
davran›fllar›n› de¤erlendirebilmeyi ve de¤iflime yönelik plan yapabilmeyi önerir.
Dan›flanlara gerçekte ne yapt›klar› ile baflar›l› davran›fllar sergileyebilmelerine arac›l›k edecek spesifik davran›fl de¤iflikliklerinin neler olabilece¤i üzerinde aç›klamalar gerçeklefltirilir (Corey, 1990).
Glasser GT yaklafl›m›n› aç›klamaya uygun olacak flekilde, genetik olarak sahip oldu¤umuz ve sürekli doyurulmas› gereken befl temel ihtiyac›m›z oldu¤unu
belirtir. Bunlar: (a) Hayatta kalma (b) Ait olma (sevme ve sevilme) (c) Güç elde etme (d) Özgür olma ve (e) E¤lenme ihtiyac›d›r. Gerçeklik terapisi kimlik oluflumu
sürecinde sevme, güven ve ait olma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmifl olmas›n›n
önemlili¤ini belirtir. Bu ihtiyaçlar›m›z› karfl›lama düzeyimiz bizim ya baflar›l› ya da
baflar›s›z kimlik tan›m›m›z› gelifltirir. Baflar›l› kimlik kavram›n› tan›mlamaya yard›mc› en önemli kavramlardan birisi sorumluluktur. Sorumluluk, sergilenen davran›fllar›n sorumlulu¤unu almay›, gerçekçi olmay› ve gerçekleri kabul etmeyi, kiflisel özgünlü¤e uygun ve iç kontrole ba¤l› davran›fllar› sergileyebilmeyi içerir. Baflar›l› kifliler kendilerini de¤erli gördükleri gibi sosyal uyumlar›n› ve fonksiyonel
davran›fllar› gelifltirebilmeye yönelik becerileri sergileme e¤ilimleri yüksek olan kiflilerdir. Baflar›s›zl›k kimli¤i ise kiflinin yeterince de¤er, güven ve sevgi görmemesi
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ile geliflen, ihtiyaçlar›n› karfl›layamamas› ile oluflan durumdur. Bu özellikleri sergileyen bireyler yaflamlar›n›n ve sosyal sorumluluklar›n›n gerçek karfl›l›¤›n› kabul etmedikleri gibi gerçe¤i de bu kaç›nmaya ba¤l› kalarak çarp›tarak alg›lama e¤ilimindedirler.
Bu sonuç davran›fllar›n› ve ihtiyaçlar›n› karfl›lama biçimlerini etkin olmayan
ve d›fl dünyan›n kontrolüne ba¤l› olacak flekilde iflleten bir süreçte gerçeklefltirir. Baflar›s›z kimlikte bireyler gerçe¤i sorumluluklar› dahilinde yürütemeyince
gerçeklefltirdikleri uygun olmayan seçimleri, davran›fl k›s›tlamalar› ve sak›nmalar›n›n benzer ve iliflkili her problem durumu için yayg›n bir flekilde kullanmaya
bafllarlar. Bu çerçevede ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kulland›klar› yöntemler yeterince geçerli de¤ildir. Bu çerçevede gerçeklik terapisinin süreç odakl›l›¤› dan›flanlar›n ihtiyaçlar›n› etkin flekilde karfl›lanabilece¤i ve davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu üstlenilebilecekleri bir geliflim atmosferi oluflturabilmektir (Glasser,
1998; 1999; 2000).
Baflar›l› ya da baflar›s›z kimlik tan›mlamas› içinde do¤umdan ölüme kadar çeflitli davran›fllar sergileriz. Farkl› bileflenlerden oluflan bu davran›fllar›m›z› toplam
davran›fl olarak adland›rabiliriz. Davran›fl temelde birbirinden ayr›lmayan dört bileflenden oluflmufltur. Bunlar: (a) eylem (hareket), (b) düflünce, (c) duygu ve (d)
fizyolojidir. Toplam davran›fl bunlar›n bileflimi ile seçilerek sergilenen davran›flt›r.
Toplam davran›fl içerisinde problem oluflturan unsurun tan›m› önemlidir. Böylece
kifli toplam davran›fl› ve sorunlar› oluflturan as›l davran›fl boyutunu görme ve de¤erlendirme flans›na sahiptir. Sorun ya da patoloji oluflturan durum bir boyut ile
iliflkilidir fakat bu toplam davran›fla yans›r. Temel problemlerden bir tanesi de toplam davran›fl›n d›fl kontrol psikolojisine göre ayarlanmas›d›r. Davran›fllar›n içsel
motivasyon ve gerçek ihtiyaçlara göre seçilerek uygulanabilmesi önemlidir. Bunu
bir bavula benzeterek aç›klayabiliriz farkl› parçalardan oluflan bavulu toplam davran›fla benzetebilece¤imiz tutma yerinden tafl›yabiliriz. Tüm bileflenlerde oluflan
etki toplam davran›fl› etkiler veya onun liderli¤inde yönlendirilebilir. Bu çerçevede eylem ve düflünce as›l belirleyicilerdir.
Dört tekerli bir araban›n ön iki tekeri bu iki elementtir. Eylem ve düflünce nereye giderse ba¤l› yaflant›lar duygu ve fizyolojimizle bütünleflerek onlar› takip
edecektir. O halde ihtiyaçlar›m›z› karfl›layamayan toplam davran›fl›n de¤ifltirilmesi aktif olarak eylem biçimimizi de¤ifltirmek ile iliflkilidir. Duygular davran›fllar›n
sonucudur. Do¤rudan de¤ifltiremeyece¤imiz tek fley duygular›m›zd›r. Duygular
davran›fllar›m›z›n sonuçlar›d›r ve ancak tek bafl›na düzeltebilecek olan davran›fllard›r. Bu flöyle bir tan›mlamay› da sa¤lar patolojik durumlar çerçevesinde hissedilen olumsuz yaflant›lar ve semptomlar ancak sorunla iliflkili davran›fl ve düflüncelerin de¤ifltirilmesiyle ortadan kald›r›labilecektir (Glasser, 1999).
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Do¤umdan ölüme kadar gerçek dünya da edindi¤imiz tüm izlenim ve bilgiler haf›zam›za yaz›l›r ve Glasser bunu nitelikler dünyas› olarak tan›mlar. Adler’in
kuram›na benzer flekilde bu dünyaya tüm toplumsal ilgimizi yans›t›l›r (Glasser,
1997). Nitelikler dünyas› bize d›fl dünyay› en iyi nas›l kontrol edebilece¤imizin tan›mlar›n› içeren bir resim albümü haz›rlar. Bu albüme do¤du¤umuz andan itibaren ihtiyaçlar›m›z› en iyi karfl›layan resimleri ve davran›fl prosedürlerini tan›mlayarak yerlefltiririz. ‹htiyaçlar›m›z› gerçekçi flekilde karfl›lamayan resimlerin ç›kart›larak yenileri ile de¤ifltirilmesi gerekir. ‹nsanlar›n en önemli ihtiyaçlar›ndan olan özgür olma hissi nitelik dünyam›zdaki resim ya da resimleri tatmin edebildi¤imizde
elde etti¤imiz özgürlüktür. Nitelik dünyam›zda tatmin edemedi¤imiz resimlerin
varl›¤› ise bizim için d›fl kontrole aç›k iflleyen ve özgürlük-güç ihtiyac›m›z› gerçekçi flekilde hissedemedi¤imiz bir sorun kayna¤›d›r. ‹nsana özel bir ihtiyaç varsa o
da güçtür. Gücün temelinde yatan, d›fl kontrol özgürlü¤ün düflman›d›r. Özgürlü¤ümüzü kaybetti¤imizde insan› insan yapan özelliklerimizden birisini kaybetmifl
oluruz. Di¤er insanlarla çat›flmayacak flekilde özgürlü¤ümüzü ne kadar kullanma
becerisine sahipsek yarat›c›l›¤›m›z› o kadar kullanma becerisine sahip oluruz. Özgür olmak sosyal anlamda bencillikten öte alternatif düflüncelere aç›k olabilmekle iliflkilidir. Di¤er insanlara bir arada olabilme, özgür olma ve güç ihtiyac›n› karfl›layamamak yaflanacak kayg›yla iliflkilidir (Glasser, 1998).

SEÇ‹M TEOR‹S‹:
Seçim teorisine göre asl›nda yapt›¤›m›z her fley kendi seçimimizdir. Buna hissetti¤imiz mutsuzlukta dahildir. Baflkalar› bizi ne mutlu ne de mutsuz edebilir.
Onlardan alabilece¤imiz ya da kendilerine verebilece¤imiz tek fley varsa o da bilgidir. Ancak seçimlerimiz olmazsa tek bafl›na bilgi ne bize bir fley yapt›rabilir, ne
de hissettirebilir. Seçim teorisi bir iç kontrol psikolojisidir; hayat›m›z›n yönünü belirleyen seçimleri neden ve nas›l yapt›¤›m›za aç›kl›k getirir. Seçim teorisi davran›fllar›, gerçeklik terapisinin etkili davran›fl› nas›l gelifltirdi¤ini aç›klar. Gerçeklik terapisinin dayand›¤› nokta seçim teorisi, odak noktas› ise mevcut iliflkileri daha iyeye götürmektir (Glasser, 1998).
Yapmak istedi¤imiz fleyi kendimiz seçeriz. D›fl dünya bizi etkilese bile belli bir
flekilde davranmam›za neden olamaz. Belli bir flekilde davranmak ya da davranmamak bizim iç dünyam›za ve onun niteliklerine ait olarak oluflturulur. Seçim teorisi hayatta kalmak dahil olmak üzere bütün insan davran›fllar›na uygulanabilir.
Fakat seçim teorisinin insanlara kazand›raca¤› en önemli odak d›flsal kontrolden
vazgeçmenin asl›nda bireyler aras› iliflki problemlerini giderebilmeye yönelik sosyal davran›fllar› uygun bir yap›ya getirebilmesidir (Glasser, 1998).
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Seçim teorisi bize, nitelikler dünyam›z›n hiç kimsenin de¤il, bizim hayat›m›z›n merkezini oluflturdu¤unu ö¤retir. Bu d›fl kontrol psikolojisinin tamamen tersini ö¤renmifl olmakt›r. Ço¤umuzun nitelik dünyas›nda kendimize ait ikinci resimler vard›r. Bunlardan biri biraz, di¤erleri ise oldukça idealize edilmifl resimlerdir.
Gerçek ve bununla ilgili yürütülmesi gereken sorumluluklar bu çerçevede varolanla ideal aras›nda yaflanacak çat›flmalar› içerebilir. Daha iyi bir toplam davran›fl
seçmek, aktif anlamda sorunla bafl etmeye yönelik çabalar› içerir Duygusal e¤ilimleri ve problemleri önemseyenler, afl›r› fedakar, çabuk incinebilen, sevgi ve ait
olma ihtiyaçlar› yüksek bireyler sosyal iliflki güçlüklerini bu nedenle daha fazla yaflarlar (Glasser,2000).
Seçim teorisi daha etkin davranabilmeye yönelik olacak flekilde bize on davran›fl biçimi tan›mlar. Bunlar: (a) Davran›fllar›n› kontrol edece¤imiz tek kifli kendimiziz, (b) baflkalar›na verebilece¤imiz ve onlardan alabilece¤imiz tek fley bilgidir.
Bu bilgiyle nas›l hareket edece¤imiz bizim seçimimizdir, (c) bütün uzun süreli
problemler asl›nda iliflki problemleridir, (d) sorunlu iliflkiler flu anki yaflam›m›z›n bir
parças›d›r, (e) geçmiflteki yaflant›lar bize ac› vererek kendilerini belli edebilirler. Fakat geçmifli tekrar yaflaman›n flu ana katk›s› olmaz. fiu an bir fleyler yapabilmek
için geçmiflten sadece fikirler al›nabilir, (f) hareketlerimizin temelini befl genetik
ihtiyaç oluflturur. Hayatta kalma, ait olma (sevgi), güç, özgürlük ve e¤lenme, (g)
bu ihtiyaçlar› ancak nitelik dünyam›zdaki resim ya da resimlerin tatmini yoluyla
doyurabiliriz, (h) hareket, düflünce, duygu ve fizyoloji toplam davran›fl›n bileflenleridir, (i) bütün toplam davran›fllar fiille adland›r›l›r (j) Bütün davran›fllar seçimlerimiz sonucunda ortaya koydu¤umuz davran›fllar›m›zd›r (Glasser, 1998).

ÜSTÜN YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹LER‹N PROBLEM ALANLARI:

Benlik Sayg›s›
Üstün yetenekliler üzerindeki araflt›rmalar›n önemli bir k›sm› üstün yeteneklilerin benlik kavram› veya sayg›s› üzerinde oldu¤u görülmektedir. Benlik kavram›, bireyin etraf›nda olup bitenleri alg›lamada, yorumlamada ve onlara tepkide
bulunmada araya girici biliflsel yap›lar sistemidir (Colangelo & Colangelo, 1991).
Benlik kavram› kendilik alg›lamalar›n› ve kendini de¤erlendirmeyi içerir. Düflünülmesi gereken nokta baflkalar›n›n ve üstün yeteneklilerin kendilerine yönelttikleri
tutumlar›n niteli¤idir. Üstün yetenekliler kendilerine iliflkin karmafl›k duygu ve düflüncelere sahiptirler. Üstün yetenekli olarak görülmeleri konusunda olumlu olmalar›na ra¤men, üstün yetenekli olmayanlar›n ve ö¤retmenlerinin kendileri hakk›nda olumsuz bak›fl aç›s›na sahip olduklar›n› düflünürler. Özellikle s›n›f düzeyi
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yükseldikçe üstün yeteneklilerde gözlenen benlik sayg›s› düzeyinde ki düflme ve
bireyin kiflisel özelliklerini olumsuz de¤erlendirmesi ile dikkat edilmesi gereken
bir durumdur (Colangelo & Davids, 2003).
Roedell (1984) geliflimsel tutars›zl›klar›n ve eksikliklerin üstün yeteneklilerde
yetersizlik alg›lamalar›na yol açt›¤›n› belirtir. Üstün yeteneklilerin analitik flüphecilikleri bazen kendi benlik alg›lamalar›na da yönelebilir. Dengesiz geliflim, uygun
olmayan beklentiler düflük benlik sayg›s›na yol açar ve kiflinin psikososyal yaflam›n› etkiler. ‹nformal yard›m ve profesyonel dan›flmanl›k ile üstün yetenekliler
gerçekçi benlik sayg›s›na kavuflabilirler. Bunu gerçeklefltirmenin yolu yeteneklerine dayal› öz gücen tesis etmektir. Ebeveynler ve profesyoneller gerçekçi beklentiler, ve ilgi ve yeteneklerine iliflkin uygun yans›tmalar konusunda iflbirli¤i yapmalar› faydal› olabilmektedir (Delisle, 1991; Steawart, 1986). Ayr›ca grupla psikolojik dan›flman›n olumlu benlik sayg›s›n›n gelifltirilmesinde önemli olabilece¤i vurgulanmaktad›r. Grup ortam› üstün yeteneklilerin kendilerini nas›l alg›lad›klar› ve
baflkalar›n›n nas›l alg›lad›klar›n› ö¤renmeleri aç›s›ndan uygun ortam olabilir (Colangelo & Colangelo, 1991).

Kiflileraras› ‹liflkiler
Üstün yetenekli çocuklar›n incinebilirlikleri üstün yeteneklilik düzeyleriyle
birlikte artar. Entelektüel düzeyleri artt›kça, incinebilirlikleri de artar. Böylece daha çok sosyal ve duygusal risk yaflamalar› söz konusu olur. Üstün yetenekli kiflilerin bak›fl aç›lar›n› anlamak pek kolay de¤ildir. Üstün yetenekliler dünyay› bütün
iliflkiselli¤i içerisinde holistik olarak alg›larlar. Yaflad›klar›n›n ço¤unu içsellefltirirler
ve yaflan›lan ile hayal edilen aras›ndaki fark› ay›rt edemezler. Hayal k›r›kl›¤›yla karfl›laflt›klar›nda bunu yo¤un içsel üzüntü olarak yaflarlar. Haks›zl›¤› anlamakta zorluk çekerler ve kolayca depresif olmaya e¤ilimlidirler. Mutlu olduklar›nda ise bunu yo¤un olarak yaflarlar (Buescher, 1985). Tüm bu faktörler üstün yetenekliler
üzerinde büyük etkilere sahiptirler. Dünyay› ve etraf›ndakileri oldu¤u gibi kabul
edemediklerinden kifliler aras› iliflkilerde uyumsuzluk yaflarlar.

Yaln›zl›k
Üstün yeteneklilerin genelde sosyal ve duygusal olarak yaflad›klar› bilinen bir
di¤er problem ise yaln›zl›kt›r. Orta düzeyde üstün yeteneklilerin arkadafllar› aras›nda popüler olmalar›na ra¤men, ileri düzeyde entelektüel yeteneklere sahip
olanlar›n uygun arkadafll›klara sahip olmakta zorlan›rlar. Dünyay› farkl› alg›larlar,
belli bir konu üzerinde fark›ndal›l›klar› yüksektir, daha çok yüzlefltiricidirler, daha
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çok tepki verirler, ve daha fazla talepkard›rlar. Tüm bu özellikler ile birlikte iyi ve
yak›n arkadafll›klar kurmak onlar için zorlafl›r (Kline & Meckstroth, 1985).
Di¤er taraftan, cevaplanmas› gereken baflka bir soru vard›r: Yaln›zl›k üstün
yetenekli çocuk taraf›ndan de¤er verilir mi, veya böyle bir özelli¤e do¤ufltan yatk›nm›d›rlar? Strip ve arkadafllar› (1991) taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada üstün yeteneklilerin popüler olmaktan çok yak›n ve karfl›l›kl› iliflkilere daha fazla önem ve
de¤er verdikleri bulunmufltur. Yak›n ve anlaml› kifliler aras› iliflkilerin üstün yeteneklilerin yaflam tatmini için anlaml› oldu¤u belirlenmifltir. Bununla birlikte, hayatlar›nda bu kadar önem verdikleri bu boyut üzerinde çevresel ve kiflisel faktörler nedeniyle baflar›l› olamazlar.

Duyarl›l›k
Üstün yeteneklilerin yaflad›klar› her fleyde yo¤un duyarl›l›k ve tepkisellik görülür. Her fley onlar için bir problemdir ve üstün körlülük ve geçifltirme onlar›n lügatlerinde yoktur. Baflkalar› taraf›ndan çok önemsiz gözüken bir durum üstün yetenekliler taraf›ndan yo¤un tepki ve duygusall›¤a yol açabilir. Bu kifliler baflkalar›n›n ac›lar›na karfl› daha çok sempati duyarlar ve empatiktirler (Delisle, 1985).
Baflkalar›na olanlar› kolayca kendilerine olmufl gibi alg›layabilirler. Bu duyarl›l›ktan
kurtarman›n yolu olarak onlara baflkalar›n›n dünyay› kendileri gibi alg›lad›klar›n›
bir flekilde ö¤retmek tavsiye edilir (Kline & Meckstroth, 1985). Elefltirilme ve küçük düflme temeline dayanan yaflant›lara yönelik duyarl›l›klar› da abart›l›d›r. Özellikle bu yaflant›lar› tolere edebilmeye yönelik becerileri s›n›rl›d›r. Duygusal anlamda içe dönme ve geri çekilme davran›fllar› ço¤unlukla gözlenebilir (Davids &
Rimm, 2004).

Mükemmelliyetçilik
Bir çok üstün yetenekli kendilerine ulafl›lmas› zor amaç ve hedefler saptayarak kendilerini mükemmel olmaya zorlarlar. Bu d›flsal taleplerden daha çok içsel
bask› olarak ortaya ç›kar. Oldukça geliflmifl hayal güçlerini kullanarak s›ra d›fl›
ürünler ortaya koyma konusunda yönelimlidirler ve yapt›klar›n› her zaman en
mükemmel olanlarla k›yaslarlar (Perrone, 1983). Kendilerine profesyonel standartlar belirlerler, ve beceri gelifltirme sürecinde sab›rs›zd›rlar.
Mükemmelliyetçilik olumlu ve olumsuz aç›dan de¤erlendirilebilir. Olumlu
olarak, mükemmelliyetçilik daha yüksel baflar› için enerji sa¤layabilir. Bu tür mükemmelliyetçilik orta düzey olarak kabul edilir ve buna anksiyete efllik etmez. Bu
ayn› zamanda göreve ba¤l›l›k ve sebat aç›s›nda istenilen bir durumdur. Negatif
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ba¤lamda, üstün yetenekliler d›flsal kriterler aç›s›nda üstün baflar› gösterseler de,
içsel olarak kendilerini baflar›s›z olarak alg›larlar. Mükemmeliyetçilikleri alg›lanan
baflar›s›zl›¤a karfl› çaresizlik sergilemelerine yol açt›¤›nda, düflük benlik sayg›s› ve
etkin olamayan problem çözme becerileri sergilemelerine yol açar. Di¤er taraftan,
flayet mükemmeliyetçilik ustalaflma yönelik olursa, bu özellik yarat›c› sonuçlar almaya hizmet eder (Takacs, 1986).
Sa¤l›kl› ve sa¤l›kl› olmayan mükemmeliyetçilik üzerinde yo¤unlaflarak üstün
yeteneklilere stres yaflant›lar› ile aras›ndaki ba¤lant›, sosyal ve duygusal özellikleri ile iliflkisi, esnek düflünebilme becerisi, grup normlar› ve kifliler aras› iliflkilere yönelik davran›fllar›n sosyal kabul edilebilirlik standartlar› aç›klanabilmelidir. Özellikle bu kapsamda espiri ve espiriyi kullanabilme becerisinin yarar sa¤layabilece¤i
belirtilebilir (Davids & Rimm, 2004).

Duygusal Geliflim
Üstün yeteneklilerin duygusal geliflimlerinin önemli bir özelli¤i duygusal yo¤unluk ve duyarl›l›kt›r. Bu özellik bazen gizli bazen ise aç›kça sergilenir. Ergenlerin duygusal geliflimleri üzerinde yap›lan bir araflt›rmada üstün yeteneklilerin büyük bir ço¤unlu¤u d›flsal ödüllü baflar›ya ve tan›nmaya kapal›, bunun yerine içe
bak›fl ve duygusal fark›ndal›l›klar›n›n yüksek oldu¤unu ortaya koymufltur (Ward,
1985). ‹çe dönük duygusal geliflim afl›r› kendinde odaklaflma ve benmerkezci olmaktan uzakt›r. Bunun yerine kiflinin kendi gerçek beninin fark›nda olmay›, duygular›n ve düflüncelerin fark›nda olmay›, baflkalar›na karfl› empatik olmay›, araflt›rma, sorgulama, içsel diyalog, ve öz düzeltici yarg›lamalarda odaklaflmay› içerir.
Üstün yeteneklilerin sosyal-duygusal alanlar›n› gelifltirme konusunda dünyada bir çok çal›flman›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Geliflimsel aç›dan, üstün yetenekliler entelektüel ve psikolojik potansiyellerine ulaflmalar› için özel ilgiye ve bak›ma
ihtiyaç duymaktad›rlar.

‹htihar
Sosyal yal›t›m, nörotik mükemmeliyetçilik, yüksek duygusal duyarl›l›k ve
kendini ve problemlili¤i alg›lamaya yönelik derin içgörü üstün yeteneklilerin intihar etmesine yönelik e¤ilimi üzerinde etkili olabilir (Heller ve di¤. 2000). Özellikle ergenlik döneminde bu riskin söz konusu grup için de¤erlendirilmesi gereklidir. Yine de bu grubun normal popülasyondan farkl› olacak flekilde intihar etmeye yönelik bir e¤ilim fark› tafl›y›p tafl›mad›¤›na iliflkin araflt›rma bulgusu mevcut de¤ildir.
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Yüksek Streslilik
Üstün yetenekli ö¤rencilerin genel kayg› ve stres düzeylerinin yüksek oldu¤u
bilinmektedir. Bu nedenle sunulacak stres yönetim yard›m çabalar›n›n bu grup
için önemsenmesi gereklidir. Kendilerini kontrol edebilmeye ve sorumluluklar›n›
karfl›layabilmeye uygun bir yönetim yap›land›rmas›n›n gereklili¤i belirtilmektedir.
Olumsuz otomatik düflüncelerin yo¤unlu¤u da bu grup için gözetilmesi gereken
bir di¤er olumsuz baflaç›kma boyutudur (Haller ve di¤. 2000).
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meslek seçimi ve kariyer dan›flmanl›¤›nda özel yetenekler, kiflisel amaçl›l›k ve toplumsal beklenti uygunlu¤u fazlas›yla gözetilebilmelidir (Cutts & Moseley, 2001).
Özelleflmifl ilgi bir tek fleyle sürekli ilgilenme e¤ilimi, belirgin olmayan amaçlar,
sosyalli¤i zorlay›c› tutumlar (geç kerer verme veya karar de¤iflikli¤i), mutlaka baflar›l› olma arzusu ve yüksek (ego tatminine yönelik) kariyer beklentisinin karar
verme sürecine yönelik bask›s› de¤erlendirilmelidir.

Baflar›s›zl›k
Risk Alma Davran›fllar›
Uygun düzeyde ayarlanm›fl risk alam davran›fllar› akademik e¤itim ve kariyer
planlama için gerekli görülebilir. Bu davran›fl asl›nda aktif geliflim sergilemenin bir
parças› olarak ta de¤erlendirilebilir. Fakat üstün yeteneklilerin ço¤unlukla yarar
veya zarar›n› fazla hesaplamadan risk almalar›, ihtiyaçlar›n› ve öncelikleri de¤erlendirmemeleri, kendilerini gerçekçi de¤erlendirmemeleri ve bu konudaki tecrübeleri fazla irdelemeden hareket etmeleri sak›nca oluflturabilir (Davids & Rimm,
2004). Risk alma davran›fllar› antisosyal tutumlar sergileme e¤ilimi ile de üstün
yeteneklileri zorlay›c› tutumlar üretebilir (Colangelo & Davids, 2003).

Aile Problemleri ve Rehberli¤i
Üstün yetenekli bir çocu¤a sahip olman›n alileler için getirece¤i sorumluluklar ve yaflant› farkl›l›klar› de¤erlendirilmektedir. Bu gruptaki ö¤rencilerin ailelerinin de düzenli psikolojik yard›m almas› gittikçe önerilmektedir. Çocuklar›n› motive etme uygunluklar›, disiplin kurma e¤ilimleri, dinleme becerileri, e¤itimlerine
kat›lma ve di¤er ebeveynlere göre çocuklar›na daha fazla zaman ay›rma gibi konularda okul dan›flmanlar›n›n ailelere rehberlik yapmalar› gereklidir. Aile dinamiklerini gelifltirme, geliflime aç›k olma ve üstün yetenekli ö¤rencilerin psiko sosyal
ihtiyaçlar›n› gerçekçi gözetme gibi psiko-sosyal beklentilerin uygun karfl›lanabilmesi gereklidir (Colangelo & Davids, 2003).

Kariyer Planlama ve Cinsiyet Farkl›l›klar›
Sosyal özellikler, iliteflim becerileri, zekâ düzeyleri ve cinsiyet di¤er bireylerden farkl› olacak flekilde üstün yeteneklilerin meslek seçimleri ve kariyer planlamalar›nda ayr›ca önem kazanmaktad›r. Örne¤in bayan üstün yeteneklilerin erkeklere oranla fen bilimlerin ve teknik bilimlere yönelik ilgilerinin düflüklü¤ü bilinmektedir (Heller ve di¤. 2000; Davids & Rimm, 2004). Üstün yeteneklilerin

Beklentilerden farkl› olacak flekilde özellikle kiflisel ve psiko-sosyal ihtiyaçlar›
okulun karfl›lamas›ndan kaynaklanan güçlüklar üstün yeteneklilerin baflar›s›zl›¤›n› önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›karmaktad›r. Bu oran›n %50’ye kadar yükseldi¤i belirtilmektedir. Homojen grup etkisi, uygun olmayan aile ve çevre beknetileri, okul ve program yetersizli¤i ile kifli içi faktörlerin akademik baflar›s›zl›¤a
yönelik etkilerinin giderilebilmesi üstün yeteneklilere yönelik önemli bir e¤itsel
rehberlik ifllevi olarak kullan›labilmelidir (Heller ve di¤. 2000).

GT ve Okul Psikolojik Dan›flma Hizmetleri
S›ralanan problemlere yönelik yard›m süreci ve üstün yekenekli ö¤rencilerin
psikolojik iyi olmalar›na arac›l›k edecek flekilde GT’nin okul uygulamalar› için
avantajlar› kullan›labilir. Bu grup ö¤rencilerin entellektüel becerileri, akademik
amaçl›l›klar› ve aile destekleri gözetildi¤inde seçim teorisi ve iç kontrol psikolojisine dayal› ifllemleri yürütebilmeleri kolaylaflabilecektir. Psikolojik hizmetlerin toplam kalite yönetimine yönelik önemli katk›s› de¤erlendirildi¤inde (Dökmen,
1996) gerçeklik terapisi uygulamas›n›n gerek yöneticiler gerek ö¤retmen ve ö¤renciler için geliflimsel bir model içerisinde böyle bir sistemi sunabilmesi mümkün
olabilecektir.
Glasser (1965) okulun akademik ve davran›fl boyutunda sorumsuzlu¤u ö¤retti¤ine inan›r. Çocuklar›n kendi akademik ve sosyal problemlerini kendilerinin
çözmeye yönlendirilmesini tavsiye eder. Okul psikolojik hizmetleri ö¤rencinin
problemlerini ö¤renciler ad›na çözmek yerine, ö¤rencilerin kendi problemlerinin
sorumlulu¤unu kendilerinin alarak önlemede ve çözmede etkin olabilmelerini
sa¤layacak flekilde yap›land›r›lmal›d›r.
Glasser okulda psikolojik hizletlere bir sistem yaklafl›m getirmektedir. Okul
bir problem ortam› ve bu problemleri çözmek için bar›nd›rd›¤› dan›flmandan (rehber ö¤retmen) oluflan bir ortam de¤ildir. Bu ortam herfleyden önce farkl› ihtiyaçlar› tatmin etme aç›s›ndan uyarlanm›fl ve düzenlenmifl bir sistemdir. Bu aç›dan
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okulun ifllevi problem çözmeye yönelik bir yap›lanma yerine problem olmayacak
flekilde ihtiyaçlar› karfl›layabilmeyi ö¤retebilmektir. Okul sistemindeki bu elementler tüm temel ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik oldu¤unda, yukar›da belirtilen problem oluflturucu ortam de¤ifltirilmifl olacakt›r. Bu nedenle okulun bir sistem olarak
kapsaml› bir flekilde kontrol teorisi ve GT’nin önleyici psikolojik hizmetler yaklafl›m›yla yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bunu gerçeklefltirmek için kontrol teorisinin okul sisteminin tüm parçalar›na kazand›r›lmas› gerekir. Kontrol teorisinin
özellikle üzerinde durdu¤u sorumluluk-seçme-davran›fl iliflkisinin tüm okul sistemi içerisinde yer alan bireylere ö¤retilmesi gereklidir. Glasser sorumlu ve etkin yaflam için seçme davran›fl›n›n birey taraf›ndan gerçeklefltirilmesinin gereklili¤i üzerinde durur. Demokratik bir ortamda seçme serbestisi tan›nan birey, davran›m konusunda daha sorumlu ve etkin rol tak›nacakt›r. Özellikle ö¤rencilere böyle bir
serbestinin kazand›r›lmas› hümanist e¤itim anlay›fl›n›n da önem verdi¤i insan potansiyellerini gelifltirme de önemlidir (Evans, 1982).
Okul, hayat› daha iyi ö¤renmek için bir uygulama laboratuvar›d›r. Okul ö¤renciye ait sorumlulu¤u yine ö¤rencinin ihtiyaçlar›na gerçekçi bir flekilde tatmin
sa¤layan bir düzenleme içerisinde iade etme yoluna giderse, bu sorun kendili¤inden ortadan kalkacakt›r (Özbay, 1996). Okul sadece belli bir bilgi alan›n›n ö¤renciye tek tarafl› olarak kazand›r›lmas›n› sa¤layan mekanizma de¤ildir. Kifli hayat›n› topyekün alg›layabilme serbestisi kazand›¤›nda, ö¤renme ortam›n› da bu anlamda genifl boyutlu olarak düflünecektir. Bir birey olarak ö¤renciye her türlü sorumluluk ve yükümlülü¤ü vermek, ö¤rencinin okul sistemine entegrasyonunu
kolaylaflt›racakt›r (Glasser, 1990).
Okullardaki psikolojik hizmetlerin oda¤›nda bulunan kifli afla¤›da verilen durumlara yönelik olarak ifllev görerek okul psikolojik hizmetlerini yürütür.
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Böyle bir yap›lanman›n okul psikolojik dan›flmanlar›n›n görevlerini daha etkin olarak yerine getirebilmelerine yard›mc› olacakt›r. Ö¤renciler okul sisteminde
temel ihtiyaçlar› uygun flekilde karfl›lama yoluna giderlerse, kontrol mekanizmalar›n› çevreleri yerine kendilerine yönlendirmifl olurlar. Ö¤rencilere yap›lacak psikolojik hizmetlerin bu aç›dan ele al›narak, ö¤rencilere ihtiyaç sistemlerini tan›tmaya, kontrol mekanizmalar›n› ö¤retmeye ve kendi istek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda kendilerini farketmeye yönelik çal›flmalar›n yap›lmas› gerekir. Bunlar çeflitli grup rehberli¤i yöntemleriyle, okuldaki di¤er ö¤retmenlerin e¤itilmeleri yoluyla gerçeklefltirilebilir.

SONUÇ ve ÖNERILER
Üstün yeteneklilerin programlar›n› haz›rlamada entelektüel düzey ve özelliklerinin yan› s›ra sosyal ve duygusal özelliklerine göre de planlama ve programlama yap›lmas› gerekmektedir.
Kiflilik özelliklerinin farkl›laflmas› sonucu, üstün yeteneklilerin motivasyonel
düzeyleri ve içerikleri farkl›laflmaktad›r. Özellikle içsel motivasyon oryenteli olmalar›n›n yan›nda, k›smen d›flsal motivasyonu destek ve sosyal kabul anlam›nda
sunman›n faydal› olabilece¤i düflünülmektedir.
Gerçeklik terapisinin baflar›s›zl›¤›n olmad›¤› okul ve kaliteli okul ve davran›fl
gibi e¤itimle ilgili genifl bir perspetktifte sundu¤u “toplam kalite anlay›fl›n›n” üstün yeteneklilere sunulacak psikolojik hizmetlerde kullan›lmas› alternatif uygulamalar sunabilecektir.

•

Sorumlu davran›fl ve baflar› kimli¤ine dayal› bir hayat için model sa¤lama

•

Okulda ilgi ve sayg›ya dayal› güven ortam› sa¤lama

Bütüncül bir yaklafl›mla, akademik baflar›lar›n›n yan›nda di¤er tüm özelliklerinin desteklenmesi, ilgilenilmesi ve korunmas› bireysel geliflim için önemlidir. Bu
yönüyle üstün yeteneklilerin toplam davran›fl ve seçim teorisi kavramlar›yla tan›flt›r›lmas› yararl› olabilecektir.

•

Kiflinin güçlü yönleri ve baflar›ya götürecek potansiyellerinde odaklaflma ve
bunlar›n ortaya ç›kmas›na yard›mc› olacak düzenlemeler gerçeklefltirme

Aile rehberli¤i ve ailelerin çocuklar›n›n temel ihtiyaçlar›n› anlama ve karfl›lama boyutunda sa¤layacaklar› sosyal destek önemlidir.

•

Yaflanmakta olan davran›fllar üzerinde durma ve etkisiz sorumsuz davran›fllar›n özüründen kaç›nd›rma

•

Gerçekçi olarak elde edilebilecek ihtiyaçlar› de¤erlendirme sürecini belirlemek ve bireylerin anlamalar›n› sa¤layabilecek bir çerçevede bunu tekrar kendilerine sunmak

Genel olarak üstün yetenekli baflar› çocuk ve ergenlerin ba¤›ms›zl›k, disiplinlilik, sebat, sab›r, güçlü irade, amaçl›l›k, öz-yönelimlilik, mükemmeliyetçilik ve so¤uk kanl›l›k özelliklerin iç kontrol psikolojisi ile aç›klanmas› ve dengelenmesi kolaylaflabilecektir.

•

Yap›lan planlamalar› yürütmede ve davran›fl de¤iflimindeki kolayl›klar› ö¤retmek

•

Ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lama yollar›n› bulmada ve de¤iflim için ilerlemede süreklilik konusunda yard›mc› olmakt›r.

Ergenlere yönelik olarak yap›lacak ifllerin bafl›nda, sosyal destek sisteminin
haz›r oldu¤unu hissettirmek ve bunun bir bask› arac› olmas›ndan kaç›nmak gerekmektedir. Di¤er taraftan üstün yetenekli ergenlerin erken kimlik çözümleme
durumlar› göz önünde bulundurulmal›, mesleki anlamda olgunlaflmam›fl kararlar
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vermemelerini sa¤lay›c› önlemler al›nmal›d›r. Bu önlemler aras›nda, kaynaklar›n
art›r›m›, ço¤ul mesleki tercihlerin araflt›r›lmas›, meslekler hakk›nda bilgilendirme,
dan›flmanl›k ve rehberlik hizmetlerinin sunulmas› gibi seçenekler yer alabilir.

KAYNAKLAR
Barnette, E.L. (1989). A model to meet thee emotional and social needs of gifted and talented adolescents. Journal of Counseling and Development, 67, 525-528.
Buescher, T.M. (1986). A framework for the understanding the social and emotional development of the gifted and talented adolescents. Roeper
Review, 8, 10-15
Carter, K.R. (1986). Evaluating the consequences of participating in a gifted pullout program. Journal for the Education of the Gifted, 9, 265-275.
Colangelo, N. & Davids, G. (2003). Handbook of Gifted Education, Pearson Education, Inc., Boston.
Corey, G.(1990). Theory and Practice of Group Counseling, Brooks Cole Publishing Company, CA.
Colangelo, Z. & Colangelo, N. (1991). Counseling with the gifted and talented
students. In N. Colangelo and G.A. Davis, (Eds.). Handbook of Gifted
Education. Needhaam Heights, MA.: Allyn & Bacon.
Cutts. N. E. & Moseley N. (Çev. ‹smail Ersevim) (2001). Üstün Zekâl› ve Yetenekli
Çocuklar›n E¤itimi, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul.
Davids, G.A. & Rimm, S.B. (2004). Education of the Gifted and Talented, Pearson Education Inc., Boston.

ÜSTÜN YETENEKL‹LERE REHBERL‹K

415

————, (1998). Kiflisel Özgünlü¤ün Psikolojisi, (Çev. Müge ‹zmirli) Hayat Yay›nlar›, ‹stanbul
————, (2000). Reality Therapy in Action, Harper Collins Publisher, New York.
————, (1997). Choice Theory and Student Success”, Educational Diegest, 63,
6-22.
————, (1986). The Basic Concept of Reality Therapy (chart), Institute for Reality Therapy,
————, (1999). Baflar›s›zl›¤›n Olmad›¤› Okul, (Çev. K›v›lc›m Teksöz), Beyaz Yay›nlar›, ‹stanbul.
————, (1998). Crisis Counseling for a Quality School Community: Applying
Glasser’s Choic Theory, Accelerated Development, CA, 1998/b.
————, (1994). Control Theory, Harper & Row, New York, 1994. Heller, K.A.
ve di¤. (2000). International Handbook of Gifted and Talent, Elsevier,
Boston.
Kelly, K.R. & Jordan, L.K. (1991). Effects of academic achievement and gender on
academic and social self-concept: A replication study. Journal of Counseling and Development, 69, 173-177.
Kline, B.A. & Meckstroth, E.A. (1985). Understanding encouraging the exceptionally gifted. Roeper Review, 8, 24-30.
Levine, E.S. & Tucker, S. (1986). Emotional needs of gifted children: A primary,
phenomenological view. The Creative Child and Adult Quarterly, 11,
157-165.
Manaster, G.J. (1983). A framework for the understanding gifted adolescents’
psychological maladjustment. Roeper Review, 5, 70-73.

Delisle, J.R. (1991). Emotional needs, encouragement, and counseling. Roeper
review, 13, 17.

Özbay, Y. & Palanc›, M. (2000), Üstün Yetenekli Çocuklar›n ve Ergenlerin Psikososyal Özellikleri, X. E¤itim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, Erzurum.

Delisle, J.R. (1985). Counseling gifted person: A lifelong concern. Roeper Review, 8, 5-6.

Özbay, Y. (1996). Kontrol Teorisi ve Gerçeklik Terapisinin Okulda Psikolojik Hizmetlere Getirdi¤i Yeni Boyutlar, E¤itim Bilimleri Kongresi, Bursa.

Dökmen, Ü. (1996). TKY ile PDR’nin ba¤daflabilirli¤i PDR için yeni bir çal›flma alan›, IX Ulusal Psikoloji Kongresi, ‹stanbul.

Perrone, P.A. (1983). Issues in social and emotional development. Roeper Review, 5, 53-64.

Evans, D. B. (1982). What are you doing? An interwiev with Glasser, Personal and
Guidance Journal, 60, 460-465.

Roedell, W. C. (1984). Vulnerabilities of highly gifted children. Roeper Review, 6,
127-130.

Glasser, W. (1965). Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry, Harper & Row,
New York.

Renzulli, J.S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 180-184.

416

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR B‹LD‹R‹LER K‹TABI

417

Steawart, J.C. (1986). Counseling parents of exceptional children. Columbus,
OH.: Charles E. Merrill.

Üstün Yetenekli Ergenlerle Psikolojik
Dan›flmanl›k: Bir Çal›flma Yöntemi Önerisi

Strip, C. Swassing, R. & Kidder, R. (1991). Female adolescents counseling female adolescents: A first step in emotional crisis intervention. Roeper Review, 13, 124-128.

Alper fiAH‹N*

Takacs, C.A. (1986). Enjoy your gifted child. Syracuse, NY: Syracuse Univ. Press.
Winner, E. (2000). The origins and ends of giftedness. American Psychologist,
55(1), 159-169.
Ward, V. S. (1985). Giftedness and personal development: Theoretical consideration. Roeper Review, 8, 6-10.
Wubbolding, R.E. (1998). Using Reality Therapy, Harper and Row Publishing,
New York, 1998.

†

ÖZET

stün yetenekli gençlerle yap›lacak psikolojik dan›flmanl›k çal›flmalar›
norm grubundaki ergenlere göre farkl›l›k göstermektedir. Bu farkl›l›¤›n
nedenlerinden biri gençlerin üstün yetenekleri iken di¤eri de yetenekleriyle kiflilik yap›lar›n›n etkileflimidir. Üstün yetenekli gençlerin kiflilik yap›lar›n› psikanalitik bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmeye çal›flan araflt›rmac› bu gençlerin gereksinimi olan psikolojik dan›flmanl›k tarz›n›n nas›l oldu¤unu bu makalede araflt›rmaktad›r. Buna istinaden gençlerin intellektüel özelliklerinin bir içsel araflt›rma arac› olarak da kullan›lmas›, psikolojik dan›flmanl›k ortam›n›n ergenlerin
yetenekleri ve kiflilikleri ba¤lam›nda koruyucu ve bütünlefltirici bir yard›m sa¤lamas› gerekmektedir. Makale üstün yetenekli ergenlerle nas›l çal›fl›laca¤› konusunda psikoanalitik kurama dayanarak bir yöntem önermektedir.

G‹R‹fi
Okullarda yürütülen psikolojik dan›flmanl›k çal›flmalar› her ö¤rencinin yararlanma hakk› bulunan hizmetlerdir. Ülkemizde k›s›tl› say›da olmakla birlikte psikolojik dan›flmanl›k çal›flmalar› okullarda yer almaktad›r. Bu çal›flmalar›n amaçlar›
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ö¤rencilerin kendilerini daha iyi tan›ma, gelifltirme, uyum sa¤lama, sa¤l›kl› bireyler olabilme olarak belirtilmifltir. Di¤er yandan
____________________________________
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son y›llarda Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤rencilere verilecek rehberlik ve psikolojik dan›flmanl›k hizmetlerinde yard›mc› olacak çeflitli s›n›f seviyeleri için kaynak kitaplar
da haz›rlatm›flt›r. Araflt›rmac› bu kitaplar› inceledi¤inde son derece etkin ve yararl› aktivitelerin bulundu¤u bu kitaplar›n üstün yetenekli çocuklarla çal›fl›rken sadece belli bir seviyeye dek yeterli oldu¤unu görmüfltür.
Bu çal›flma üstün yetenekli ergenlerle izlenecek daha kapsaml› bir çal›flma
yöntemi aray›fl›ndan yola ç›k›larak haz›rlanm›flt›r. Araflt›rmac› üstün yetenekli ergenlerin psikolojik gereksinimlerinin neler oldu¤unu sorarak bu çal›flman›n ilk
ad›m›n› oluflturmaktad›r. ‹kinci ad›mda ise bu gereksinimlerin nas›l karfl›lanabilece¤i konusunda önerileri yer alacakt›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ERGENLER‹N PS‹KOLOJ‹K GEREKS‹N‹MLER‹:
Çal›flman›n bu k›sm›nda ilk önce ergenlik ve üstün yetenek konular›n› aç›kl›k getirmek gerekmektedir. Ergenlik konusu psikoanalitik kuram›n bak›fl aç›s›yla
kavranmaya çal›fl›lmaktad›r. Üstün yetenekten ne anlafl›ld›¤› ise sosyal çevre ba¤lam›nda cevaplanacakt›r.
Ergenlik, insan›n yaflam sürecindeki önemli dönüm noktalar›ndan biri olarak
ergenli¤i gösterebiliriz. Parman’n›n (2000) deyimiyle ergenlik sadece bir büyüme
dönemi de¤ildir ayn› zamanda bir de¤iflim ve dönüflüm dönemidir de. Winnicott
(1997) bu de¤iflim ve dönüflümün asl›nda kiflinin bafl›na ilk defa gelmedi¤ini, bunun çocuklukta yaflanana yak›n oldu¤unu çünki ergenin küçük bir çocuk özelli¤i göstermeye bafllad›¤›n› söyler. Asl›nda bu görüfllerinde çok da yaln›z de¤ildir.
Kroger (1989) Margaret Mahler’in araflt›rd›¤› kiflinin bebeklikteki bireyselleflme
çabalar›n›n, ergenlikte de daha genifl psikolojik ve sosyal boyutta gerçekleflti¤ini
belirtir. Bunun anlam› ergenin çocu¤un yürümeye bafllamas›yla tekrar yak›nlaflma dönemindeki eylemlere benzer bir etkinlikler sergiler. Mahler’e (2003) göre
bebe¤in yürümesiyle birlikte kendi bedeni ve ruhsal yaflam› üzerindeki etkisi artar ve zenginleflir ki bu da çocu¤un daha fazla özgürlük kazanmak amac›yla etkinli¤ini art›rmas›na sebep olur, di¤er yandan çevrenin tehlikeleri ve bu tehlikelere karfl› ebeveynin s›n›r koyarak çocu¤u korumas›, bir yandan çocukta engellenmeye ba¤l› h›rç›nl›k yarat›rken di¤er yandan da tehlike karfl›s›nda anne babas›n›n
kuca¤›n› aramas›na sebep olur. Çocukluktaki ebeveyne ba¤l›l›k (attachment) entellektüel ve duygusal geliflme yeterli olmad›¤›ndan çeliflki içinde de¤ildir. Di¤er
bir deyiflle çocuk hem yeni kazand›¤› ba¤›ms›z hareket etme kabiliyetini uygulamak ister engellenirse ebeveynine k›zabilir ama tehlike karfl›s›nda hemen onlar›n
korumas›n› ister. Ergenlikte ise ifller biraz daha karmafl›klaflarak yürür. Buna göre
ergen bir yandan yeni kazand›¤› bedensel ve zihinsel yetileri ile çevresini yeni ola-
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naklar›yla keflfetmek ister ebeveynin k›s›tlamalar›na karfl› yo¤un tepkiler gösterir,
di¤er yandan sorunla karfl›laflt›¤›nda ebeveynin bu sorunu çözmesi kendisini kötü hissettirir çünki yeni gelen yetilerine ra¤men k›s›tl›d›r (Kroger,1989).
Ergenlikle ilgili baflka bir konu da daha önce belirtildi¤i üzere ergenin ba¤lanmas›d›r. Ebeveyne olan güçlü ba¤lar›n yerini ergenlikte arkadafl, arkadafl gruplar› ve di¤er önemli kifliler al›r (Mönks ve Ferguson, 1983). Brown ve Wright
(2001) ergenin aile d›fl› kiflilerle kurdu¤u ba¤lanma iliflkisinde de bebekli¤inde annesi ile kurdu¤u ba¤lanma iliflkisinin bir benzerini kuraca¤›n› belirtirler. Buna göre bebekli¤inde annesi ile güvenli, güvensiz ve belirsiz ba¤ kuran bebekler bu çeflit ba¤ kurma davran›fllar›n› ergenliklerinde de göstereceklerdir.
Ergenlerin ebeveynleri ile iliflkileri sadece yukarda belirtilen güç iliflkisi üzerine kurulmaz. Anna Freud’ün (1989) belirtti¤i üzere ergenlikte ödipal kayg›lar daha bir belirginlik kazan›r çünki hem cinsel olgunluk vukuubulmufltur hem de fantazilerin yaflama geçme olas›l›klar›n›n fark›na varm›fllard›r (Novick ve Novick,
2001). Dolay›s›yla ebeveyne yak›nlaflmak birçok ergen için pek tercih edilen birfley de¤ildir. Aile içi çat›flmalar duygusal denetimlerinde zorluk çeken ergenlere
do¤al bir korunma ve uzaklaflma ortam› da sa¤lar (Freud, S., 1991). Bununla birlikte bedensel ve zihinsel geliflimin olanaklar›n›n yaratt›¤› sald›rgan ve insestüöz
kayg›larla bafletmeye çal›flan ergen, yüksek sesli müzik, yo¤un ve tehlikeli sporlar, uyuflturucu, küçük çapl› suçlar (Novick ve Novick, 2001) ve bazen intihar giriflimleri ile (Schmid-Kitsikis, 2001) bu kayg›lar› duymamaya çal›fl›r .
Di¤er yandan, bu kayg›larla bafletmenin baflka bir yolu da Anna Freud’e göre ergenin intellektüel kapasitesini kullanmas›d›r. Bitmek tükenmek bilmeyen
gençlik sobbetleri, her türlü konunun konuflulmay›yla genifl bir sosyalleflme alan› yarat›r. Burada konuflulan konular hak, adalet, eflitlik, güven, ba¤l›l›k konular›
gençlerin en çok düflündükleri ama pek az uygulad›klar› konulard›r, s›k s›k ç›kt›klar› kifliler de¤iflir, arkadafl ihanetleri yaflan›r, herfley kendi isteklerine göre olsun
isterler, sevmediklerine karfl› ac›mas›zca davranabilirler. Çünkü bu konuflmalar sadece ruhsal alanda oluflan gerginli¤i baflka bir yöne çekerek bafletme yöntemidir
(Freud, A., 1989). Yine A. Freud’e göre afl›r› ahlakç› düflünce ve tutumlar da baflka bir tür savunmay› oluflturmaktad›r.
Novick ve Novick’in (2001) belirtti¤i gibi ergenlerin bafletmek zorunda olduklar› baflka bir konu da bir yandan h›zla geliflen bedensel ve zihinsel kapasite art›m› karfl›s›nda kendilerini tümgüçlü olarak görmeleridir. Bu asl›nda baflka bir yandan da yetiflkinlerin gerçek gücüyle de bafla ç›kmay› sa¤layan bir savunmad›r da.
Böylece yetiflkinlerin karfl›s›nda özsayg›lar›n› koruyabileceklerdir. Bu tüm güçlülük
fantazisinin gerçekle olan iliflkisi son derece önemlidir (Novick ve Novick, 2001),
bunun gerçek olana yak›nl›¤› sa¤l›¤› uzakl›¤› ise hastal›¤› gösterecektir. Bir örnek
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vermek gerekirse so¤uk havada bile ince giyinip ç›kan bir genç en fazla hastalanabilir, ama çok h›zl› ve tehlikeli araba kullanan bir genç ölebilir.
Ergenlikte olan bütün bu süreçleri iyi anlamak psikolojik dan›flman›n nas›l çal›flaca¤› konusunda bir haritas› olamas› anlm›na gelir. Çal›flman›n konusuyla ilgili
olarak haritay› tamamlayacak di¤er alt bafll›k ise üstün yetenektir.

Üstün Yeteneklinin Sosyal Ba¤lam›:
Feldhusen’e (1986) göre üstün yetenek: özel yetenek, genel beceri, kendilik
kavram› ve motivastonun birleflkesidir. Mönks (1992) bunlara, arkadafllara karfl›
yak›nl›k, yaflam olaylar›na karfl› yo¤un ilgi ve ileri derece düflünme becerilerini de
ekler. Renzulli ise motivasyon, yarat›c›l›k ve yüksek entellektüel yetene¤in kesiflimini üstün yetenek olarak al›r. Bu üçlüyü okul, aile ve arkadafl üçgenine alan
Mönks’de (1992) üstün yetene¤in sosyal alan›n› çizmifl olur.
fiahin’in (1995) belirtti¤ine göre ailenin birlik beraberli¤i üstün yetenekli ö¤rencinin yüksek akademik baflar›s› ve öz sayg›s›yla çok yak›ndan ve anlaml› bir flekilde ilgilidir. Arkadafllar›n ise ergen için önemli oldu¤unu lieteratür ›srarla belirtmektedir (Mönks ve Ferguson,1983). Mönks ve Ferguson özellikle üstün yetenekli çocuklar›n az arkadafllar› oldu¤u, sosyal uyumda zorland›klar› noktalar›n›n
gözard› edilmemesi gerekti¤ini belirtirler.Üstün yetenekli ergenin anlafl›lmas› için
üzerinde durulmas› gereken di¤er boyut okul olmaktad›r.
Babaeva (1999) makalesinde Vygotsky’nin Dinamik Üstünyetenek Kuram›’ndan yola ç›karak sosyal ortam›n her üstün yetenekli ö¤renciye yeterince olanak sa¤lamad›¤›n› bunun için de sosyal ortamlarda yap›lacak baz› psikolojik müdahalelerin üstün yetenekli ö¤rencilerin hem baflar›lar›n› hem de zekâ seviyelerini art›raca¤›n› göstermifltir. Vygotsky kuram›nda çocu¤un geliflimi s›ras›nda çevresine sosyal uyum sa¤lamada engellerle karfl›laflmas› ve bunlarla bafl ederek de
yeteneklerini gelifltirmesinden bahseder. Çocu¤un çevresiyle bafletmesinde hem
kendini hem de çevresini daha iyi anlamas› yeteneklerini daha iyi gelifltirmesine
yard›mc› olacakt›r. Bu anlamda da okulda verilecek psikolojik yard›m›n, ki bu ders
veya baflka flekilde olabilir, ö¤rencilerin zihinsel geliflimini anlaml› bir flekilde art›rd›¤› Babaeva taraf›ndan kan›tlanm›flt›r. Ayr›ca Babaeva ö¤rencilerin uyumla ilgili sorunlar›n› yine bu ald›klar› psikolojik destek sayesinde daha kolay çözdüklerini göstermifltir. Özellikle Mönks ve Ferguson’un alt›n› çizdikleri arkadafll›k iliflkisi içersinde oluflan uyum sorunlar›n›n psikolojik yard›mlarla olumlu bir flekilde çözülmesi ile ö¤rencilerin zekâlar›n› etkin bir flekilde kullanabilecekleri flartlar›n
oluflturulmas› sa¤lanm›flt›r. Bu çal›flman›n di¤er bir önemli bulgusu da ö¤rencilerin en çok ve iyi ö¤renmeyi yetiflkinlerle birlikte yapt›klar› çal›flmalarda gerçeklefl-
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tirmifl olmalar›d›r (Babaeva, 1999). Yine bu ba¤lamda araflt›rma ö¤rencilerin çevrelerinde onlarla ilgilenen bir gözlemcinin olmas› yarat›c›l›klar›n› art›rd›¤›n› göstermifltir.
Literatürün belirtti¤i üzere üstün yetenekli gençlerin bireysel olarak getirdikleri yetenek ve yarat›c›l›k uygun çevre flartlar› sa¤lanmaz ise at›l durumda kalma
tehlikesini ortaya ç›karmaktad›r (Babaeva,1999; Van Boxtel ve Mönks,1992). Ö¤rencilerin sosyal uyumu sa¤lamada baflar›l› olmalar› zekâlar›n› kiflilikleri ba¤lam›nda etkin bir flekilde kullanmalar› sayesinde olmaktad›r. Babaeva’n›n Vygotsky’nin
kuram›na dayanarak yapt›¤› çal›flma bunu göstermektedir. Gencin do¤al olarak
getirdi¤i yetenekler sosyal çevre ba¤lam›nda flekillenirken e¤itimcilerin ö¤rencinin kendini, çevresini anlama ve yorumlamas›n› sa¤layacak psikolojik yard›mlarda bulunmas› geliflimi hem kolaylaflt›rmakta hem de etkinli¤ini art›rmaktad›r.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ERGEN’‹N PS‹KOLOJ‹K
GEREKS‹N‹MLER‹N‹N KARfiILANMASI:
‹nsan o¤lunun temel psikolojik gereksinimleri aras›nda ba¤lanma, ayr›flma,
sevilme ve sevebilme önemli bir yer tutar (Bowlby, 1989; Freud, A.1989; Mahler
ve di¤. 2003). Bu üstün yetenekli ergenler için de böyledir, bununla birlikte farkl› yap›lar nas›l farkl› gereksinimleri beraberinde getiriyor ise , üstün yetenekli ergenlerin de psikolojik gereksinimleri farkl›l›k gösterecektir. Yap›lan araflt›rmalar
göstermektedir ki üstün yeteneki bir gencin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için ergenlikte karfl›laflaca¤› geliflimsel psikolojik sorunlarla da iyi bafletmesi
gerekmektedir. Bu naktada üsütn yetenekli ergenin yetenekleri bu sorunlarla bafletmede bir yetiflkinin deste¤i ile daha kolay afl›labilir hale gelme olas›l›¤› tafl›maktad›r. Bu deste¤in ergenlerle çal›flan bir psikolojik dan›flman taraf›ndan verilirken psikoanalitik kuramdan nas›l yararlanabilece¤ini bu bölümde vakalarla örneklenecektir.

Kuramsal Çerçeve
Psikolojik dan›flman›n en önemli kurallar›ndan biri flarts›z kabuldür. Bunun
anlam› dan›flan kiflinin anlatt›klar›n› yarg›lamadan onu anlamaya çal›flmakt›r. Fakat bu çal›flmay› yapmak san›ld›¤› kadar kolay de¤ildir. Gelen genç sonderece öfkeli, sald›rgan, k›r›c›, afla¤›lay›c›, isteksiz, alayc›, üzgün olabilir. Bu durumda dan›flman gençle nas›l çal›flacakt›r. Bunun ilk flart› gencin dan›flmana anlatt›klar›n›
onun bir iç yaflant›s›n›n dillendirilmesi olarak dinlemektir. Dan›flmana k›zg›nl›¤›
asl›nda otorite konumunda olan, ergeni s›n›rlayan bütün yetiflkinlere k›zg›nl›k
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olabilir, güvensizlik çok yo¤un bir güven iste¤inin gizlenme flekli olabilir, ebeveynin yerine ba¤lanacak daha güvenli bir yetiflkin dan›flman olabilir ve ergen onun
yan›ndan hiç ayr›lmak istemeyebilir. Bütün bu olas›l›klar içinde ergeni anlamaktan önce onun kendisini anlamas›n› hatta anlamadan önce merak etmesini sa¤lamak çal›flmaya bafllaman›n en önemli noktalar›ndan biridir.
Dan›flmanl›k çal›flmas› içinde anlatt›¤› dasvran›fllar›n anlam›n›n ne oldu¤unu
keflfetmeye çal›flmas›na destek olmak dürtü parçac›klar›n›n düflünceleri oluflturmas›na yard›m etmek olaca¤› böylece de dürtülerini daha kolay denetleyebilece¤ini unutmamak gerekir (A. Freud,1989). Yani dile gelen düflünceler dürtülerin ifllenmifl medenileflmifl halleridir. Bu ba¤lamda ergenin duygular›n› anlatmaktan
çekinmeyece¤i bir ortam oluflturmak önemlidir. Onun zaten korktu¤u duygular›
anlatmama nedeni karfl›s›ndakinin yarg›lar›ndan çekiniyor olmas›d›r. Dan›flmana
düflen görev ise sadece duygular› anlamaya çal›flmakt›r. Onlar›n nerelerden kaynakland›¤›n› bulmak için ergeni yüreklendirmek ve duygular›n› normalize etmekle ifle bafllamakt›r. Üstün yetenekli ö¤rencilerin meraklar› bu konuda dan›flman›n
en önemli yard›mc›lar›ndan birini oluflturur. Bu merak ve entellektüel aray›fl Anna
Freud’ün belirtti¤i gibi sadece bir ak›lsallaflt›rma savunmas›n›n ötesinde ö¤rencinin iç yaflant›lar›n› da merak etmesi için kullan›labilir.
Dan›flman›n bir yandan yetiflkin biri olarak ergenle aras›ndaki mesafeyi korumas› di¤er yandan da konuflulmayanlar› konuflulacak güvenli bir ortam sa¤lamas› Shapiro’nun (2000) belirtti¤i hem samimi hem güvenli hem de ciddi bir alan›
tan›mlamakta böylece ergenin tehdit alt›nda hissetmeyece¤i bir ortam oluflturulmaktad›r. Babaeva’n›n bahsetti¤i ergenin bir yetiflkinle çal›flmada ö¤renilece¤i
konulardan biri de bu alan› yaratmak merak etmek olabilir. Üstün yetenekli ergen anlatt›klar›ndan ondan daha fazla korkmayan, ürkmeyen, üzülmeyen, pani¤e kap›lmayan bir dan›flmanla çal›flt›¤›nda deneyimlerini dan›flman›n süzgecinden geçirerek anlamland›rmaya çal›flt›¤›nda kendini daha iyi anlama yolunda
önemli ad›mlar atm›fl olacakt›r. Di¤er yandan ergen dan›flmana anlatt›¤› bütün
olaylar›n sadece düzeltilmesini de talep edebilir adeta küçük bir çocuk gibi, burda yaflad›¤› tatminsizlik (çünki dan›flman herfleyi düzeltecek tümgüçlü bir varl›k
de¤ildir) hayal k›r›kl›¤› üzerine çal›flmas› sa¤lan›rsa geliflmeye devam edecektir,
aksi halde bafletme yolu olarak, uyuflturucu, s›n›rs›z cinsel etkinlikler vb. ile gerçekleri duymamaya çal›flacakt›r (Schmid-Kitsikis, 2001).
Dan›flman ergenlerle çal›fl›rken dikkat etmesi gereken konulardan biri de ergenin çevresi için ne anlama geldi¤ini iyice anlamakt›r. Üstün yetenekliler çevrelerinde çeflitli anlamlar ifade edebilirler, aile için bir övünç kayna¤›, gelecek vadeden bir ifl insan›, bilim insan›, ya da yeteneklerini belli etmemesi gereken, ilgi çekmemesi gereken sorunlu bir genç. Bütün bunlar ergen dan›flmana geldi¤inde
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üzerinde tafl›d›¤› ve tafl›maya al›flt›¤› de¤erlerdir ve bizim de ona bu flekilde davranaca¤›m›z düflüncesindedir. Buna psikoanaliz literatüründe transferans denir.
Biz bu beklentilere uygun davran›rsak ergene yard›m etme olas›l›¤›m›z kalmaz,
çünki biz ona de¤il ona verilmifl rollere var olmalar› için yard›m etmifl oluruz.
Chetrit-Vatine’in (2003) belirtti¤i üzere kendi ruhsal alan›m›zda onun kendi ad›na kendi olarak var olmas› için yer açmam›z gerekmektedir. Bunun için de psikolojik dan›flmanla çal›flan üstün yetenekli ergenlerin kendileri olarak var olmalar›n› sa¤layacak ortam›n oluflturulmas› kiflilikleri ve yetenekleri aras›nda varolmaya
bafllayan yar›lmay› tamir edebilecektir.
Üstün yetenekli ergenlerin h›zl› ve derinden kavrayan zihinsel yetenekleri ve
yarat›c›l›klar› yetiflkinlerle yapt›klar› çal›flmalarda onlar› kolayca anlamalar›n› her
zaman sa¤lamaz. Bu yetiler ayn› zamanda savunmalar›n da ifline yararlar.
Okullarda çal›flan psikolojik dan›flmanlar›n ö¤rencilerle çeflitli farkl› durumlarda beraber olabilmeleri ve üstün yetenekli ö¤renciyle sadece dan›flmanl›k hizmetleri ile s›n›rl› kalmayan iliflkiler bütünü oluflturmas› ergenin daha az savunma
gereksinimi içinde olmas›na yard›mc› olabilir. Psikolojik dan›flman sadece ofisinde
görüflme yapan bir kifli olmak yerine okul içinde ö¤rencilerle etkileflim içinde olan
do¤al bir toplum üyesi olarak daha kolay ifllev görebilir. Bunun için de üstün yetenekli ö¤rencilerle çal›flabilecek becerilerini gelifltirmesi, zengin ve derin ilgi
alanlar›n›n olmas› dan›flmanlar›n iflini kolaylaflt›racakt›r.

Vaka Örnekleri:
I. P. bir lise ö¤rencisi son derece zeki, baflar›l› , bununla birlikte s›n›fta çok fazla aktif ve bazen dersin ak›fl›n› olumsuz yönde etkiliyor. Okulun psikolojik dan›flman›na gönderiliyor. Bu dan›flman›n yürüttü¤ü kol faliyetlerinde de yer alan ö¤renci ile çal›fl›lmaya bafllan›yor. Yap›lan çal›flmalarda dan›flman› idealize etmifl olan
ö¤rencinin küçük yaflta annesini kaybetti¤ini ve han›m olan dan›flman› annesi yerine koydu¤u görülüyor. Bu çal›flma s›ras›nda asl›nda annesini idealize etti¤ini ve
ona benzemek için çok çal›flt›¤›n› ama ne yapabilece¤ini bilmedi¤ini, k›z arkadafllar›na çok otoriter davranarak onlar›n sayg›s›n› kazanmak istedi¤ini bu yüzden de
s›n›fta her konuya fazla kar›flt›¤›n› ve arkadafllar›nca da pek hofl karfl›lanmad›¤›
tesbit ediliyor. Çal›flmalar s›ras›nda çeflitli ilgi alanlar› hakk›nda dan›flman›yla konufluyor bununla birlikte kaybetti¤i annesi hakk›nda birfleyden bahsetmek istemiyor. Yo¤un bir entellektüel birikimi ve merak› olan bu ö¤renciyle dan›flman merak etti¤i konular üzerine sohbetler gerçeklefltirirken, konularda hep kutuplaflan
düflünceler oldu¤unu fark edip bunu ö¤rencinin bilgisine sunuyor, ö¤renci ile bu
gözlem üzerine çal›fl›l›yor. Bu çal›flma sonunda ö¤renci fikirler aras›nda ille de bir
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kutuplaflma olmas› gerekmedi¤ini bunlar›n her birinin olumlu ve olumsuz yanlar›n›n da olabilece¤i konusunda fikirler önesürmeye bafll›yor. Daha sonraki aflamada psikolojik dan›flman ö¤rencinin annesi gibi olmak istedi¤ini ama ondan da sadece baflar›lar› ba¤lam›nda bahsetti¤ini vurguluyor. Bu noktadan sonra ö¤renci
kaybetti¤i annesiyle ilgili daha fazla konuflmaya bafll›yor. Çal›flma hala devam etmektedir.

dini açabilecek bir konuma gelmesi için yol açm›flt›r. Kendini güvende hisseden
N. kendisi ve iliflkileri ile ilgili daha çok fley anlatm›fl ve bunlar üzerine düflünmeye bafllam›flt›r. Sald›rganl›¤a giden dürtüler bu sefer düflünce ve söze bürünerek
ergenin eylemlerinin dönüflmesine yard›mc› olmufltur.

Burada dan›flman en baflta ö¤rencinin sorunu üzerine çözme iddias› ile atlamam›flt›r. Ö¤renciyi daha yak›ndan tan›ma olana¤›n› flans eseri do¤al ortam›nda
yakalam›fl ve buradan ç›karak ö¤renci ile s›n›rlar› belli olan bir yak›n iliflki kurabilmifltir. Bunun sonucu olarak da ö¤rencinin entellektüel meraklar› ile kutuplaflt›ran düflünce yap›s› üzerine çal›flm›fl daha sonra da bunu ö¤renci için hassas bir
konu olan kay›p konusuyla ba¤lant›land›rm›fltflr. Bu arada da ö¤rencinin kendini
idealize etmesine izin verirken ona bir anneymiflcesine de davranmam›fl, yani psikolojik dan›flmanl›k çerçevesini de zedelememifltir. Dolay›s›yla bu üstün yetenekli k›z ö¤renci ile devam edebilir bir dan›flmanl›k iliflkisi oluflturmufltur.

SONUÇ

II. Bu vakadaki N. erkek ö¤renci üstün yetenekli bir gençtir ve çok yak›n bir
akadafl› ile sorunlar yaflamaktad›r. En sonunda arkadafl›n› telefonla rahats›z etmeye okulda itip kakmaya varan bir olumsuz iliflki içine girer. Durumun kurban›
olan ö¤renci bunu psikolojik dan›flmana haber verir ve çözüm bulmas›n› ister. Bunun üzerine psikolojik dan›flman, ö¤renci ile görüflme yaparak son zamanlardaki
bir gözleminden yola ç›karak N.’yi keyifsiz gördü¤ünü söyler. Çal›flma s›ras›nda
ö¤renci bütün randevular›na hiç aksatmadan yaz›n da dahil olmak üzere baz› seanslarda çok az konuflmas›na ra¤men seanlar›n› gelir. Bu arada kurban olan ö¤renciyle görüflen psikolojik dan›flman art›k bir sorun olmad›¤›n› arkadafll›klar›n›n
bitti¤ini, N.’nin de kendisini rahats›z etmedi¤ini söyler. N.’ise psikolojik dan›flmanla yak›n bir iliflki kurmufltur ve bu iliflkinin devaml›l›¤› onu güvende hissettirmektedir. Peki neden erkek olan dan›flmanla bazan az konuflmas›na ra¤men bu yak›nl›¤› tutarl› olarak sürdürmektedir. Ö¤rencinin babas› yurt d›fl›nda çal›flmakta ve
nadiren yurda k›sa süreler için gelmektedir. Ergen annesi ile yaln›z kalmakta ve
bu da ergenlik içindeki bütün ensestüöz fantazileri k›flk›rtmaktad›r. Bunlarla bafletmeye çal›flan ergen çevresine sald›r›larda bulunarak içindeki sesleri duymamaya çal›flmaktad›r. Psikolojik dan›flman›n düzenli olarak görüflmeler ayarlamas›yla
uzakta olan baban›n yerine kural koymas› as›l önemlisi de üstün yetenekleri ile
ö¤rencinin bunu bilinç seviyesinde olmasa bile bilinç ötesinde kavramas› ve dan›flmana ba¤›n› devam ettirmesi çal›flman›n yararl› olmas›n› sa¤lamaktad›r. N. konuflmalar›nda iliflkileri ile ilgili olarak dile getirdikleriyle zaman içinde kendine bir
k›z arkadafl edinir ve cinsel davran›fllar› sa¤l›kl› bir yola girer. Burada Psikolojik dan›flman›n N’nin uzun sessizliklerine izin vermesi onu zorlamamas›, ergenin ken-

Bahsedilen iki vakada da üstün yetenekli iki gencin psiflik geliflimleri ile yeteneklerinin birbirlerini destekler hale gelmesi psikolojik dan›flmanlar›n çal›flmalar›yla sa¤lanm›flt›r. Ö¤renciler için sa¤lanan bu imkanlar yeteneklerinin de getirdi¤i h›z ve derinlikle içgörüler haline dönüflerek bu gençlerin geliflimlerinin daha az
sorunlu olarak devam etmesine katk›da bulunmufltur. Psikolojik dan›flman›n psikoanalitik kuram ba¤lam›nda vaka formülasyonu ve müdahaleleri yapt›¤› bu çal›flmada ergenlerle etkin sonuçlar almak mümkün olmufltur.
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Yarat›c›l›k ve (De/Hb) Kiflilik Özellikleri
Koflutlu¤unun Üstün Yetenekli Çocuklar›n
Teflhisi ve Gelifliminde De¤erlendirilmesi
Mehtap KODAMAN*

Y

ÖZET

arat›c› kiflilik özellikleri ile Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u bulunan çocuklar›n davran›fl kal›plar› birbiri ile iliflkili görünmektedir. DEHB’li
bireyler üstün yarat›c›l›k gösterecek kifliler olabilir yada üstün yarat›c›l›k gösteren kiflilerin pek ço¤unda DEHB vard›r yada bu bireyler DEHB’ye benzer özellikler göstermektedir. Üstün yetene¤in önemli bir parças› da yarat›c›l›kt›r. Bu
gizil gücü tan›mak ve gelifltirmek toplumlar için bulunmaz nimettir. Her iki
grubun davran›fl özellikleri iyi bilinir ve çözümlenir ise ileride yarat›c›l›¤› ile insanl›k için önemli de¤erler oluflturabilecek olas› dehalar›n topluma kazand›r›lmas›nda öngörü ve de¤erlendirmeye gidilebilir. Böylece bir hastal›k yada rahats›zl›k olarak görülen aleyhte bir durum lehte bir duruma çevrilebilir.

G‹R‹fi
‹nsanl›¤›n geliflimi ve ilerlemesinde aslan pay›n› elinde bulunduran yarat›c›
güç ilgi oda¤› olmufl; yarat›c›l›¤› tan›mak, tespit etmek , büyütmek, mümkün ise
oluflturmak toplumlar›n birincil meselesi haline gelmifltir. Yarat›c›l›¤›n erken teflhisi ve olumlu yönlendirilmesi üstün yetenekli çocuklar›n topluma kazand›r›lmas›
anlam›na gelmektedir. Çünkü üstün yetene¤i oluflturan önemli bir unsurda yara____________________________________

* Arfl. Gör., Trakya Üniversitesi.
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t›c›l›kt›r, özel yetenek anlam›nda çocu¤un sivrilmesi için yarat›c›l›¤a gereksinimi
vard›r. Kiflili¤in yarat›c›l›k üzerindeki etkisi son 50 y›la do¤ru iyi bir araflt›rma konusu olmufltur. Örne¤in alanyaz›na 1970’lerden 1990’lara kadar her on y›lda bir
ortalama 3500–4500 dolay›nda yarat›c›l›k referans› eklenmifltir. (Feist ve Runco,
1993: 271–286; Sternberg ve Lubart,1999: 3–15).
Yarat›c› bireylerin davran›fl kal›plar› ve kiflilikleri üzerine yap›lan araflt›rmalar
ile DE/HB (Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u, AD/HD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder,) li bireylerin davran›fllar› üzerine yap›lan araflt›rmalar ilginç bir koflutlu¤u ortaya koymaktad›r. Sözü geçen iki grup birbiriyle benzer özellikler tafl›maktad›r. Bu durum akla flu soruyu getirmektedir. Acaba Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u gösteren kifliler asl›nda olas› bir üstün yetenek midir?
DEHBÕli bireyler üstün yarat›c›l›k gösterecek kifliler olabilir yada üstün yarat›c›l›k
gösteren kiflilerin pek ço¤unda DEHB vard›r yada bu bireyler DEHB’ye benzer
özellikler göstermektedir. Bu konunun daha çok t›bbi k›sm›d›r; burada e¤itimcileri ilgilendiren sözü geçen davran›flsal ve kifliliksel koflutluklar› göz önünde bulundurarak potansiyel bir üstün yetene¤i tespit etmek ve onu baflar›l› olabilece¤i bir alana kanalize edebilmektir. Yarat›c›l›k yaln›z sanatsal de¤il bilimsel alanda
da geliflebilen kompleks bir yap›d›r. Bu yolla yaln›z gelece¤in sanat dehalar› de¤il
bilim adamlar› da tespit edilebilir ve uygun koflullarda yetifltirilirler ise kendilerini
gerçeklefltirebilirler. Böylece bir hastal›k yada rahats›zl›k olarak görülen aleyhte
bir durum lehte bir duruma çevrilebilir.

YÖNTEM
Alan yaz›n taramas› ve karfl›laflt›rma.

Yarat›c›l›k nedir? DEHB nedir?
Yarat›c›l›k ve DEHB tan›mlamalar› pek de birbiri ile iliflkili gibi görünmemektedir, oysa iki grubun kiflilik özellikleri incelendi¤inde DEHB- yarat›c›l›k iliflkisi aç›kl›k kazanmaktad›r.
Torrance’e göre yarat›c›l›k sorunlara; bozukluklara, bilgi eksikli¤ine, kay›p
ögelere, uyumsuzlu¤a karfl› duyarl› olma; güçlü¤ü tan›mlama, çözüm arama,
tahminlerde bulunma yada eksikliklere iliflkin denenceler gelifltirme, bu denenceleri de¤ifltirme yada yeniden s›nama, daha sonrada sonucu baflkalar›na iletmektir. (Sungur,1997:13) Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u ise, Çocukluk nerodavran›flsal bozukluklar›n›n en s›k rastlan›lanlar›ndan biridir ve adolesanl›¤a ve
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yetiflkinli¤e do¤ru da ›srar edebilir. Kronik dikkatsizlik ile dürtüsellik ve hiperaktivite, yada bu ikisinin günlük fonksiyonlar› tehlikeli hale getirmesidir. (National
Center on Birth Defects & Developmental Disabilities Centers: 2001) En az alt›
ayd›r süren, halihaz›rda birden fazla çevrede geliflen dikkatsizlik, hiperaktivite ve
dürtüsellikle nitelenir. (White, 1999: 589) Amerikan Psikiyatri Derne¤i okul ça¤›ndaki çocuklar›n 3%-7%sinde DEHB göründü¤ünü bildirmifltir. Oranlar konusunda farkl› sonuçlar vard›r; erkeklerde k›zlardan çok görüldü¤ü söylenirken baz› yay›nlarda k›zlar›n oran› erkeklere yaklaflmaktad›r. Üç tiptir. Dikkatsizli¤i bask›n olan
hiperaktivitesi bask›n olan ve birleflik tip. (National Center on Birth Defects & Developmental Disabilities, 2001) Hperaktivite/dürtüselli¤i bask›n olan DEHB okul
öncesinde tespit edilir iken dikkatsizli¤i bask›n olan tip okul dönemine hatta sonras›na kadar fark edilmeyebilir. (Blum ve Mercugliano, 1997; White,(1999:589))

Yarat›c›l›k ve DEHB ‹liflkisi
Cramond (1995), yarat›c›l›kla DEHB ve duyarl›l›k aras›nda iliflki oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bu hipoteze göre beyin yönetimindeki baz› kar›fl›kl›klar nedeni ile
DEHB ’li kiflinin daha fazla h›zl› veri girdisi yüzünden daha fazla dikkat da¤›t›c›
fley yan›nda büyük zenginlik , kendili¤indenlik yarat›c› yetenek ve yarat›c› düflünceye sahip oldu¤u yönündedir. Beyin sa¤ ve sol loblar›n›n ayr› ifllevleri oldu¤u biliniyor belki de bu türden bir kar›fl›kl›k ifllemlerde kompleks bir yap› oluflturmaktad›r bu da zengin yap›n›n nedeni olabilir.Yine Barkley’e (1998: 3) göre uzun süreden beri farz edildi¤i gibi DEHB dikkat bozuklu¤u de¤ildir. Beyin çevrimindeki
baflar›s›zl›¤›n ifllevi olmaktan ziyade özdenetim ve izleme sisteminin yavafllamas›d›r. Bu düflük öz düzenleme sonraki elde edilecekler için flimdiki cevaplar› ertelemeyi sa¤layan yetene¤i, dikkat süreklili¤i için hayati di¤er önemli beyin fonksiyonlar›n› zay›flat›r. Anlafl›lan bu olumsuz gibi görülen etki yarat›c›l›k üzerinde
olumlu tesir yaratmaktad›r. Beyin ifllevleri yeterince karmafl›k olmakla beraber
DEHB nedenleri ve beyinde oluflturdu¤u etki tepki düzene¤iyle bafll› bafl›na bir
araflt›rma konusudur ve daha ziyade Nörologlar›n bilim sahas› içine girmektedir.
Ama bu sonuçlar her ne sebeple ve nas›l oluyor ise olsun DEHB’li davran›fl kal›plar› ile yarat›c› bireyinkiler bire bir örtüflmektedir. Burada as›l irdelenecek husus
bu koflutluklard›r. Yarat›c› düflünce ve eylem yetene¤ine sahip üstün yetenekli çocuklar›n bu özellikleri iyi bilinir gözlenir ve de¤erlendirilir ise gelecekte insanl›¤a
büyük faydalar gösterebilecek konuma ulaflmalar›na yard›m edilebilir.
Yarat›c›l›k -DEHB; Yeteneklilik-DEHB iliflkisi nerede ise kesin bir aç›kl›k göstermekte ise de bafll›bafl›na bu iliflkiyi ele alan yay›n say›s› azd›r. Bu yay›nlar genellikle Cramond (1994,1995) un yay›nlar› çerçevesinde geliflen yay›nlard›r. Oysa
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Shaw ve Brown (1991: 15-23) - un bir araflt›rmas›nda 115 üzeri IQlu ve DEHB li
çocuklarla yüksek IQ’lu ve DE/HB’siz çocuklar k›yaslanm›fl DE/HB’li grupta daha
yüksek figürel yarat›c›l›k saptanm›flt›r. 1993’te DE/HB- yarat›c›l›k iliflkisi kan›ksanm›fl, herhalde DEHB ilaç tedavisinin yarat›c›l›k üzerinde olumsuz etki gösterece¤inden endifle edilmifl olmal›d›r ki methylphenidate (Ritalin) tedavisi gören
DEHB’li çocuklar›n yarat›c›l›k seviyesinde bir düflüfl olup olmad›¤› araflt›r›lm›fl, Ritalin kullanan grupta yarat›c›l›k testi baflar›s›nda bir miktar düflüfl görülmekle beraber Ritalin’in olumsuz etkisine dair anlaml› bir sonuç bulunamam›flt›r. (Funk,
Weaver, Exley: 1993: 91(4):816-9) DEHB’liler h›zl› duyusal girdilerden dolay› daha fazla dikkati da¤›t›c› fley sonuç olarak kendili¤inden büyük çeflitlilik ve yarat›c› düflünceye sahip olabilir. Efl flekilde d›fltaki görüntü ve gürültüler düflünce sürecine, dikkatini baflka yere vermesine yada ifllerine engel olabilir. DEHB’nin aromaterapisi üzerine bir araflt›rmada kolayca incinen DEHB’li bireylerde depresyon,
öfke, anxiete sonras› kar›fl›k renkli çiçek buketi koklat›lm›fl, enerji iste¤i, h›zl› konuflma, h›zl› düflünme fikirler ve yarat›c›l›¤›n zenginleflti¤i tespit edilmifltir.
(Godfrey,2001: 4) Aromaterapi ile hem DEHB’nin tedavisi hem yarat›c›l›¤a katk›s› hedeflenmektedir; belkide yarat›c› sürecin ortaya ç›k›fl› DEHB’nin sa¤alt›m›yla
efl anlama gelmektedir. Yine baz› araflt›rmalarda DEHB’nin sanatla rehabilite edilebilirli¤i üzerine yo¤unlaflm›flt›r. (Stern , 2002: 111–117) Bu ve bunun gibi araflt›rmalar DEHB- yarat›c›l›k iliflkisinin kuvvetle kabul gördü¤ünün kan›t›d›r. Cramond (1994: 193-210)’de Söz sanatlar›n› kullanma, heyecan arama, yüksek yarat›c›l›k puan› vas›flar›yla yarat›c› kifli ile DEDB’li kifliyi ortak olarak betimler. Burada yarat›c›k kiflilik ve üstün yeteneklilik özellikleri ile DEHB özelliklerinin karfl›laflt›r›ld›¤› tablolara yer verilecektir. Üstün yetenekten bahsederken kastetti¤imiz
fley asl›nda ço¤unlukla yarat›c›l›kt›r. Özel E¤itim okullar› Yönetmeli¤inin 6. maddesinin (i) fl›kk›nda üstün yetenekli çocuk için “ZB çeflitli ölçeklerde 110 veya daha yukar›da olup ta güzel sanatlar teknik v.b. alanlarda yafl›tlar›ndan belirli ölçüde üstün olma kriterleri getirilmifltir. (Yavuzer, 1993:143) Çocu¤un belirli bir
alanda yafl›tlar›ndan üstün olmas› için kavramlar aras›nda iliflki kurabilmesi ve
yeni kavramlar oluflturmas› ve bir fark yaratmas› gerekmektedir ki bu da yarat›c›l›kt›r. Bu yüzden yarat›c›l›k özellikleri ile üstün yeteneklilik özellikleri temelde
paraleldir. Morelock üstün yetenekli çocuklar›n geliflim özelliklerine dikkat çekmifl üstün yetenek tan›m›n› normal standartlardan nicelik ve nitelik olarak farkl› içsel deneyimler ortaya koyan, ileri biliflsel becerileri içeren uyumsuz geliflim
olarak yapm›flt›r. Biliflsel geliflimin fiziksel ve duyuflsal geliflimden daha h›zl› geliflmesi baz› ilginç sonuçlar do¤urmaktad›r. Üstün yetenekli çocuklar›n hayat deneyimlerindeki afl›r› yo¤unluk bu çocuklar› duygusal kar›fl›kl›¤a yöneltir (Da¤l›o¤lu, 2003,24-26). DEHB’deki yönetimsel ve davran›flsal kusurlar da üstün yetenekle iliflkili görünmektedir.
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Tablo 1: DEHB- Üstün yetenek iliflkisi Digest (1993)
DEHBÕÜ HATIRLATAN DAVRANIÞLAR
LAR

†ST†N YETENEÚÜ HATIRLATAN DAVRANIÞ-

Hemen bütün durumlarda dikkatin
sürdürülmesinde zay›fl›k

Belirli durumlarda, can s›k›nt›s›, dikkat zay›fl›¤›
ve hayal kurma.

Görevi sürdürmede azalan verim,
sonuçland›ramama

Konu d›fl› gibi görünen görevleri sürdürmede
düflük tahammül

Dürtüsel, hazz› ertelemede zay›f

Zihinsel geliflimin gerisinde kalan yarg›

Sosyal ba¤lamda davran›fllar› engellemede
yada emirlere ba¤l›l›kta bozulma

Liderlik için otoritelerle güç mücadelesine
girebilir

Normal çocuklardan daha fazla aktif ve
huzursuz(k›p›rdanan)

Yüksek aktivite düzeyi daha az uyku ihtiyac›
duyabilir

Kurallar ve düzenlemelere sad›k kalmakta

Kurallar›, al›flkanl›klar› ve gelenekleri sorgulama

Cramond (1994:193-210ve 1994b) ise DEHB ve yarat›c› kiflilik özelliklerini
çok yönlü olarak tablolar›nda karfl›laflt›rm›flt›r.(Tablo 2,3,4)
Tablo 2: DEHB- Yarat›c›l›k iliflkisi Cramond, B. (1994)
DEHB

YARATICILIK

ÜLGÜ VE DÜKKAT
Ço¤u zaman bir fleyleri bitirmeyi beceremez.

‹lgi dizisi genifltir.

S›k s›k aktivite de¤ifltirir.

Fikirlerle oynama e¤ilimindedir.

Kolayl›kla kafas› kar›fl›r.
YOÚUNLAÞMA VE ÜMGELEM
Genellikle dinlemez görünür

Düflünce ve hareketlerde büyük h›z vard›r.

Hayal

Hayal

Zor yo¤unlaflma

Kayg›l›; yüksek bir hayalgücü

D†ZENLEME
‹flleri düzenlemede zorlan›r

Belirsizli¤e karfl› tolerans

‹fline gerekli fleyleri s›k s›k kaybeder

Kargaflada düzen bulur
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Tablo 3: DEHB- Yarat›c›l›k iliflkisi Cramond, B. (1994)
DEHB

YARATICILIK

BAÚIMSIZLIK
Denetlenmeye daha çok ihtiyaç duyar.

Özgür ruhludur di¤erlerinin koydu¤u
s›n›rlar› reddeder.

S›k s›k aktivite de¤ifltirir.

Fikirlerle oynama e¤ilimindedir.

ENERJÜ VE HAREKETLÜLÜK
Haddinden fazla koflar t›rman›r.

Hayat saçar

Haddinden fazla k›p›rdan›r.
Oturur kalmakta zorlan›r, yerinde
duramaz daima bir ifl üzerindedir.

Yüksek enerji düzeyi

RÜSK ALMA
Muhtemel sonuçlar› hesaba katmadan
s›k s›k tehlikeli fiziksel faaliyetler al›r.

Riske girmeyi göze almaya gönüllüdür.

Tablo 5’te ise DEHB özellikleri olan dürtüsellik –dikkatsizlik-hiperaktivite s›n›fland›rmalar› alt›nda American Psychiatric Association (1994)’›n aç›klad›¤› veriler ile Sungur’un (1997: 25-29)derlemifl oldu¤u ve Csikszentmihalyi (1996:3640)’nin iflaret etti¤i yarat›c›l›k özellikleri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Tablo 5: Dikkatsizlik-Hiperaktivite-Dürtüsellik ölçütleri ba¤lam›nda Yarat›c›l›k ve
DE/HB özellikleri
D
Ü
K
K
A
T
S
Ü
Z
L
Ü
K

Tablo 4: DEHB- Yarat›c›l›k iliflkisi Cramond, B. (1994b)
DEHB
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D†RT†SELLÜK
Ço¤unlukla düflünmeden hareket eder.

Dürtüsel

S›k s›k s›n›ftan d›flar› ç›kar›l›r, s›ras›n› beklemekte zorlan›r.
SOSYALLÜK
Negatif sosyal etkileflimler.

Al›fl›lmam›fl davran›fllar.

Yaln›z bafl›na oynar.

Duygusal ba¤›ms›zl›k yaln›zl›¤› grup
aktivitelerine tercih eder.

KENDÜ KENDÜNE KONUÞMA
Vazife esnas›nda konuflur

Problem çözümü esnas›nda daha
çok kendiyle konuflur.

DUYGUSALLIK
Ruh durumu fliddetli ve çabuk bir biçimde de¤iflir.
Zor tabiatl›d›r.

Derin duygular tecrübe eder.
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D
†
R
T
†
S
E
L
L
Ü
K

H
Ü
P
E
R
A
K
T
Ü
V
Ü
T
E

DE/Hbli bireyin kißilik šzellikleri
Kolayca kafas› kar›fl›r
Dikkatini vermede baflar›s›z
Yönergeleri izlemekte zorlan›r
Dikkatini uzun süre toplamada baflar›s›z
Dikkatsizce basit hatalar yapar
Yönergeleri izlemek için çaba sarf eder
Dinliyor görünmez.
Düzenlemede zorlan›r

YARATICI bireyin kißilik šzellikleri
Hata yapan
Ayr›nt›l› ve rutin çal›flmalarda daha
az doyum sa¤lama
Afl›r› düzenlemeden rahats›z olan
Karmafl›k fikirleri tercih eden
‹fl yetene¤i eksik
Düzensizli¤e kar›fl›kl›¤a tolerans
Kar›fl›kl›¤a düzensizli¤e ilgi

Günlük aktivitelerde unutkand›r.
Düzenlemede zorlan›r
Dikkatini uzun süre toplamada baflar›s›z
Zihinsel çaba gerektiren iflleri
üslenmekten kaç›n›r.
Bir ifl için harekete geçti¤inde o ifli
unutarak baflka bir ifle giriflir.
‹zinsiz söz keser

D›fl uyaranlara karfl› aç›k
‹fl yetene¤i eksik
Herhangi bir sorunla sürekli kayg›l›
Gayri memnun
Görgü kurallar›na uymayan
Bazen ilkel kültürsüz
Ayak direyen

Dürtüsel
Haddinden fazla konuflur
Soru tamamlanmadan cevap verir
S›ras›n› beklemekte zorlan›r

‹ç güdülerini kontrolü reddeden
Kolayca k›zd›r›labilir
Afl›r› heyecansal tepkileri olan
Aç›k elefltirici
Hata bulan
Otoriteye karfl› davran›fl gösteren
Heyecan ve düflüncede ak›ll›l›k ve
çocuksuluk gibi z›t uçlarda bulunan
Riske girmeye istekli
Soru soran, Merakl›
Fakl› de¤er hiyerarflisine sahip

Oturur kalmakta zorlan›r
Durgun faaliyetlerde zorlan›r
Yerinde duramaz sürekli k›p›rdan›r elini
aya¤›n› oynat›r

Uyumsuz
Düflünmeden harekete geçer
‹fl güvenli¤ine daha az önem verir.
Kendini korumaya daha az istekli
Giriflken,cesur, at›lgan
Serüvenci
Coflkusal duyarl›l›k
E¤lence ile disiplini sorumlulukla
sorumsuzlu¤u iç içe olmas›
Ayak direyen
Çok az gerileyen
Duygular›n› bast›ramayan

Haddinden fazla koflar yada t›rman›r
Motorla sürülüyormuflças›na kofluflturur

Enerjik
Coflkulu
‹çe dönüklükle d›fla dönüklü¤ü
beraber yaflarlar
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Yarat›c› kiflilik özellikleri son 20 y›lda mevcut alanyaz›n›n yeniden gözden
geçirilmesi ve yeni araflt›rmalarla daha çok aç›¤a kavuflmufl ve önemli ölçüde sonuçland›r›lm›flt›r. (Feist ve Barron, 2003: 66) Barron and Harrington (1981: 32,
439–476.) göre yarat›c› kazan›mla, estetik duyarl›l›k, genifl ilgiler, karmaflaya giden cazibe, ba¤›ms›z yarg›, sezgi, yüksek enerji düzeyi, özgüven, ve yarat›c› özgünlük aras›nda sa¤lam bir iliflki bulunmaktad›r. Burada alt› çizilmesi gereken
özellikler yüksek enerji düzeyi, genifl ilgiler, ba¤›ms›z yarg›d›r. Bu özellikler tek
bafl›na DEHB’i aç›klamaktad›r. Tablo 2,3,4,5’i inceledi¤imizde yarat›c›l›k, ve
DEHB ‘te dikkat eksikli¤i-hiperaktivite-dürtüsellik bulgular› ile psiko-sosyal özellik bulgular› birebir örtüflmektedir. Tablo 1’deki üstün yetenek-DEHB karfl›laflt›rmas›nda da ayn› koflutluklar görülüyor. Daha önce dikkat eksikli¤i diye tan›mlanan özelli¤in asl›nda h›zl› veri girdisi nedeniyle birden çok fleye dikkat kesilmek
oldu¤u aç›klanm›flt›. Bu da yarat›c› süreçte kuluçka evresinde veri toplama aflamas› ile ilgili görünmektedir. Uyaranlar›n çoklu¤u ve ifllenebilirli¤i yarat›c›l›k için
en önemli faktörlerdendir ki DEHB’li bireyin bunu yap›s› gere¤i gerçeklefltirdi¤i
aç›kt›r.
Cramond’a (1995) ‘a göre her yarat›c› çocuk dürtüsellik, hiperaktivite ve
dikkatsizlik göstermedi¤i gibi her DE/HB davran›fl özelli¤i gösteren çocukta da
yüksek yarat›c›l›k bulunmamaktad›r. Asl›nda Cramond’un (1994: 193-210)
DE/HB ve Yarat›c›l›¤›n kesiflti¤i noktalar› gösteren tablolar› bu görüflü ile çeliflmektedir. Belki de DE/HB gösteren her birey olas› bir üstün yetenektir fakat yarat›c›l›¤›n› engelleyen faktörlerle karfl› karfl›yad›r. sonuçlar›n›n halen mu¤lak olmas›n›n nedeni bu olabilir. DEHB’nin disleksi ile beraber seyretmesi, ,okuma
bozuklu¤u olan çocuklar›n %20-25’inde DEHB oldu¤u, DEHB olan çocuklarda
ise %10-60 oran›nda ö¤renme bozuklu¤u olmas› (Erman, 2002:10) DEHB’nin
yeterince rehabilite edilmemifl olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Yine erken
yafllardaki çocuklar›n ö¤retmenlerinin görüflleri de çocu¤un bu huzursuzlu¤unun içindeki mevcut gizil gücü d›fla vuramamaktan kaynaklan›yor olabilece¤i
yolundad›r. Sanatta yada bilimde üstün yetenekleriyle tan›nm›fl kiflilerin hayatlar› incelendi¤inde okulda baflar›s›z olduklar›, okuldan uzaklaflt›r›ld›klar› yada
e¤itimlerini yar›da b›rakt›klar› görülür bu durum yarat›c›l›k-DEHB iliflkisi göz
önünde bulunduruldu¤unda flafl›rt›c› olmamal›d›r. Yine DEHB’li bireylerin konuyla alakas›z yorumlar yapt›¤› bildirilmifltir, (Fisher, 2001) bu da yarat›c›l›kla ilgili ça¤r›fl›msal kurama uygundur çünkü yarat›c›l›k ça¤r›fl›mlar›n uzakl›¤› ile ilgilidir. DEHB’li birey konuyla ilgisiz yorum yapar görünmekle birlikte düflünce ak›fl›ndaki h›z yüzünden konunun ileri hamleleri ve 3.4. boyutuyla iliflkili konufltu¤u için konudan uzak yorum yapm›fl zannedilebilir. Bir neden de hayalci ve dalg›n olduklar›ndan baflka bir konu üzerinde düflünmeleri olabilir. Yine kelimeleri
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bulmakta zorland›klar› (Fisher, 2001; White, 1999: 596; Tuberous Sclerosis Association) bildirilmifltir bu da efl anlaml› sözcüklerin efl zamanl› ça¤r›fl›m›nda tercih yapamamak nedeniyle oluflabilir.
DEHB’li bireyin de yarat›c› birey gibi sistemlerle uyuflamad›¤› biliniyor; bu
tür bireyler davran›fl kal›plar› ve beklentilerle çeliflen uyumsuzluk göstermektedir. Her fleye ra¤men sisteme direnerek sistem içinde kalanlar›n olmas› da mümkündür. Baz› araflt›rmalar DEHB belirtilerinin yetiflkinlikle azald›¤› yada yok oldu¤u yolundadad›r; bu kifliler ise ya kendini sa¤altm›fl ya pasifize etmifl (gizil
güçlerini yitirmifl) ya da iç gerilimi azaltan bir süreçte gözlenmifl olabilirler. Hiçbir olgu varken yok olamayaca¤›na göre baflka bir biçime dönüflmüfl olmal›d›r.
Baz› araflt›rmalar DEHB - Bipolar Bozukluk, DEHB- Madde ba¤›ml›l›¤› iliflkisi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Deha ile delili¤in neredeyse kardefl gibi görülmesi; yetenekle delilik aras›nda bir ba¤lant› kurulmas› (Hammer: 1984, 111); DEHB’leantisosyallik iliflkisi , DEHB ile otizm aras›nda kurulan iliflkiler (Fisher, 2001) ile
yarat›c› kiflilik özeli¤indeki iç benine yaklaflma, daha fazla izolasyon hissetme ve
yaln›zl›ktan hofllanma gibi davran›fl özellikleri de koflut görünmektedir. Baz› sanatç›lar›n psikotik yada nevrotik ataklar geçirdikleri biliniyor. Bu durumun izah›
güç gibi görünmekle beraber; yarat›c›l›klar›na ket vuruldu¤u, iç gerilimini boflaltacak ortam bulamad›klar› dönemlerde, yahut toplumun farkl›l›klara sayg›
göstermemesi, anlafl›lmama gibi nedenler; bu kiflilerin genellikle yanl›fl anlafl›lmas› çocuksu, düflüncesiz, kaba, sayg›s›z, aptal vs. nitelenmesi, toplum d›fl›na
itilme ve yo¤un izolasyon durumlar›nda bunal›ma girebilme ihtimalleri uzak de¤ildir. Unutulmamas› gereken bir nokta da iki grubunda k›r›lgan yap›ya sahip
olmas›d›r. Barron (1963)’ e göre yarat›c› kifliler baflkalar› ile iliflkilerinde adetlere
uymazlar, asi düzensiz ben merkezli ve gösteriflçi olup gözlemci rolüne bürünmeye e¤ilimlidirler. MMPI fiahsiyet testinde sapma puanlar› (yüksek T skorlar›)
elde etmeleri daha muhtemeldir. Fakat bu flüphesiz gerçek bir flahsiyet bozuklu¤undan ziyade flahsiyetlerinin karmafl›kl›¤›n›, aç›k sözlülüklerini, savunma e¤ilimlerinin az oldu¤unu ve yaflant›lara karfl› aç›k olduklar›n› aksettiren bir durumdur. Olgunlu¤a bel ba¤lama yada karakter yada ailede DEHB’nin süreklili¤i kiflinin güven yada özsayg›s›nda güçlü etki yapabilir, bu kiflinin depresyon ve anxiete hissetmesine neden olabilir. (Cooper & Bilton, (1999)) Yarat›c›l›k ve delilik,
ç›lg›nl›k aras›nda her zaman bir iliflki oldu¤u düflünülmüfl bu konuda araflt›rmalar yap›lm›flt›r (Hammer: 1984, 111). Öte yandan DEHB hipomani ve mani aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u son araflt›rmalarda gösterilmektedir. Brody
(1999:197-215). Bu tür patolojik iliflkiler de DEHB’in yarat›c›l›kla ba¤lant›s›n›
destekleyen di¤er verilerdir.
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ÖNER‹LER
DEHB ve Yarat›c›l›k iliflkisi aç›k gibi görünmektedir. DEHB’nin olumsuz yans›malar› ancak sanat e¤itimi sayesinde sa¤alt›labilir yarat›c›l›¤›n› d›fla vuran çocuk belki kendine ve çevresine zarar verecek davran›fllar›n› dizginleyerek; yarat›c› süreçte bu coflku ve taflk›nl›¤›n› olumlu bir ürüne dönüfltürebilecektir. Bilimin tüm dallar›nda oldu¤u gibi bu konu da eklektik bir çaba gerektirmektedir.
Bu konuda sanat e¤itimcileri psikologlar, psikiyatrlar, nörologlar ve çocuk geliflim uzmanlar› bir iflbirli¤i süreciyle bu çocuklar›n erken tan› ve yönlendirilmesine gitmelidir.
Beyinde sanatsal yarat› ile bilimsel yarat› ayn› basamaklar› takip eder . Yarat›c›l›k sanat e¤itimiyle mümkündür bununla beraber her yarat›c› kifli sanatç› olamaz; bunun için as›l olan, çocu¤un sanat yada bilimin hangi dal›nda baflar›l› olabilece¤inin uzman görüflleri ve tan›s›yla saptanmas›d›r. Bunun için okul öncesi
e¤itmenlerin bilir kiflilerden destek alarak, erken yafllarda çocu¤u yönlendirmesi
yerinde olur. Bununla birlikte çocuk üstün yetene¤i oldu¤u kanala aktar›lsa bile
baflka faaliyetlerde de bulunmak isteyecektir. Bu yarat›c›l›¤›n do¤as›nda olan bir
süreçtir. Yarat›c›l›kta kuluçka süresi ancak farkl› uyaranlarla beslendikten sonra
gerçekleflmektedir. Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi okul öncesi dönemden itibaren çocu¤un çeflitli etkinlikleri gerçeklefltirebilece¤i alt yap› haz›rlanmas› ülkemiz
flartlar›nda ütopik görünmekle beraber gereklidir.
DEHB -yarat›c›l›k iliflkisinin ele al›nd›¤› teorik ve deneysel araflt›rmalar›n artmas› konunun tüm yönleriyle ayd›nlat›lmas›n› sa¤layacak ve üstün yetene¤in öngörüsüne fayda sa¤layacakt›r. Konu tüm yönleriyle kavran›r ise ihtiyaçlara özel
yöntemler gelifltirerek bu çocuklar›n e¤itiminde destekleyici bir katk› sa¤lanabilir.
Öte yandan DEHB ve yarat›c› kiflilik özelliklerinin e¤itimciler taraf›ndan iyi bilinmesi bu çocuklar›n haylaz, yaramaz diye tan›mlanmas› ve e¤itimden so¤utulmas› yerine olas› bir üstün yetenek olarak özel dikkat gösterilmelerini sa¤layacakt›r.
Sözü edilen grup toplumun küçük bir yüzdesini olufltursa da, bir toplumun dahilik kapasitesi de ancak bu kadard›r.
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ÖZET

eyin f›rt›nas›, ö¤rencilerin özgürce düflünmelerine, yeni ve orijinal fikirler
üretmelerine ve bu yolla problem çözmelerine olanak sa¤layan bir tekniktir. Bu araflt›rmada “Çocuklar›n yarat›c› fikir gelifltirmelerinde beyin f›rt›nas›n›n
etkisi var m›d›r?” sorusu araflt›rman›n problemini oluflturmaktad›r. Çocuklar›n
fen alan›nda yarat›c› fikir gelifltirmelerinde beyin f›rt›nas›n›n etkisinin olup olmad›¤›n›n araflt›r›ld›¤› bu çal›flma, ‹stanbul ili Kad›köy ‹lçesindeki bir ilkö¤retim
okulundan tesadüfi olarak seçilen 8. s›n›f ö¤rencileri ile gerçeklefltirilmifltir. Ö¤rencilere beyin f›rt›nas› yapt›rmak için fen alan›nda sorular (Gürdal, Ça¤lar,
2000) belirlenmifl; bu sorular bir ders saati içinde ö¤rencilere sorularak onlar›n
ürettikleri fikirler kay›t alt›na al›nm›flt›r. Daha sonra s›n›f içinden orijinal fikirler
üreten 5 ö¤renci seçilerek onlarla yeniden beyin f›rt›nas› gerçeklefltirilmifltir. Ayn› zamanda belirlenen ö¤rencilerle neden böyle düflündükleriyle ilgili sorular›n
yöneltildi¤i görüflmeler yap›lm›flt›r. Ö¤rencilerden al›nan cevaplar de¤erlendirilmifl, yorumlanm›fl ve elde edilen bulgular ›fl›¤›nda öneriler getirilmifltir.

G‹R‹fi
Albert Einstein’in dedi¤i gibi hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Günümüz
geliflmifl toplumlar›nda art›k bilginin çoklu¤una de¤il kullan›labilirli¤ine, özgün____________________________________
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lü¤üne ve yenili¤ine önem verilmekte; bireylerin e¤itiminde bilgi y›¤›n› yüklemekten çok onlar›n kendilerini ortaya koyabilecekleri ortamlar oluflturulmaktad›r.
Bu noktada “yarat›c›l›k” kavram›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r.

deki bilinçsizlikleri gerekse örgün e¤itim sisteminin yarat›c› bireyler yetifltirmeye
yönelik yap›land›r›lmamas› nedeniyle bu konuda büyük bir eksiklik oldu¤u düflünülmektedir.

Yarat›c›l›k konusundaki bilimsel anlamdaki ilk çal›flmalar 1960’l› y›llarda bafllam›fl ve üç farkl› yönde geliflmifltir. Bunlar “yarat›c› kiflili¤i/bireyi tan›mlama”, “yarat›c›l›¤› artt›ran ya da önleyen faktörler” ve “yarat›c›l›¤›n e¤itime tafl›nmas›, yarat›c› birey yetifltirme”ye yönelik çal›flmalar olarak belirtilebilir (Sungur, 1997:13).
Bu süreç içerisinde yarat›c›l›k kavram› birçok bilim adam› taraf›ndan farkl› yönleriyle ele al›narak farkl› tan›mlar bulmufltur. Yarat›c›l›k üzerine çal›flan araflt›rmac›lar›n bir k›sm› yarat›c›l›¤› bir sezgi süreci olarak benimsemifl, bir k›sm› ise ölçüm
ve kiflilik üzerinde durmufltur. Bu tan›mlamalar, daha çok tan›mlaman›n yap›ld›¤›
alana göre de¤ifliklik göstermektedir (www.geocities.com). Torrance (1966) yarat›c›l›¤› “Sorunlara, aksakl›klara, bilgi eksikliklerine, kay›p ö¤elere, uyumsuzlu¤a
karfl› duyarl› olma, güçlü¤ü tan›mlama, güçlü¤e çözüm arama ve kestirmede bulunma” olarak tan›mlarken (Özden, 2003:172), Barlett “Ana yoldan ayr›lma, deneye aç›k olma, kal›plardan kurtulma”, Wallach ve Kogan “Çok say›da ça¤r›fl›m
üretebilme ve bu üretmede özgür olabilme, ancak bunu yaparken de özden ayr›lmama ve sapmama” Taylor “Yeni ve geçerli fikirlerin yarat›lmas›yla sonuçlanan
fikirler süreci”, Guilford ise “Al›fl›lmam›fl düflünce, esneklik, orjinallik ve ak›c›l›kt›r”
fleklinde tan›mlam›fllard›r (Ömero¤lu, Turla, 2001:49). Tan›mlardan da anlafl›laca¤› gibi yarat›c›l›k, de¤iflik durumlarda esnek, ak›c›, orijinal, al›flagelmiflten farkl› bir
flekilde düflünmeyi kapsar (Senemo¤lu, http://bef.sdu.edu.tr; al›nt›, Gibson ve
Chandler, 1988). Oysa gerek e¤itim sistemimizden gerekse toplumun de¤er yarg›lar›ndan dolay› al›fl›lagelmiflten farkl›, yarat›c› bir flekilde düflünmemiz engellenmifltir. Genel olarak karfl›m›za ç›kan her problem ve olay› klasik bir flekilde yorumlar ve analitik olarak düflünme yolunu tercih ederiz.

Ö¤rencilere yüksek baflar› notu gibi yüzeysel ve yapay hedeflerin kondu¤u,
ö¤renciye inceleme ve elefltirme için zaman ve flans›n tan›nmad›¤› dolay›s›yla tek
kabul edilebilir yan›t› ölçüt edinmifl bir e¤itim ortam›nda onlar›n yarat›c›l›klar›n›
ortaya ç›karman›n mümkün olamayaca¤› söylenebilir. Sonuçta, e¤itimde standartlar pekifltirilirken, ö¤rencide belirli bir çal›flma biçiminin yerleflmesine neden
olunmakta; bu da onlar›n yarat›c› düflüncelerini s›n›rland›rmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, ülkemizde, ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›n›, sorun çözme becerilerini gelifltirici
bir e¤itim sistemi yerine, ona haz›r bilgileri sunan bir e¤itim sisteminin varl›¤› söz
konusudur (Sanyel, www.biltek.gov.tr). Oysa okullarda geleneksel anlay›fla göre
tasarlanm›fl bir ö¤renme-ö¤retme ortam›n›n yerine, ö¤rencilerin yarat›c› fikir
üretmelerine olanak sa¤layacak tekniklerin uygulanmas›n›n ö¤rencilerin çocuk
yafllardan itibaren yarat›c› düflünmeye al›flt›r›lmas›n› sa¤lamas› aç›s›ndan son derece önemli oldu¤u düflünülmektedir. Yarat›c›l›¤› gelifltiren en önemli tekni¤in
beyin f›rt›nas› oldu¤u söylenebilir. Yarat›c›l›¤› gelifltiren kapsaml› düflünme, kuluçka yöntemi, sentez yöntemi gibi di¤er yarat›c›l›¤› gelifltiren yöntem ve teknikler
de incelendi¤inde beyin f›rt›nas›n›n izine rastlamak mümkün olmaktad›r.

Toplumsal yarat›c›l›¤›n, ak›l ve bilincin yönetime yans›mas›, kararlara kat›l›m,
ço¤ulcu ve kat›l›mc› demokrasi kültürünün bir gere¤idir. Bu sebeple bireyleri topluma haz›rlayan e¤itim kurumlar›n›n yarat›c›l›¤›n›n de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi gereklili¤i ortadad›r. Temel bir insan hakk› olarak e¤itim kurumlar›, ö¤rencilerin yeteneklerini ortaya ç›karabilmeli ve bireyleri “olabileceklerinin en iyisi yapabilmelerini ve kendini gerçeklefltirmifl bireyler olmalar›n›” sa¤lamal›d›r. Ülkemizin
e¤itim anlay›fl›n›n temelinde de 1739 Say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu’nun genel
amaçlar›n›n 2. maddesinde belirtildi¤i üzere “yap›c›, yarat›c› ve verimli bireyler yetifltirmek” hedeflenmifltir. Yine ilkö¤retim kurumlar›n›n amaçlar›nda da “ö¤rencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikâmetinde yetifltirilmesi, estetik duygular›n›n
geliflmesi, hayal ve yarat›c›l›k gücünün artmas›n› sa¤lamak” yer almaktad›r (Cürebal, http:// yayim. meb. gov.tr). Oysa gerek ailelerin çocuklar›n› yetifltirmelerin-

Beyin f›rt›nas› 1930’lu y›llarda Alex Osborn taraf›ndan gelifltirilmifl; bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve yeni fikirler oluflturmak için kullan›lan yarat›c› bir tekniktir (Demirel, 2000, s.91; www.ciadvertising.org). Beyin f›rt›nas›nda
kat›lanlar›n fikirlerinin önü kapanmaz. Böylece insanlar yetenekleri do¤rultusunda özgürce düflünürler ve bu düflüncelerini yeni alanlara tafl›rlar (www.brainstorming.co.uk). O halde beyin f›rt›nas›n›n temelinde yarat›c› düflüncenin yatt›¤› söylenebilir. Yarat›c› düflünce hayal gücü gerektirir. Yarat›c› düflüncede bir tek çözüm
de¤il, birçok muhtemel çözüm vard›r. Yarat›c› düflünce, bir sorunu irdelemek için
genellikle dar bir bak›fl aç›s›n›n sahip oldu¤u, mant›¤a dayal› analitik düflünceden
birçok noktada ayr›l›r (Rawlinson, 1995, s.16).
Beyin f›rt›nas›, bireyin düflünme, problem çözme ve yarat›c›l›k güçlerinin ve
onun zihnindeki yeni birliklerin ortaya ç›kmas›na yard›mc› olan bir teknik olarak
kabul edilmektedir (Özer, 1996, s. 51,52). Beyin f›rt›nas›, e¤itim-ö¤retim ortam›nda birçok etkinlikte kullan›labilecek etkili bir yarat›c› düflünme tekni¤idir. Derslerin daha verimli geçmesi ve ö¤rencilerin derslere olan ilgisizli¤ini azaltmak için
beyin f›rt›nas› kullan›labilir (Ünalan, beyingücü.kolayweb.com). Ö¤retim ortam›nda ö¤rencilerin ilgisini çekmenin ve bunu sürdürmenin s›rr› ö¤renci kat›l›m›n› sa¤lamakt›r. Ö¤retmenlere ö¤rencilerin etkin kat›l›m›n› sa¤lamak ve konuyla ilgili düflüncelerini tespit etmek amac›yla beyin f›rt›nas›n› kullanmalar›, ö¤rencile-
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rin derse kat›l›m›n› sa¤lama yollar›ndan biri olarak tavsiye edilmektedir (Yal›n ve
di¤erleri, 1996, s.53,54). E¤itim ö¤retimin temel amaçlar›ndan birinin fikir üreten bir toplum yetifltirmek oldu¤u düflünülürse beyin f›rt›nas› tekni¤inin derslerde etkin olarak kullan›lmas› gerekti¤i söylenebilir.
Beyin f›rt›nas›n›n uygulanmas›nda afla¤›daki s›ra izlenebilir (Güleryüz, 2001,
s.140):
•

Beyin f›rt›nas›n›n uygulanaca¤› sorun belirlenir. E¤er belirlenen sorun çok kapsaml›ysa alt sorunlara bölünmelidir (Hollingsworth, Hoover, 1999, s.132). Sorunun s›n›rland›r›lmas›yla fikirlerin da¤›n›kl›¤›n›n giderilebilece¤i söylenebilir.

•

Uygulamay› yönetecek bir baflkan, bir ya da iki sekreter seçilir.

•

S›n›ftaki her bireyin düflünce üretimine kat›lmas› sa¤lan›r. S›n›f gruplara ayr›larak beyin f›rt›nas› yap›labilir.

•

Fikir üretmede ayk›r›l›k, farkl›l›k, uçukluk hofl görülerek herkesin sorunun çözümüne iliflkin istedi¤i fikri ileri sürebilece¤i söylenir. Beyin f›rt›nas› s›ras›nda
ö¤retmen tarafs›z olmal› ve düflüncelere müdahale etmemelidir. Bu esnada
fikirlerin yarg›lanmas› daha sonraya b›rak›larak elefltiri yap›lmaz. Fikirlerin say›s›n›n çoklu¤u faydal› olabilecek fikirlerin olas›l›¤›n› artt›racakt›r (Hollingsworth, Hoover, 1999, s.132).

•

Soruna iliflkin ileri sürülen fikirler tahtaya yaz›l›r.

•

Önerilerin ileri sürülmesi bittikten sonra öneriler tart›fl›larak gruplan›r.

Beyin f›rt›nas›n›n üretkenli¤i teflvik etmesi, k›sa süre içinde birçok fikrin üretilmesine olanak sa¤lamas›, di¤er problem çözme metotlar›na girdi teflkil etmesi,
problemi genele yayarak ekipteki tüm bireylerin problemle ayn› düzeyde ilgilenmesini sa¤lamas› (www.kho.edu.tr), ö¤renen için istek uyand›rmas›, ö¤rencinin
hayal gücünü etkin hale getirdikten sonra giderek geliflmesini sa¤lamas› (Hollingsworth, Hoover, 1999, s.138), iletiflim kurma, anlaflma sa¤lama ve iflbirli¤i yapma becerilerini gelifltirmesi (fiahin, 1998, s.13) gibi bir çok yarar› tespit edilmifltir.
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¤›n içine su damlatal›m. Neden çat›rdad›?....” gibi ö¤rencileri düflünmeye sevk
edici sorulardan oluflan beyin f›rt›nas› uygulamas› bir devlet okulunun tesadüfi
olarak seçilen, 28 ö¤renciden oluflan 8. s›n›f›nda bir ders saati boyunca uygulanm›flt›r. Uygulama esnas›nda soru say›s› de¤il, ders süresi s›n›rlay›c› olmufltur. Bu
sebeple oluflturulan soru havuzundan seçilen ancak 7 soru ö¤rencilere yöneltilmifltir. Ö¤rencileri s›kmamak, gönüllü kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve performanslar›n›
düflürmemek amac›yla böyle bir uygulamaya gidilmifltir.
Uygulama yap›l›rken Özden (2003:196) taraf›ndan belirtilen “beyin f›rt›nas›
kurallar›” dikkate al›nm›flt›r. Bunlar;
–
–
–
–

Elefltiride bulunmamak
S›n›rs›z düflünme imkan› tan›mak
Çok say›da fikir üretmeye teflvik etmek
Yeni kombinasyon ve gelifltirme gerçeklefltirilmesine olanak tan›makt›r.

Bizzat araflt›rmac›lar taraf›ndan yürütülen uygulamada araflt›rmac›lar yukar›da belirtilen kurallar› göz önünde bulundurarak; s›n›ftaki ö¤rencilerin düflünceleri t›kan›p ayn› cevaplar tekrarlanmaya bafllay›ncaya kadar zaman tan›m›fl,
ö¤rencileri hiç yarg›lamaks›z›n çok say›da fikir üretmeleri için yüreklendirmifl, ö¤rencilerin birbirlerinin fikirlerinden esinlenip de¤iflik düflünceler gelifltirmelerini
sa¤lam›flt›r.
Yukar›da aç›klama getirilen beyin f›rt›nas› uygulamas› kamera ile kay›t alt›na al›nm›flt›r. Kay›t incelenip de¤erlendirilerek beyin f›rt›nas›na aktif ve istekli
olarak kat›lan, orijinal ve çok say›da fikir üreten 5 ö¤renci tespit edilmifltir. Bu
ö¤rencilerle bireysel görüflmeler yap›lm›fl ve bu görüflmelerde onlara yine sorular yöneltilerek kay›t alt›na al›nm›flt›r. Bu görüflmelerde ö¤rencilerin ilgili sorulara iliflkin düflünceleri ve bu düflüncelerini nas›l yap›land›rd›klar› tespit edilmeye
çal›fl›lm›flt›r.

Verilerin Toplanmas› ve De¤erlendirilmesi:
YÖNTEM
Beyin f›rt›nas›n›n ö¤rencilerin yarat›c› düflüncelerini ortaya ç›karmadaki etkisinin araflt›r›ld›¤› bu çal›flmada öncelikli olarak Gürdal, Ça¤lar (2000)’dan beyin
f›rt›nas› yapt›rmak üzere fen olaylar›na ait aç›k uçlu sorular belirlenmifltir. “Bulutsuz bir geceden sonra, otlar›n üzerinde çiy damlalar› görülür. Su nereden gelmifltir?, Yer atmosferi d›fl›na ç›kan insan kendini karanl›kta bulur. Neden?, K›zg›n ya-

Bu araflt›rmada s›n›fta ö¤rencilerle yap›lan beyin f›rt›nas› uygulamas› kay›tlar›, uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›ftan seçilen 5 ö¤renci ile yap›lan bireysel görüflme
kay›tlar›yla, bu ö¤rencilerden çal›flmayla ilgili toplanan yaz›l› dokümanlar veri taban›n› oluflturmaktad›r. Verilerin toplanmas› ve de¤erlendirilmesinde nitel veri
toplama teknikleri kullan›lm›flt›r. Kamera kay›tlar› ve yaz›l› dokümanlar araflt›rmac›n›n alan notlar› ile desteklenmifltir.
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Beyin f›rt›nas›na iliflkin verilerin de¤erlendirilmesinde Özden(2003:177178)’de belirtilen kriterler göz önünde bulundurulmufltur. Bunlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ak›c›l›k
Esneklik
Orjinallik (Özgünlük)
Aç›mlama
Sorunlar› tan›mlayabilmek
Sorunlara karfl› duyarl›l›k
‹mgeleme
Çocuk gibi olmak
Analojik düflünme
Analiz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentez-De¤erlendirme
Dönüfltürme
S›n›rlar› aflma
Sezgi-Tahmin
Konsantre olma
Mant›ksal düflünme
S›ra d›fl› ba¤lant›lar kurma
Spontanl›k
Belirsizliklerden korkmama
Özerklik

Buna göre s›n›fta yap›lan beyin f›rt›nas›nda her aç›k uçlu sorunun ard›ndan
yukar›daki kriterler göz önünde bulundurularak s›n›f ortam›ndaki ve bireysel görüflmelerin yap›ld›¤› ö¤rencilerdeki yarat›c›l›k özellikleri irdelenmifltir. Daha sonra
her soru ve görüflme için elde edilen sonuçlar sorular›n ilgi çekicili¤i, seviyesi gibi özellikleri aç›s›ndan birbirleriyle karfl›laflt›r›lm›flt›r.
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28 ö¤rencinin bulundu¤u s›n›fta ancak alt›s› tart›flmaya aktif olarak kat›lm›fl
ve yukar›da sözü edilen cevaplar› vermifllerdir. Çiy damlalar›n›n sisten kaynakland›¤›n› ifade eden ö¤renci ile nemden kaynakland›¤›n› iddia eden ö¤renciler sisin
veya nemin bu olayda nas›l bir etkisinin olabilece¤i hususunda bir aç›klama getirmemifllerdir. Çiy damlas›n›n topraktan gelebilece¤ini ifade eden ö¤renciye
“topraktan nas›l gelmifl olabilece¤i” sorusu yöneltilmifl, ö¤renci bu soruya flu flekilde bir aç›klama getirmifltir:
“E¤er daha önceden ya¤mur ya¤m›flsa oradaki yani topraktaki sular çimlerin
üzerine terleme olarak meydana ç›km›flt›r.”
Çiy damlalar›n›n oluflmas›n› mevsimsel özelliklere ba¤layan ö¤renci ise bu
düflüncesini flu flekilde aç›klam›flt›r:
“Mevsim gece so¤uk oldu¤u zaman otlar›n üzerinde bir so¤uk hava tabakas› oluflabilir. Sabah hava ›s›nd›¤›nda hava orada ›s›n›p su damlalar›na dönüflebilir.”
Bu verilen cevaplar do¤ru temellere dayanmasa da ö¤rencilerin imajinasyon
ile fikri süsleme, gelifltirme olarak isimlendirilen “aç›mlama”ve farkl› perspektiflerden bakma yetene¤i olarak nitelendirilen “esneklik”gibi yarat›c›l›k özelliklerine sahip olduklar› söylenebilir. Tüm verilen cevaplar incelendi¤inde ise“çiy damlalar›n›
bitkinin so¤uk havalarda salg›lad›¤› bir salg› oldu¤u”düflüncesinin en “orijinal” oldu¤u düflünülmektedir.

BULGULAR
Çal›flmada s›n›fça yap›lan beyin f›rt›nas›nda 7 adet aç›k uçlu soru ö¤rencilere yöneltilmifl; ancak bu bildiride 4 soruya iliflkin elde edilen bulgular ele al›nm›flt›r. ‹lgili sorulara yönelik de¤erlendirme afla¤›daki gibidir:

2.

Soru: Çok so¤uk bir sabahta nefesimiz içinde görülen duman nedir?
‹nsanlar so¤uk bir günde d›flar› ç›kt›klar› zaman giysilerine ve saçlar›na ne olur?
Bu soru s›n›fa yöneltildi¤inde ilk söz alan ö¤renci;

S›n›ftaki Beyin F›rt›nas›ndan Elde Edilen Bulgular:
1.

Soru: Bulutsuz bir geceden sonra, otlarÝn Ÿzerinde •iy damlalarÝ gšrŸlŸr. Su nereden gelmißtir?
Bu soruya ö¤renciler taraf›ndan alt› farkl› tahminde bulunulmufltur. Bunlar,
–
–
–
–
–
–

Sisten olabilece¤i,
Topraktan gelebilece¤i,
Günlük s›cakl›k fark›ndan kaynakland›¤›,
Nemden dolay› oldu¤u,
Çiy damlalar›n›n asl›nda ya¤mur damlalar› oldu¤u ve
Bitkinin kendisinin salg›layabilece¤idir.

“‹nsanlar solunum yapt›klar› zaman oksijen al›p karbondioksit verirler. CO2 s›cak olarak d›flar›ya ç›kt›¤› için hava da so¤uksa buhar yapabilir.”
Cevab›n› vermifltir. Ayn› ö¤renciye yaz›n bunun görülüp görülmedi¤i soruldu¤unda ise;
“Yaz›n görülmez. Çünkü yaz›n havalar bu kadar so¤uk olmaz.” fleklinde bir
aç›klamada bulunmufltur. Ancak neden duman›n olufltu¤una dair net bir fley söyleyememifl olmas›na ra¤men, ö¤rencinin bu cevaplar› s›n›ftaki di¤er ö¤rencilerce
hemen kabul görmüfl ve beyin f›rt›nas› t›kanm›flt›r. Bu ö¤rencinin ard›ndan cevap
alan di¤er ö¤renciler de bu cevap etraf›nda yo¤unlaflm›fllard›r. Bunun üzerine
araflt›rmac› duman›n oluflmas›nda gerçekleflen olay›n ne oldu¤una iliflkin soru yöneltmifl ve ö¤rencilerden
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–
–
–
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Nefesimiz d›flar›daki so¤uk havaya hemen uyum sa¤layam›yor.
Orada so¤ukla s›ca¤›n yo¤unlaflmas› yaflan›r.
S›cak hava so¤uk havayla karfl›laflt›¤› zaman etkileflim olur. Biri so¤umaya di¤eri ›s›nmaya çal›fl›r. Bunun sonucunda duman oluflur.

“Dünyay› çal›flan bir makine olarak düflünürsek burada çal›flan bütün aletler
birbiriyle etkileflim içinde. Örne¤in çevremizdeki bitkiler fotosentez yapar. ‹nsanlar da oksijen alarak besin karfl›larlar.”
“Örne¤in a¤açlar kesildi¤inde bu durumda biz oksijensiz kalabiliriz. Bu durumda topraklar da verimsiz olur.”

fleklinde cevaplar gelmifltir. Cevaplardan da görüldü¤ü gibi ö¤renciler yo¤unlaflma kavram›na sahiptirler. Ancak bilimsel bir aç›klamada bulunamamaktad›rlar.
Burada ortaya ç›kan düflünceler ö¤rencilerin yo¤unlaflma kavram›na iliflkin kendi
yap›land›r›lm›fl bilgileridir ve bu anlamda de¤erli kabul edilmelidir. Ancak ö¤rencilerin mant›ksal temellere dayal› olarak bir fikri detayland›rabilme özelli¤i olan
“aç›mlama” konusunda yetersiz kald›klar› söylenebilir.
Ö¤rencilerden bu olaya benzer örnekler vererek analoji yapmalar› istendi¤inde ise ö¤renciler;
–
–
–

Camlar›n bu¤ulanmas›,
Giysilerin ›slak oldu¤u zaman soba üstüne koyuldu¤unda duman ç›kmas›,
Bulutlarda ya¤murun oluflumu dönüfltürmelerini yapm›fllard›r. Her ne
kadar

ö¤renciler sebebini mant›ksal ç›kar›mlarla aç›klayamasalar da konuyla ilgili
günlük hayattan örnekler verebilmifller ve baflka durumlara uyarlama yarat›c›
özelli¤i olan “analojik düflünme” yapabilmifllerdir.
3.

Soru: Dünyay› bir uzay gemisi olarak düflünelim. Dünyan›n yak›t ve
mineral miktar› sonsuz mudur? Dünyan›n hareketini tart›flal›m. Bu
gemi nas›l çal›fl›yor?

Ö¤renciler bafllang›çta bu soruyu tuhaf bulmufllar ve kendi aralar›nda gülüflmüfllerdir ki; bu durum araflt›rmada çok önemli bir detay teflkil etmektedir. O da
ö¤rencilerin sürekli basmakal›p sorularla karfl› karfl›ya kalmalar›ndan dolay› hayal
güçlerinin yozlaflmas› ve bunun sonucu olarak da hayal güçlerini kullanmalar›n›
gerektirecek durumlar› s›ra d›fl› ve komik bulmalar›d›r. Öyle ki dünyay› çal›flan bir
makine olarak düflünüp özdeflim kurmakta zorluk çekmifllerdir. Fakat araflt›rmac› onlara zaman tan›y›p istedikleri her fleyi söylemekte özgür olduklar›n› söyledikten ve “Bu makineyi neler çal›flt›r›yor?” fleklinde soruyu tekrarlad›ktan sonra ö¤rencilerinden “su, günefl, bitkiler, hava, toprak, ya¤mur, denizler, kapl›calar, insan,
hayvan, yer alt› kaynaklar›...vb.” fleklinde cevaplar gelmifltir. Ö¤renciler dünyan›n
varl›¤›n› sürdüren kaynaklar› hep bir a¤›zdan tekrarlad›ktan sonra konuyla ilgili
yorum yapmak için birbirleriyle yar›flm›fl, s›n›ftaki her bir ö¤renci parmak kald›rarak söz istemifltir. Afla¤›da ö¤rencilerin yorumlar›ndan örnekler yer almaktad›r:
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“Her fley birbiriyle denge içindedir. Bir fley eksik olursa denge de bozulur.
Ekosistem bozulur.”
“Hocam bence dünyan›n yak›t ve mineral kaynaklar› sonsuz de¤ildir. Örne¤in, bitki at›klar›n›n yok olmas› sonucunda örne¤in yer alt›ndaki linyit sa¤lanmayabilir.”
Yukar›da örnek olarak verilen benzer bir çok aç›klamadan sonra ö¤renciler,
dünyan›n sa¤l›kl› bir flekilde düzenini sürdürmesi ve dengenin korunmas› için, yarat›c›l›k özelliklerinden olup de¤erlendirme kriterleri aras›nda yer alan “sorunlara
karfl› duyarl›l›k” göstermifller ve dünyam›z›n yok olmamas› için neler yap›lmas› gerekti¤i konusunda yeni bir tart›flma bafllatm›fllard›r.
4.

Soru: E¤er dünyan›n nüfusu hiç durmadan afl›r› miktarda artarsa, insanlar›n gelecekte nas›l besleneceklerini ve nas›l bir hayat sürebileceklerini tart›flal›m. Bu durumda insanlar mutlu olabilirler mi? Nas›l?

S›n›fta yap›lan beyin f›rt›nas›n›n ö¤renciler taraf›ndan en dikkat çekici, en
fazla say›da ve farkl› yaklafl›mlarla cevap verilen aç›k uçlu sorusu bu soru olmufltur. Ö¤renciler bu soruda verdikleri cevaplarla “ak›c›l›k, aç›mlama, esneklik, orjinallik, sorunlar› tan›mlama ve sorunlara karfl› duyarl›l›k, imgeleme, sezgi, analizsentez-de¤erlendirme, tahmin, mant›ksal düflünme özerklik ve s›ra d›fl› ba¤lant›lar kurma” yarat›c›l›k özelliklerinin ço¤unu göstermifllerdir. Ö¤rencilerin bu soruyla ilgili düflünceleri afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplanabilir:
–
–
–
–
–
–
–

Temel ihtiyaçlar
Üretim-tüketim
Do¤al kaynaklar
Çevre kirlili¤i
Yerleflim
Etik de¤erler
E¤itim

Ö¤renciler bafllang›çta herkesin akl›na gelebilecek temel ihtiyaçlar› karfl›lamaya, üretim-tüketim dengesine ve do¤al kaynaklar›n insan hayat›ndaki önemine yönelik düflüncelerini öncelikli olarak ortaya koymufllard›r ve bu konuyla ilgili “Besin
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maddeleri yetersiz kal›r insanlara”, “Nüfus artarsa tüketim de artar. Bu nedenle de
insanlar besin bulamazlar ve mutlu olamazlar. Aç kal›rlar.”, “Nüfus art›fl› fazla olursa
do¤al kaynaklar tükenebilir. Örne¤in topraktan ç›kan madenler azalabilir. Besinler.
Su azalabilir.”, “Ormanlar azald›¤›ndan oksijen azal›r.”fleklinde görüfl bildirmifllerdir.
Daha sonra araflt›rmac› sürekli “Baflka neler düflünüyorsunuz? Herkes fikrini söyleyebilir.” fleklinde onlar› yüreklendirerek baflka fikirlerin de ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bunun üzerine ö¤rencilerin aç›klamalar› çevre, etik de¤erler, e¤itim, çarp›k
kentleflme gibi alanlara yönelerek afla¤›daki tart›flma ortam› do¤mufltur:

YARATICILIK

451

...........”
Bu soruyla ilgili orijinal oldu¤u düflünülen ve sadece birer ö¤rencinin de¤indi¤i bir tak›m cevaplar da olmufltur. Bu cevaplardan birinde ö¤renci nüfus art›fl›n›n çok olmas›yla ölüm oran›n›n da artaca¤›ndan ve mezarl›klar›n tüm yaflama
alan›n› kaplayaca¤› için insanlara yer kalmayaca¤›ndan; bir di¤eri insanlar›n temel
ihtiyaçlar› pefline düfltükleri için teknolojide geliflme de¤il aksine gerileme olaca¤›ndan, insanlar›n teknoloji ile u¤raflmayacaklar›ndan söz ederken, bir baflka ö¤renci ise çeflitli beyinler ortaya ç›kaca¤›ndan yeni bulufllar olaca¤›n› ifade etmifltir.

“............
Nüfus artarsa dünyam›z giderek yok olur. Ormanlar a¤açlar daha çok kesilir.
Günümüzdeki insanlar baz› hayvanlar›n neslinin tükenmesine neden oluyor.
E¤er nüfus ço¤al›rsa bir çok hayvan›n neslinin tükenmesine neden olurlar.
Bu da do¤an›n dengesinin otomatikman bozulmas›na neden olacakt›r.
Baflka?
Çeflitli nüfus ayr›l›klar› ç›kabilir. Yani insanlar aras›nda ayr›l›klar olur. Baz› insanlar üst seviyede baz› insanlar alt seviyede olur. Okumam›fl olur. Herkes
e¤itim imkan› bulamaz.
Anne ve babalar 1-2 çocuk yerine 5-10 çocuk do¤urduklar›nda topluma yararl› insan yetifltiremeyebilirler. Bütün evlatlar›na do¤ru bir e¤itim veremeyeceklerinden.
E¤er çok artarsa nüfus art›fl› h›rs›zl›klar daha çok olur.
‹flsizlik bafllar.
Evler çok yap›l›r. S›k›fl›kl›k olur.
Çarp›k yerleflme artar.
Kargafla ortam› artar.
Çevre kirlili¤i artar.
‹nsan haklar› ihlal edilir.
Güçlü insan güçsüz insanlar› ezer.
Baflka?
Eski dönemlere döneriz. Eskiden insanlar yer için savafl›yorlard›. E¤er nüfus
artarsa insanlar kendilerine yer arayacaklard›r. O yüzden savafllar ç›kar.
‹nsanlar aras›nda sevgi sayg› ortam› de¤il de besin arama ortam› do¤ar.
Dünya küçülür.
Tarikatlar oluflur.
Tarihi güzelliklerimiz yok olabilir.

Bireysel Görüflmelerden Elde Edilen Bulgular:
Bireysel görüflmeler s›n›ftan seçilen 5 ö¤renci ile yap›lm›flt›r. Bir ö¤renciyle
olan görüflme ortalama olarak 20-30 dakika sürmüfltür. Bu k›s›mda s›n›fta yap›lan beyin f›rt›nas› uygulamas›nda sorulan sorular›n yan› s›ra farkl› beyin f›rt›nas›
sorular› da yöneltilmifl ve ö¤rencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar irdelenmifltir. Bu arada ö¤rencilerin beyin f›rt›nas› uygulamas› hakk›ndaki düflünceleri de
al›nm›flt›r. Bu çal›flmada ö¤rencilerle yap›lan bireysel görüflmelerin ayr› ayr› de¤erlendirilmesi çok yer tutaca¤›ndan genel olarak de¤erlendirme yap›lm›flt›r.
S›n›fta yap›lan beyin f›rt›nas›ndaki birinci soru hakk›nda görüflme yap›lan ö¤rencilerin düflünceleri irdelendi¤inde; bir ö¤rencinin soruya s›n›fta cevap veremedi¤ini ifade ettikten sonra araflt›rmac›n›n “Peki bu soruyu düflündün mü?” demesinin ard›ndan “Düflündüm. Ama tam bir cevap bulamad›m. Sadece tahmin söyleyece¤im.” fleklinde bir ifadede bulunmas› ilgi çekicidir. Bu cevap ö¤rencinin
kendisine yöneltilen sorulara tam ve do¤ru bir cevap vermesi gerekti¤i inanc› sebebiyle tahminlerini dile getirmekten çekindi¤ini düflündürmektedir. Ö¤renci
“Tahminlerini de söyleyebilirsin. Önemli olan sorunun üzerinde düflünmüfl olman. Do¤ru cevap vermifl olman de¤il” fleklinde yüreklendirildi¤inde ise “Sonuçta geceleyin gündüze göre havalar daha so¤uk olur. Bu nedenle oluflan bu so¤uk hava tabakas› daha sonra tekrar yo¤unlaflarak suya dönüflmüfl olabilir.” fleklinde bir cevap vermifltir.
Söz konusu soruya di¤er dört ö¤rencinin hepsinin aç›klamas› ayn› do¤rultuda olmufltur. Yani ö¤renciler bu sorunun bilimsel bir cevab›n›n oldu¤una inanmalar› sebebiyle aç›klama yapmaktan çekinmifllerdir. Bu onlar›n daha önceden getirdikleri bilgilerinden de kaynaklan›yor olabilir. Ö¤rencilere görüflmelerde daha
önce böyle bir konuyla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› soruldu¤unda, daha önceden
bilgilendiklerini ama cevab›n› hat›rlayamad›klar›n› ifade etmifllerdir. Sorunun cevab›n› tam olarak hat›rlayamad›klar› için de yanl›fl yapacaklar› korkusuyla cevap
vermekten çekinmifllerdir. Ancak 2. soru için devam eden bu durum 3. ve 4. so-
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rularda de¤iflmifl, ö¤renciler adeta bu sorularda susmak istememifllerdir. Ayn› zamanda bu sorularda s›n›fta yap›lan beyin f›rt›nas› sonunda ortaya ç›kan düflüncelerin de etkisiyle ö¤rencilerin verdikleri cevaplarda daha fazla esneklik ve aç›mlama görülmüfltür. Bunun üzerine ö¤rencilere daha rahat cevap verecekleri, özgürce istediklerini söyleyebilecekleri sorular yöneltilmifltir. Ö¤renciler bafllang›çta
sorular› garip bularak gülümsemifller ve “bilmem ki/hiç düflünmemifltim/olur mu
ki?” gibi tepkiler vermifllerdir. Daha sonra araflt›rmac›n›n “Neden olmas›n. Bir düflünün bakal›m.” fleklindeki telkinleriyle, ilgi çekici ve yarat›c› cevaplar gelmifltir.
Örne¤in; “‹nsanlar›n kanad› olsayd› ne olurdu?” sorusuna ö¤renciler:
“Ne bileyim gökyüzünde insanlar olurdu mesela. Güzel olurdu. Çok güzel
olurdu. Bir insan bir yerden bir yere gitmek istedi¤inde yürümek yerine uçarak gidebilirdi. Böylece daha çabuk gidebilirdi. Hiçbir tafl›t olmazd›. Çevre kirlili¤i de azal›rd›.”
“Özlem olmazd›. Özlem duygusu olmazd›. Kimse birbirini özlemezdi. Hemen
gidip görebilirdi. Telefon olmayabilirdi. Teknolojiye pek de fazla gerek olmazd›. Geliflmezdi.”
“Ben mesela uçabilseydim neler yapard›m çok yükseklere ç›k›p ‹stanbul’u izlerdim. fiu anda imkanlar elvermedi¤i için gitmek istedi¤im pek çok yer var.
De¤iflik yerlere gitmeyi çok istiyorum. De¤iflik insanlarla tan›flmay›, kendimi
gelifltirmeyi. Bu sebeple de¤iflik farkl› yerlere giderdim herhalde. Benim özgürlü¤üm için bana çok yararl› olurdu. Ülkeden ülkeye giderken vize pasaport istemeyeceklerdi. Kaçarak giderdim.”
“Yerde insan kalmazd› ki herkes uçmak isterdi. Kanad›m›z olsayd› ellerimiz
olmasayd› yemek yiyemezdik. Ellerimizle yapaca¤›m›z bir çok ifli yapamazd›k. Yaz› yazamazd›k. Okula gidemezdik. A¤z›m›zla yemek yerdik.”
Ayn› flekilde “Kufllar konuflsa ne olurdu?, Çiçekler yürüse ne olurdu?, Nabz›n›n h›z›n› ölçen bir alet yapabilir misin?, Kendinden iki kat büyük bir cismi kald›rabilir misin?...” gibi sorulara ö¤rencilerden orijinal, sezgi ve tahminlerini kullanabilecekleri yarat›c›l›k özelliklerini ortaya koyucu bir çok cevap al›nm›flt›r.
Bu k›s›mda ö¤rencilere yapt›¤›m›z çal›flma hakk›nda ne düflündükleri soruldu¤unda; bir ö¤renci sorular›n çok ilgi çekici ve düflündürücü oldu¤unu, ancak cevap vermekten çekindi¤ini ifade etmifltir. Bir di¤er ö¤renciye ise bu bireysel görüflmede de beyin f›rt›nas› yap›laca¤›, sorular yöneltilece¤i söylendi¤inde “Sorular›
çok be¤endim. Sorabilirsiniz.” fleklinde gönüllülük göstermifltir. Görüflme yap›lan
5 ö¤renciden biri ise resim çizmeyi çok sevdi¤ini sorulan baz› sorularla ilgili resim
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çizebilece¤ini dile getirmifl ve gönüllü olarak bu çal›flmay› üstlenmifltir. Yine di¤er
ö¤renciler de“Dünyay› bir uzay gemisi olarak düflünelim. Dünyan›n yak›t ve mineral miktar› sonsuz mudur? Dünyan›n hareketini tart›flal›m. Bu gemi nas›l çal›fl›yor?” ve “E¤er dünyan›n nüfusu hiç durmadan afl›r› miktarda artarsa, insanlar›n
gelecekte nas›l besleneceklerini ve nas›l bir hayat sürebileceklerini tart›flal›m. Bu
durumda insanlar mutlu olabilirler mi? Nas›l?” sorular›yla ilgili kompozisyon yazabilece¤ini dile getirmifller ve iki ö¤renci bu konularda gönüllü olarak üstlendikleri
görevlerini yerine getirerek uygulamadan sonra çal›flmalar›n› teslim etmifllerdir.

TARTIfiMA VE ÖNER‹LER
Beyin f›rt›nas› tart›flma kay›tlar›ndan elde edilen bulgulara göre, ö¤rencilerin
bafllang›çta tutuk olduklar›; ancak giderek tart›flmalara daha çok kat›ld›klar› ve
orijinal fikirler üretmeye bafllad›klar› görülmüfltür. Ö¤rencilerin tutukluk yaflamalar›n›n sebebinin onlar› flu ana getiren e¤itim anlay›fl› oldu¤u düflünülmektedir.
Onlarla yap›lan görüflmelerde de üretecekleri düflüncenin yanl›fl veya komik olaca¤› kayg›s›n› tafl›d›klar›n› ifade etmifllerdir. Bu bulgu ö¤retmenlerin, bir sorunun/problem durumunun sadece olas› tek bir çözümü olabilece¤i analitik düflüncesinin hakim oldu¤u e¤itim-ö¤retim ortam›ndan uzaklaflmalar› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Çünkü bu flekilde mutlaka olas› tek çözümü bulmalar› gerekti¤i,
aksi takdirde gülünç duruma düflecekleri düflüncesiyle ö¤rencilerin kendilerini
ifade edemeyen insanlar olarak yetiflece¤i düflünülmektedir. Beyin f›rt›nas›n›n
do¤ru uyguland›¤› sürece ö¤rencileri yüreklendirece¤i, onlar›n düflünce sistemini
gelifltirece¤i, her fleyden önemlisi yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karabilecekleri ortamlar
do¤uraca¤› görülmüfltür. Bu noktada ö¤retmenlere büyük ifl düflmektedir. Beyin
f›rt›nas› s›ras›nda ö¤rencilerden al›nan cevaplar ne olursa olsun onlar› yüreklendirmelidir.
Beyin f›rt›nas› ile tart›flma ortam› sa¤land›¤›ndan, ö¤renciler birbirlerinin düflüncelerine sayg› duymay› ö¤renirler, sosyal yanlar› geliflir. Bu çal›flmada da ö¤rencilerin birbirlerine karfl› genelde sayg›l› olduklar› gözlenmifltir. Ancak bazen arkadafllar›n›n düflüncesi kendilerine garip geldi¤inde, s›n›fta kendi aralar›nda bir
konuflma ortam› do¤mufltur. Bu durumda araflt›rmac› s›n›fa müdahale ederek
herkesin fikrine sayg› duyulmas› konusunda ö¤rencileri uyarm›flt›r. Beyin f›rt›nas›
ile ö¤rencilerin birbirleriyle tart›flmay› ö¤renecekleri ortadad›r. Bu çal›flmadan ç›kar›lan bir sonuç da beyin f›rt›nas›n›n ö¤rencileri araflt›rmaya yönlendirece¤idir.
Çal›flman›n sonunda ö¤rencilerden toplanan yaz›l› dokümanlar incelendi¤inde,
ö¤rencilerin yap›lan uygulaman›n ard›ndan ilgili konuya yönelik araflt›rma yapt›klar› da görülmüfltür.
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Araflt›rmadan elde edilen bulgular›n ›fl›¤›nda afla¤›daki öneriler getirilmifltir:
–

Ö¤renciler beyin f›rt›nas› s›ras›nda yeni fikirler üretirler. Bu nedenle derslerde beyin f›rt›nas›na yer verilmelidir. Fen bilgisi dersi konular› itibariyle
beyin f›rt›nas› yapmaya çok aç›k bir derstir.
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Senemo¤lu, N.”Yarat›c›l›k ve Ö¤retmen Nitelikleri”, http:// bef.sdu.edu.tr/hocalar/dekanlik/nuray_senemoglu/Makaleler/yaratici.htm, Eriflim Tarihi:
24. 12. 2003/11: 10
Sungur, N.(1997). “Yarat›c› Düflünce”. Evrim Yay›nevi. ‹stanbul.

–

Beyin f›rt›nas› herhangi bir soruyla yap›labilecek basit bir teknik olarak
görülmemelidir. Beyin f›rt›nas›nda kullan›lacak malzemeler (soru, problem durumu, resim..vb.) ö¤rencileri düflünmeye ve yarat›c›l›klar›n› ortaya
ç›karmaya yönelik olarak önceden tasarlanmal›d›r.

fiahin, F., Kermen, B. (1998), “Erken Çocukluk Döneminde Çocuklara Çok Yönlü
Düflünmeyi Kazand›rma ‹le ‹lgili Etkinlik Örnekleri”, Yaflad›kça E¤itim,
‹stanbul, 12-16.

–

Ünite bafllar›nda ünitedeki konularla ilgili beyin f›rt›nas› yapt›r›lmas› ö¤rencilerin konuya motive olmalar›n› sa¤lar. Ayn› zamanda bu yolla ö¤rencilerin ilgili konu hakk›nda düflünceleri de ortaya ç›kar›lm›fl olur. Böylece ö¤retmen yap›lan beyin f›rt›nas› ile ö¤rencilerin bilgiyi yap›land›rmas› hakk›nda fikir sahibi olur ve dersini buna göre yönlendirebilir.

Yal›n, H., Hedges, L., Özdemir, S. (1996), “Her Yönüyle Ö¤retmen Olabilme”, Milli E¤itim Bas›mevi, Ankara.

–

Ö¤retmen beyin f›rt›nas› tekni¤ini bir çok ö¤retim yöntemiyle birlefltirerek kullanabilir. Örne¤in, ö¤retmen s›n›fça bir kavram haritas› olufltururken kavramlar› beyin f›rt›nas› ile ö¤rencilere buldurabilir.
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Çoklu Üstün Yeteneklilerde Duygusal,
Sosyal, Ahlaki Geliflim ve Yarat›c›l›k:
Bir Vak’a Çal›flmas›
Nalan YILMAZ*

B

ÖZET

u çal›flmada, çok yönlü üstün yetenekleri olan, 7 yafl›ndaki bir k›z çocu¤unun yarat›c›l›k becerileri ile, duygusal, sosyal ve ahlaki boyutlardaki
davran›fllar›na yarat›c›l›¤›n›n yans›malar› incelenmifltir. Araflt›rma, Antalya il
merkezinde sürdürülmüfltür. Araflt›rma yöntemi olarak niteliksel, tek vak’a
yöntemi temele al›nm›flt›r. Araflt›rma deseni vak’a çal›flmalar›nda kullan›lan üç
farkl› yöntemin kullan›lmas›yla oluflturulmufltur: 1)Klinik vaka çal›flmas›, 2)Geliflimsel vak’a çal›flmas›, 3) Gözlemsel vak’a çal›flmas›. 17 ay süresince incelenen çocuk, 7 zekâ alan›nda üstün ve farkl› becerilere sahip olmas› ve bunlar› sürekli sergilemesi yan›nda, kifliler aras› iliflkilerinde ve sorun çözme konusundaki yarat›c›, olumlu, yap›c› özellikleriyle yafl›tlar›ndan, hatta pek çok yetiflkinden daha da üstün becerilere sahiptir. Dil geliflimi, matematik, psikomotor, resim, müzik, do¤a, sosyal ve benlik alanlar›ndaki, yafl›tlar›na göre çok ileri düzeydeki yeteneklerini kullan›mndaki becerileri, bu çocu¤un özel durumunun, kendisi için bir sorun olmad›¤›n›, tüm bu yeteneklerini kullanarak sa¤l›kl› bir psikososyal ve ahlaki geliflim gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r..

G‹R‹fi
Terman’›n çal›flmalar› ile bafllay›p günümüzde çoklu zekâ uygulamalar› ile devam eden çal›flmalar göstermektedir ki, üstün yeteneklilik yaln›zca akademik ya
____________________________________

* Ö¤r. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi.
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da entellektüel alanda farkl› olmak de¤ildir. Çok çeflitli alanlarda yetenekli olabilir. Üstün yeteneklilik, bireyin çevresi, fiziksel koflullar› ve kiflili¤i gibi pek çok alan›n ortak etkisiyle birlikte ele al›nmal›d›r.Bu nedenle, zekâ testleri tek bafl›na bir
araç olarak kullan›lmaktan ç›km›fl, bireyin psikolojik yap›s›n› etkileyen duygusal,
güdüsel, ahlaksal vb. durumlar bir arada ele al›nmaya bafllanm›flt›r (Montgomery,
1996).

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Belirlenmesi,
Genel Özellikleri ve Yarat›c›l›k
Üstün yeteneklilik tan›mlan›rken, zekâ, üstünlük, do¤ufltan getirilen yetenek
ve davran›fllardaki beceriler kendi anlamlar›n› koruyarak, bir arada ele al›nmal›d›rlar. Renzulli’nin tan›m› temele al›narak, üstün yeteneklilik için flöyle denilmektedir: “Üstün yeteneklilik insanlar›n herhangi bir de¤erli alandaki etkinliklerinde gizilgüçlerini üst düzeyde sergileyebilmesi yeterlili¤idir. “Renzulli Çemberi’nde belirtildi¤i üzere, bu tan›m yarat›c›l›k, ortalama yetene¤in üzerinde olmak ve sorumluluk konusunda üstünlükleri kapsar. Renzulli’ye göre, IQ tek bafl›na yeterli
de¤ildir ve bir iflte üstün sorumluluk ve ortaya ç›kan üründe yenilik ve farkl›l›k
içeren bir yarat›c›l›¤› kapsayan nitelikler üstün yeteneklili¤i belirlemektedir (Freeman, 1985).
Mönks ve Boxtel (1985), Renzulli’nin görüfllerine aile, okul ve akran çevrelerini de eklemifllerdir. Üstün yeteneklili¤in yaln›zca yarat›c›l›k, kararl›l›k ve farkl›l›k
olmad›¤›n›, bunun yan›nda belirtilen sosyal çevrelerdeki davran›fllar›n ve güdülenmenin de üstün yetenkli bireyler için ay›rd edici oldu¤unu vurgulam›fllard›r.
Tannenbaum (1983) da birbiriyle örtüflen befl etkenin kullan›m›yla ortaya ç›kan mükemmel ve farkl› bir psikososyal yap›y› öngören bir üstün yeteneklilik tan›m› ortaya koymaktad›r. Bu befl etken flunlard›r:
•

Genel yetenek (“g” etkeni ya da genel zekâ testleri),

•

Özel yetenekler,

•

Entellektüel alan d›fl›ndaki etkenler (ego gücü, adanm›fll›k, farkl›l›klar ortaya
koymaya gönüllülük, uyumlu kiflili¤i gösteren di¤er nitelikler),

•

Çevresel etkenler (kifliler aras› iletiflim becerilerinin sergilendi¤i ev, okul ve di¤er toplumsal ortamlardaki davran›fllar),

•

fians etkeni (f›rsatlar› yaratan görünmez durumlar ve üstün yetenekleri ortaya koymay› sa¤layacak yaflam biçimi), (Akt. Freeman, 1985).
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George (1995), üstün yeteneklileri tan›mlamak için alt› temel alan›n gözönüne al›nmas›n› önerir:
•
•
•
•
•
•

Fiziksel yetenek,
Mekanik yetenekler,
Görsel ve etkinliklere dayal› yetenekler,
Üstün bir liderlik ve sosyal bilinçlilik,
Yarat›c›l›k,
Yüksek zekâ.

Yarat›c›l›k gerek entelektüel becerilerin, gerekse di¤er yetenek alanlar›nda
üstün yeteneklili¤in en önemli boyutudur. S›radan sorunlar ve konularda yeni,
farkl› ve üretken yan›tlar verebilmeyi ifade eder. Testlerle yarat›c›l›¤› ölçmek her
zaman çok kolay olmamakta, üstün yetenekli bireyin günlük yaflam olaylar› s›ras›nda verdi¤i tepkiler yarat›c›l›¤›n›n önemli ipuçlar›n› aç›¤a ç›karmaktad›r. Torrance’›n yarat›c›l›k tan›m›nda yer alan dört temel ölçüt bulunmaktad›r: ak›c›l›k, esneklik, özgünlük, ayr›nt› (Heller ve di¤., 1993).
Sternberg ve Gardner’›n vurgulad›klar›, biliflsel, biliflüstü ve yarat›c› alanlardaki yeteneklerin düzeyinden çok, bu yeteneklerin ortaya konmas› ve üstün yeteneklili¤in psikososyal boyutlar›n›n önemi konular›, bugün üstün yeteneklilerin
belirlenmesi ve potansiyellerini kullanabilmeleri yönünde destek verilmesi için yap›lan çal›flmalarda daha da öncelik kazanm›flt›r. Gardner (1993) zekân›n sekiz
farkl› boyutundan söz eder. Her insan bu alanlar›n bir ya da bir kaç›nda daha iyi
olabilir. Üstün yetenekli bir birey bu alanlar›n en az bir kaç›nda olmak üzere, bir
ço¤unda yafl›tlar›na ve di¤er insanlara göre yüksek performans gösterebilirler.
Gardner’›n belirledi¤i ve bugün üstün yetenekli kiflilerin belirlenmesi ve yönlendirilmesinde kullan›lan temel yap›lar flunlard›r:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sözel-dilbilimsel zekâ,
Mant›ksal-matematiksel zekâ,
Müziksel zekâ,
Uzaysal-görsel zekâ,
Bedensel-kinestetik zekâ,
‹çsel zekâ (benlik bilinci ve kendini gerçeklefltirme),
Kifliler aras› zekâ,
Do¤a zekâs›.

Sternberg de Gardner gibi, belirli ölçütlere dayal› olarak, üstün yetenekli bireyin gizilgüçlere sahip oldu¤u yetenek alanlar›nda yafl›tlar›na göre gerçekten
farkl›, ayrd edici, toplumda az rastlan›r ve de¤erli etkinlik gösterebilmesinin öne-
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mini vurgular. “Pentagonal Implicit Theory of Giftedness” ile, Sternberg bireyin
etkinlikleri sonucunda ortaya koydu¤u niteliklerle, üstün yetenekli olarak tan›mlanmas›nda kullan›labilecek ölçütleri flöyle belirler: a) Mükemmellik, b) Nadirlik,
c) Üretkenlik, d) Kan›tlanabilirlik, e) De¤erlilik (Sternberg ve Zhang, 1995).
Üstün yetenekli çocuklar›n, yafl›tlar›na, hatta pek çok yetiflkine göre üst düzey beceriler sergiledikleri genel karakteristikleri ise flöyle s›ralanabilir: Sözcük hazinelerinin zenginli¤i ve sözcüklerin tam anlamlar›yla kullan›l›fl›, genelleme yapabilme yetene¤i, soyut düflünce yetene¤i, sorunlar konusunda içgörü sahibi olabilmek, mant›ksal ç›kar›mlar yapabilme, sorun çözme becerisi, ö¤renme ve entelleküel etkinlikleri bitirme h›z›, kararl›l›k, sorumluluk bilinci, bellek gücü, önsezi, ince bir espri anlay›fl›, ilgi ve meraklar›n zenginli¤i, uyan›kl›k ve gözlemlemeye do¤al bir e¤ilim, inisiyatif sahibi olabilme, yarat›c›l›k becerileri, elefltirel de¤erlendirme becerileri (Eric Digest, 1990;Cuts ve Mosseley, 2001)

Üstün Yetenekli Çocuklar›n Duygusal,
Sosyal ve Ahlaki Davran›fl Özellikleri
Üstün yetenekli bireylerin genel kiflilik özelliklerini Hassentein (1988) flöyle
tan›mlar: esneklik, duyarl›l›k, tolere edebilme gücü, sorumluluk bilinci, empati
yapabilme, ba¤›ms›zl›k, olumlu benlik imaj› (Akt. Montgomery, 1996). Di¤er yandan, olumsuz davran›fl özellikleri olmakla beraber, üstün yetenekli çocuklarda
s›kl›kla gözlenen ve onlar› ay›rd etmede dikkate al›nabilecek baz› kiflilik özelliklerini ise George (1992) flöyle ifade eder: ‹natç›l›k, iflbirli¤inden kaç›nma, belirli ve
s›radan etkinliklere kat›lmak istememe, önemsiz ayr›nt›larla ilgilenmemek, yayg›n
baz› kal›p davran›fllardan hofllanmamak, onun için önemsiz görünen durumlarda
düzensizlik ve da¤›n›kl›k, tutturukluluk, talepkarl›k ve duygusall›k.
Ö¤retmen ve anne-baba görüfllerine ve kendini de¤erlendirme verilerine dayal› araflt›rmalar, üstün yetenekli çocuklar›n normal yafl›tlar›na göre çok üst düzey sorun çözme becerileri sergilediklerini, bafletme becerilerinin güçlü oldu¤unu ve daha iyi bir sosyal ve akademik uyum sergilediklerini göstermektedir. Üstün yetenekli çocuklar›n çeflitli stres ve olumsuz yaflant›larla daha iyi ve ak›lc› yollarla baflettikleri, özgüvenlerinin ve özsayg›lar›n›n günlük sorunlar karfl›s›nda kolayca düflmedi¤i araflt›rmalarda gözlenmektedir. Özellikle kiflilik uyumunu etkileyen bafletme becerilerini, kendilerine özgü yollar bularak kulland›klar› görülmektedir. Bu çocuklar di¤erlerinden farkl› olmalar› nedeniyle, çeflitli stres durumlar›n›
da daha fazla yaflayabilmektedirler. Özellikle üstün yetenekli bir çocu¤a sahip
olan anne-babalar›n kayg› ve beklentilerinin artmas›, ö¤retmenlerinin beklentilerinin yüksek olmas› ya da di¤er çocuklar›n kendilerine yönelik olumsuz tutumla-
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r›, normal çocuklardan daha farkl› sorunla bafletmelerini gerektirmektedir. Üst
düzey empati becerileri ve olaylara farkl› aç›lardan bakabilme becerilerini s›kl›kla
kullanmalar› hem sorunlar karfl›s›nda daha kolayca güçlü olmalar›n›, hem de benlik alg›lar›n› olumlu k›lmalar›n› sa¤lamaktad›r. Kendilerinden ve çeflitli yeteneklerini sergilemekten ve bunlara iliflkin çevresel geribildirimlerden ve onaydan hoflnut olmalar› da özsayg›lar›n›n kolayca düflmesini engellemektedir (Gross, 1993;
Moon ve di¤, 1997; Jolly ve Kettler, 2004; Preuss ve Dubow, 2004).
Hollingworth (1926) IQ düzeyi 125 ile 155 aras›nda olan kiflileri sosyal olarak en üst düzey uyuma sahip kifliler olarak tan›mlar (Akt. Gross, 1993). Bu düzeyler aras›nda zekâya sahip bireylerin duygusal olarak dengeli ve özdenetime
sahip, olumlu kiflilik özellikleri gelifltirebilen ve yafl›tlar›n›n güveni ve arkadafll›¤›n› kazanmakta güçlük çekmediklerini ifade etmektedir. Ancak, özellikle 160 IQ
üzerinden itibaren, üstün yetenekli çocukla akranlar› aras›ndaki farkl›l›klar daha
da artt›¤› için, bu çocuklar›n sosyal iliflkilerde sorunlar, d›fllanm›fll›k yaflamas› ve
özsayg›lar›n›n düflmesi olas›l›¤›, özellikle de 4-9 yafl aras›nda artmaktad›r. Bu noktada, çocu¤un kendisini nas›l alg›lad›¤› önemli bulunmaktad›r ve genel olarak
araflt›rmalar›n bulgular›, üstün yetenekli çocuklar›n akademik ve kiflisel düzeyde
özsayg›lar›n›n ortalaman›n üzerinde oldu¤unu ve sosyal ortamlarda liderlik becerilerini kullanmaktan hoflland›klar›n› göstermektedir (Gross, 1993; Moon ve
Hall,1998; Milligan, 2003; Bisland, 2004).
Araflt›rmalar, üstün yetenekli çocuklar›n al›fl›lmad›k biçimde h›zl› bir ahlaki geliflim düzeyine ulaflt›klar›n› göstermektedir. Bu çocuklar normal çocuklara
göre güvenilirlik, ahlaki tutarl›l›k, dürüstlük gibi davran›fl al›flkanl›klar›ndaki kararl›l›klar›nda farkl›l›klar sergilemektedirler. Kohlberg’in ahlaki geliflim ve Piaget’nin
biliflsel geliflim modellerindeki beceri düzeylerine, çok h›zl› bir biçimde ulaflarak
içsellefltirmektedirler. Özellikle haks›zl›k, yalan, ak›lc› olmayan kurallar konular›nda, yafllar›ndan beklenenin çok üzerinde bir duyarl›l›k göstermektedirler. Kendi
içsel denetim mekanizmalar›na hakim biçimde, bu duyarl›l›klar›na uygun davran›fllar› sergilemektedirler. Kendileri yalan söylememeyi, zor durumda kalacaklar›n› bildiklerinde bile dürüst davranmay›, kendilerine ya da baflkalar›na yap›lan
haks›zl›k karfl›s›nda ak›lc› biçimde uyarma ya da müdahale etme davran›fl›n› seçtikleri gibi, yetiflkinleri de bu konuda s›kl›kla elefltirebilmektedirler (Gross, 1993;
Freeman, 1994; Karnes ve McGinnis, 1995; Swiatek, 1995; Field ve di¤., 1998).

Araflt›rman›n Amac›
Bu vak’a çal›flmas›n›n amac›, 7 yafl›ndaki bir üstün yetenekli çocu¤un kiflisel,
psikososyal ve ahlaki davran›fl niteliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesiyle,
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var olan üstün gizilgüçlerini yarat›c› bir biçimde ortaya koyufl becerilerini anlamak
ve bu yönde yeterliliklerini en üst düzeyde kullanmalar›n› kolaylaflt›rman›n yollar›n› bulmak için gerekli bilgilere ulaflmakt›r. Özellikle çoklu üstün zekâya sahip bir
çocu¤un bu yönde niteliklerinin anlafl›lmas›yla, gerek ö¤rencinin, gerekse ailesi
ve e¤itimcilerin yönlendirilmesine yard›mc› olunmas› umulmaktad›r.
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isbett, 1997; Eyre, 1997; Y›lmaz, 1997). Gözlemler bir yar›y›l süresince okulda
(dersler ve ders aralar›nda) ve 17 ay süresince okul d›fl›ndaki çok çeflitli sosyal ortamlarda (aile, akrabalar, aile yak›nlar›, tenis dersleri s›ras›nda, tatillerde, vb.) gerçeklefltirilmifltir.

Geçerlilik ve Güvenirlik:
YÖNTEM
Araflt›rma yöntemi olarak niteliksel, tek vak’a yöntemi temele al›nm›flt›r.
Araflt›rma deseni vak’a çal›flmalar›nda kullan›lan üç farkl› yöntemin kullan›lmas›yla oluflturulmufltur: 1) Klinik vaka çal›flmas›, 2) Geliflimsel vak’a çal›flmas›, 3) Gözlemsel vak’a çal›flmas›.
Araflt›rmaya kat›lan üstün yetenekli Deniz, 7 yafl›nda, Antalya il merkezinde
bir devlet okuluna devam eden, ilkö¤retim 1. s›n›f, k›z ö¤rencilerinden biridir.

Geçerlilik ve güvenirli¤i sa¤lamak için çok yönlü veri toplama yöntemi kullan›lm›flt›r. Standart zekâ testleri ve farkl› uzmanlarca gelifltirilmifl araçlar›n kullan›lmas› yan›nda, çocu¤un anne-babas› ve ö¤retmeni taraf›ndan doldurulan de¤erlendirme formlar› ve onlarla görüflmeler kullan›lm›flt›r. Ayr›ca gözlemler çok yönlü niteliklere iliflkin veriler toplamay› sa¤layacak türde ve say›da yap›lm›flt›r (Cohen vemanion, 1994).

BULGULAR

Veri Toplama:
Araflt›rma Mart 2003 Nisan – Temmuz 2004 aras›nda yürütülmüfltür. Klinik
veriler Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Psikometri Uzman› taraf›ndan uygulanan bireysel Wechsler Çocuklar ‹çin Zekâ Ölçe¤i (WISC-R) ile toplanm›flt›r. Geliflimsel veriler çocu¤un annesi, babas› ve s›n›f ö¤retmeni ile yap›lan
görüflmeler ile, araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen ve bu kiflilerin doldurduklar› de¤erlendirme formlar› ile toplanm›flt›r. Ayr›ca, Deniz’in yetenek alanlar› e¤ilimleri
ile ilgili somut de¤erlendirme yapabilmek amac›yla, Selçuk (2000) taraf›ndan gelifltirilen Çocuklar ‹çin Zekâ Alanlar› Gözlem Formu kullan›lm›flt›r. Gözlemsel veriler için ise araflt›rmac›n›n yürüttü¤ü gözlemlere dayal› bilgiler kullan›lm›flt›r.
Deniz’in annesi, babas› ve s›n›f ö¤retmeni taraf›ndan doldurulan de¤erlendirme formlar› (“Biliflsel, Psikososyal, Psikomotor, Ahlaki Geliflim Özellikleri De¤erlendirme Listesi”, “Özyaflam Öyküsü De¤erlendirme Formu”) araflt›rmac› taraf›ndan, araflt›rmac›n›n yüksek lisans tezi s›ras›nda ‹ngiltere’deki üç okulda yapt›¤›
vak’a çal›flmalar›nda, üstün yeteneklileri belirlemek amac›yla kullan›lan de¤erlendirme listelerine dayal› olarak gelifltirilmifltir (George, 1995; Y›lmaz, 1997). “Ayr›ca Deniz’in okul içinde ve d›fl›nda yapt›¤› kiflisel çal›flmalar›ndan örnekler kullan›lmaktad›r.
Araflt›rmac›, ö¤rencinin yarat›c›l›k becerilerini ve duygusal, sosyal ve ahlaki
davran›fllar›na yarat›c›l›¤›n›n yans›malar›n› incelemek amac›yla, yar›-yap›land›r›lm›fl ve yap›land›r›lmam›fl gözlemler yaparak veri toplam›flt›r. (Fontana, 1995; Na-

1) Klinik vaka çal›flmas›:
Tablo 1: Deniz 7 yafl›ndayken uygulanan Weschler Çocuklar ‹çin Zekâ Ölçe¤i
Bulgular› (WISC-R)
Sözel Alt testler:

Performans Alt Testler:

Genel Bilgi:

19

Resim Tamamlama:

14

Benzerlikler:

19

Resim Düzenleme:

19

Aritmetik:

15

Küplerle Desen:

19

Yarg›lama:

18

fiifre:

15

Say› Dizisi:

13

Parça Birlefltirme:

19

Test Sonu•larÝ:

Standart Puan

Zek‰ BšlŸmŸ

Sözel Puan

84

146

Performans Puan

86

151

Tüm Puan

170

153

Test Gšzlemleri: Uyumlu çal›flt›. Kavramas› ve tepki vermesi h›zl›.
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2) Geliflimsel vak’a çal›flmas›
“Üstün Yetenekli Çocuklar Biliflsel-Psikomotor-Psikososyal-Ahlaki Geliflim
Özellikleri De¤erlendirme Listesi: Deniz, yafl›tlar›na göre kendisini çok daha kolay
ve dili mükemmel kullanarak ifade etmektedir. Özgüveni çok yüksektir. Olaylar
aras›nda neden-sonuç iliflkilerini kolayca bulabilmekte, pek çok yetiflkinin gözden
kaç›rd›¤› ayr›nt›lar› yakalayabilmektedir. Sorun çözme becerisi çok üst düzeydedir. Olaylar karfl›s›nda esnek hareket edebilme ve olaylar› çeflitli aç›lardan, h›zl› de¤erlendirebilme becerileri vard›r. Belle¤i güçlüdür ve kolay ö¤renmektedir. Dünya
olaylar›yla ve do¤ayla yo¤un olarak ilgilidir. Yeni fikirler üretmekten ve buna uygun davranmaktan, denemelerden hofllan›r.
Yetiflkinlerle, yafl›tlar›ndan daha çok etkileflime girmektedir. Ancak yafl›tlar›yla iletiflim sorunu yaflamamaktad›r. Duygular›n›, kendi yeteneklerini, davran›fllar›n› de¤erlendirme konusunda içgörü sahibidir. Kendisini tarafs›z biçimde
de¤erlendirebilmekle birlikte, yetiflkinlerin kendisini elefltirmesine tahammülü
yoktur. Ancak yap›lan elefltirileri zamanla de¤erlendirerek kendisi için olumlu
yönde kullanabilmektedir. ‹flbirli¤inden kaç›nmamakta, ancak ortak etkinlik
içeren durumlarda bireyselli¤ini korumaktad›r. Mükemmeliyetçidir. Kendisini
ifade etmekten çok hofllan›r. Üst düzey sorumluluk ve dürüstlük bilinci sergilemektedir.
“Özyaflam Öyküsü De¤erlendirme Formu”: Pek çok konuda erken geliflim
sergilemifltir. Do¤ufltan dikkatli, uyan›k hareketlere sahiptir. 2 yafl›nda, uzun cümlelerle do¤rudan konuflmaya bafllam›flt›r. Kitaplarla ilgilenmeyi, hikayeler anlatmay›, kurgulamay› hep sevmifltir. Okumaya ve taklit ederek kelimeleri yazmaya
kendisi çabalam›flt›r, ancak ailesi okula bafllayana dek okuma-yazma ö¤renmesini olabildi¤ince engellemeye çal›flm›flt›r. Çok fazla ve ay›r edici sorular sorma al›flkanl›¤› vard›r. Üst düzey görsel alg›s› ve say›-kavram-mant›k yetene¤i bebeklikten
itibaren süregelmifltir. Belle¤i çok güçlüdür. ‹lgi alanlar›nda kararl›, tutkulu ve merakl›d›r. Bafllad›¤› etkinlikleri mutlaka bitirir. Yetiflkinler gibi olaylar› de¤erlendirebilmekte, insanlara empati ile yaklaflabilmektedir. Ciddi dünya ve do¤a olaylar›yla çok fazla ilgilenmekte, gülük etkinliklerinde bu konulara önem vermektedir.
Sözel olarak kusursuz ifade ettiklerini, yaz›l› olarak da ifade etmekten çok hofllan›r. Hayal gücü çok genifl ve h›zl› çal›flmaktad›r. Kendi kendisine flark›lar yazmakta, yeni oyunlar kurgulamakta ve dramatize etmektedir. Oyunlar›, olaylara iliflkin
yorumlar› özgündür.
Çocuklar ‹çin Zekâ Alanlar› Gözlem Formu: Deniz, sözel-dilsel, matematikmant›k, müzik, kifliler aras›, içsel, resim ve do¤a alanlar›nda oldukça yüksek nitelikler sergiliyor.
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3) Gözlemsel vak’a çal›flmas›:
Okul ve s›n›f içi gözlemler: Bu gözlemlerde elde edilen veriler iki grupta ele
al›nabilir:
Yetenek Alanlar› ve Biliflsel Beceriler: Deniz’in Sözel-dilsel, matematik, müzik
ve resim alanlar›nda s›n›f›ndaki ö¤rencilerden oldukça yüksek beceriler ve yeterlilikler sergiledi¤i gözlenmifltir. Ayr›ca kifliler aras› iliflkiler, içsel zekâ ve do¤a zekâs› alanlar›nda da yafl›tlar›ndan daha üst düzey bir geliflim ve bilinçlili¤e sahip oldu¤u gözlenmifltir. Tüm bu alanlarda h›zl›, ilgili, ve yarat›c› oldu¤u etkinlikleri ve
ortaya koydu¤u çal›flmalarda görülmüfltür. Özellikle sözel-dilsel alanda, üst düzey
e¤itim alm›fl pek çok yetiflkin ve e¤itimciden de üstün ürünler yaratt›¤› aç›kt›r.
S›n›f içindeki etkinliklerde sakin, sab›rl›, h›zl› ama dikkatli ve ilgisini çekti¤inde yo¤un biçimde odaklaflm›fl olarak çal›flmaktad›r. Kendinden emin oldu¤u durumlarda sakince söz istemektedir. Kendisine söz verilmedi¤inde ya da yapt›¤› çal›flmada yanl›fll›k oldu¤unda yanl›fl›n› bulana dek tekrar çal›flmay› ya da ö¤retmenini ya da di¤er arkadafl›n› dinlemeyi seçmektedir. Akademik etkinliklerde genellikle yaln›z çal›flmaktan hofllanmaktad›r. Anlamad›¤› noktalar› hemen ö¤retmenine sormaktad›r. Kendisinden yard›m isteyen arkadafllar›na sab›rla yard›m etmektedir. Ancak hofllanmad›¤› bir arkadafl›na yard›m ederken daha sab›rs›z oldu¤u
görülmektedir. Kendisini ortaya koyup yönlendirme yapabilece¤i etkinliklerde
çok düzenli, dikkatli ve heveslidir. Etkinliklere kat›lacaklar› seçerken, her ö¤rencinin yeterlili¤ini ve uygunlu¤unu dikkatle seçerek düzenleme yapmaktad›r.
Duygusal, Sosyal ve Ahlaki Davran›fllar: ‹letiflim becerilerini çok etkili kullanmaktad›r. Rahats›z oldu¤u ya da hofllanmad›¤› durumlar ve kifliler karfl›s›nda kendi duygusunu, gereksinimini ya da beklentisini aç›klayarak tepki vermektedir. Bu
yolun yarars›z oldu¤unu gördü¤ünde ya da karfl›s›ndaki kiflinin anlayabilece¤ini
düflündü¤ü durumlarda espriyle de kendini ifade edebilmektedir. Kendisinden
yard›m istendi¤inde karfl›s›ndaki kiflinin amac›n› de¤erlendirerek, bu yönde tepkiler vermektedir. Gerçekten kapasitesi yetersiz olan arkadafllar›n hoflgörüyle, defalarca bir fleyleri anlat›rken, kolayc›l›¤› seçen baz› çocuklara çok sab›rs›z davranmaktad›r. ‹yi niyetli buldu¤u arkadafllar›na tüm deste¤ini vermektedir. Özellikle
de s›n›fta popüler ve dikkat çekici bir ö¤renci olmas›n›n yaratt›¤› durumu olumsuz yönde, bir kazanç olarak kulland›¤› hiç gözlenmemifltir.
Kendisini ortaya koyarken, di¤er kiflilerin gereksinimlerini ve ortam›n gerektirdi¤i kurallar› dikkate almaktad›r. Çevresini kontrol etmeyi sevmesine ra¤men,
kaba, saf ç›karc›, rahats›z edici davran›fllar› kullanmamaktad›r. Kendisi için rahats›z edici bir durumda düflüncesi ya da duygusunu söyleyerek durumu engellemeye çal›flmakta, durumu denetleyemedi¤inde sakince ortamdan uzaklaflmaktad›r.
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Bu tür durumlarda arkadafllar›n› ö¤retmene flikayet etmemektedir. S›n›f içinde rahats›z edici genel durumlarda ise önce kendisi uyar›da bulunmakta, durum devam ederse ö¤retmeninden, isim vermeden rahats›zl›¤›n› belirterek yard›m istemektedir.
Okul D›fl› Gözlemler: Deniz’in gözlenen en belirgin özelliklerinden biri, yetiflkinlerle etkileflime girmeyi, yafl›tlar›ndan daha çok tercih etmesidir. Yetiflkinlerle
bir arada olmaktan, kendi düflüncelerini ifade etmekten, yetiflkinlerle oyunlar
kurgulay›p, yönlendirerek oynamaktan çok hofllanmaktad›r. Yetiflkinlere kendisini, hayallerini, planlar›n› uzun uzun anlatmay› sevmektedir. Ancak önemli bulunan nokta, bu durumun yafl›tlar›yla iliflkilerinde sorunlar yaratmamas›d›r. Yafl›tlar›yla da uyumlu iletiflim kurmakta, oyunlar oynamaktan zevk almakta, ancak yafl›tlar›yla olmay› tercih etmemektedir. Kendi isteklerini kabul ettirmekten hofllanmakla birlikte, di¤er insanlar›n gereksinimlerini göz ard› etmemekte, empati ile
yaklaflmaktad›r. Tek kapris yapt›¤› yetiflkin annesi iken, onun gereksinimlerinde
duyarl›l›¤›n› korumaktad›r. Kendisinden küçük çocuklar› sevmekte, kollamakta,
ancak onlara katlanamamaktad›r.Yafl›tlar›yla oyunlar› s›ras›nda, arkadafllar›n›n
kendisi gibi çabuk kavramamas›ndan, yavafll›¤›ndan ya da çabuk sorun ç›karmalar›ndan çok rahats›z olmaktad›r.
Kendisiyle ilgilenilmesini istedi¤inde karfl›daki kifliyi ikna edebilece¤ine inand›¤› önerilerle, esprili ifadelerle ya da do¤rudan gereksinimini söyleyerek ilgi almay› denemektedir. Reddedildi¤inde kolayca pes etmemekte, kendisiyle karfl›daki kiflinin gereksinimlerinin çat›flmas›n› önleyecek yap›c› önerilerle, istedi¤ini elde edene dek çabalamaktad›r. Bafllad›¤› bir ifli b›rakmama davran›fl› her konuda kendisini göstermekte, bu kararl›l›¤›n› net bir biçimde kendisi ifade etmektedir. Amac›na
ulaflmak için yeni yollar ve düflünceleri aramakta ve uygulamakta çok beceriklidir.

TARTIfiMA
Üstün yetenekli çocuklar›n yaln›zca belirli akademik ya da sanat alanlar›nda
de¤il, psikososyal geliflim alanlar›nda da farkl› olduklar› bir gerçektir. Ancak bu
çocuklar›n içsel, kifliler aras› ve sosyal uyumlar› ve benlik alg›lar› ile ilgili çeliflkili
bulgulara literatürde rastlanmaktad›r. Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda, çoklu yeteneklere sahip üstün yetenekli çocuklar için genellemeler yapmak yan›lt›c› olabilmektedir. Özellikle e¤itim ortamlar›nda bu çocuklar›n uygun biçimde yönlendirilebilmeleri için, tüm e¤itimde geçerli olan, bireysel farkl›l›klar› esas alma yaklafl›m› daha da önem kazanmaktad›r. Toplam 7 alanda çoklu üstün yetenekli kabul edilebilen Deniz için de bu durum geçerlidir ve araflt›rman›n bulgular› çarp›c› sonuçlar göstermektedir.
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Deniz’in, davran›fllar› ve kiflili¤i üstün yeteneklilerle ilgili üzerinde durulan
önemli konulardan olan, bu çocuklar›n yafl›tlar›yla anlaflmakta güçlük çekti¤i konusuna farkl› bir yorum getirilmesine neden olmaktad›r. Yafl›tlar›yla anlaflamamaktan çok, onlar›n yafllar›na göre normal olan çocuksu davran›fllar›na katlanamama, onlar kendisi kadar h›zl› ve ak›c› düflünemedi¤i ve konuflamad›¤› için onlardan s›k›lma ve kendisini dikkatle dinleyen ve sab›rla yan›nda olan yetiflkinlerle
olmay› tercih etme durumu söz konusudur. Benlik alg›s› ve özsayg›s› yönünden
ele al›nd›¤›nda, bu durumun Deniz’i olumsuz etkiledi¤i görülmemektedir. Yafl›tlar›yla zorunlu bir araya geldi¤i durumlarda onlarla rahatça oyunlar oynamakta,
sorunlar› çözmekte ve onlarla düflünce olarak anlaflamama durumu Deniz’in özgüvenini ve özsayg›s›n› olumsuz etkilememektedir (Gross, 1993; Moon ve
Hall,1998; Milligan, 2003; Bisland, 2004).
Yaflad›¤› günlük basit ya da ciddi sorunlar karfl›s›nda dikkatle durumu anlamaya çal›flma, ard›ndan kendi duygusunu ve gereksinimini ifade ederek, karfl›s›ndaki kiflinin yan›t›n› beklemek ve onu anlamaya çal›flmak, sorunu çözmek için
öneriler getirerek ortak bir yol bulmaya çal›flmak, ergenler ve yetiflkinlerle sürdürülen bafl etme becerilerini ö¤retme programlar›nda temel konulardan biridir. Deniz, pek çok yetiflkinin sahip olmad›¤› bu yaklafl›m› kendili¤inden kazanm›fl ve etkili olarak günlük yaflam›nda kullanmaktad›r. Yarat›c› önerilerle sorunlar› ustal›kla çözme becerisi ve bu konuda kararl›l›¤›, araflt›rma süresince sürekli dikkat çeken davran›fl› olmufltur ((Heller ve di¤., 1993; Cuts ve Mosseley, 2001).
Di¤er insanlarla iliflkilerinde ve kendi gereksinimlerine ulaflma s›ras›nda seçti¤i davran›fl örüntüleri, Deniz’in yafl›n›n çok üzerinde bir biliflsel ve ahlaki geliflim
düzeyinde bulundu¤unu göstermektedir. Amaçlar›na ulaflma konusunda çok ›srarc› ve kararl› olmakla birlikte, kolay yolu seçmek için dürüstlükten uzak davrand›¤›, yalan söyledi¤i, baflka insanlar› zor duruma düflürdü¤ü gözlenmemifltir. Çok
zor durumlarda bile yalan söylemek yerine, do¤ruyu söylemeyi, ama yapt›¤› yanl›fl›n gerekçelerini ve kendisi için durumun önemini mant›kl› bir biçimde ifade etti¤i gözlenmifltir (Gross, 1993; Freeman, 1994; Karnes ve McGinnis, 1995).
Özellikle empati ve ac›ma duygular›n› çok yerinde kullanmakta ve yarat›c› düflüncelerle, karfl›s›ndaki kiflilerin gereksinimlerini ve e¤ilimlerini anlamakta güçlük
çekmemektedir. Kendisinden kötü durumda olan kiflilere, gerekti¤inde kendisi için
büyük say›labilecek fedakarl›klar yaparak destek olmakta ve sonucu beklemektedir.
Sözel olarak kendisini ifae etmeyi çok seven Deniz, bu durum herhangi bir
nedenle engellendi¤inde h›zla resim yapmaya ya da bedensel tepkilerle (örn. Rol
oynama, iflaretler, dans, vb.) kendisini anlatmay› denemektedir. Bu gibi durumlarda, üstün yetenekli çocuklara özgü espri kullanma becerisini etkili biçimde sergilemektedir.
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Duygusal güçlük çekti¤i durumlarda kendisini aç›kça ortaya koyar ve bekledi¤i deste¤i ifade ederken, gereksinimi olan rahatlama kaynaklar›n› da çeflitli biçimlerde bulmaktad›r.

ÖNER‹LER
Üstün yetenekli çocuklarla ilgili çal›flmalar›n planlanmas› ve etkinlefltirilmesinde, bireysel ve uzun süreli geliflimsel vak’a çal›flmalar›n›n önemli bilgiler sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Her bireyin kendine özgü oldu¤u gerçe¤inden hareketle, özellikle çoklu üstün yeteneklilerin incelenmesinin bu çocuklar›n biliflsel ve
duygusal geliflimlerinin en üst düzeyde desteklenmesinde yararl› olaca¤› düflünülmektedir.
Yayg›n görüfllerin aksine, çoklu üstün yeteneklilerin sosyal, duygusal ve ahlaki uyum sorunlar› yaflama düzeylerinin fazla olmad›¤› bu vak’a çal›flmas›ndaki
bulgularda görülmektedir. Çoklu üstün yetenekli bir çocuk, çeflitli alanlardaki yeteneklerini ustaca sergilerken, yarat›c›l›k becerilerini kullanarak, savunma mekanizmalar›na yönelmeden kendisini ve duygular›n› ifade edebilmekte, sosyal çevresiyle ters düflmeden sorunlar›n› çözebilmektedir. Bu durumun dikkate al›narak,
özellikle üstün yetenekli çocuklara sahip anne-babalar›n kayg›lar›n›n azalt›lmas›
ve yönlendirilmelerini kolaylaflt›r›c› bir destek sürecinin sa¤lanmas› mümkün olabilecektir.
Üstün yetenekli çocuklarla çal›flan e¤itimcilerin de gerek kayg›, gerekse bu
çocuklara iliflkin beklentilerinin gerçekçi düzeyde kalmas›n› sa¤lamak için, üstün
yetenekli çocuklar›n çocuk oldu¤unu unutmadan, duygusal, sosyal ve ahlaki geliflim düzeylerinin anlafl›lmas› yararl› olacakt›r.
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