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ÖZET: Üstün yetenekli çocuklar genellikle duyarl›,

kendilerinden çok şey beklenen ve desteklenmeye gereksi-

nim duyan çocuklard›r. Bu çocuklar yeteneklerinin tama-

miyle gelişmesi için desteklenmelidirler. DEHB hem dik-

kat eksikliği hem de hiperaktivite semptomlar› gösteren ço-

cuklar› ifade etmektedir. Üstün yetenekli çocuklar, s›n›f-

land›rma, belleği kullanma, hat›rlama, organize etme gibi

metabilişsel stratejileri daha iyi kullanabilmektedirler.

DEHB’na sahip üstün yetenekli çocuklar diğer üstün yete-

nekli çocuklara k›yasla bu stratejileri etkin bir şekilde kul-

lanmay› unuturlar.Bu çocuklar bilşisel, sosyal ve duygusal

aç›dan diğer üstün yetenekli çocuklardan farkl›l›k göster-

mektedirler

Anahtar Sözcükler: üstün yeteneklilik, dikkat eksikli-

ği, hiperaktivite

ABSTRACT: Gifted children who have more expec-

ted to themselves are generally sensitive and need to sup-

ported. These children should be supported for their skills

completely development. ADHD children display both at-

tention deficit and the sympthomps of hyperactivity. Gifted

children can use effectual the meta-cognitive strategies

such as classification, use of memory, recall and organiza-

tion. Gifted children who have ADHD forget to use effec-

tive these strategies in comparison to the other gifted child-

ren. These children are different from the point of cogniti-

ve, social and emotional development.
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GİRİŞ

Üstün yetenekli olmakla ilgili pek çok tan›m

yap›lmaktad›r. Terman, standart zeka testlerinde

%2 olan üst s›n›rda puan alanlar› üstün yetenek-

li olarak tan›mlam›şt›r (Clark,1988). Renzulli

(1986)’ye göre üstün yeteneklilik insanda varo-

lan yetenek (genel yetenek-özel yetenek), yara-

t›c›l›k, ve motivasyonun birleşmesinden oluş-

maktad›r. Üstün yetenekli kişiler, bu üç temel

bileşeni geliştirme yeteneğine sahip ve bunlar›

insan performans›n›n değerli alanlar›ndan birin-

de kullanabilenlerdir. Lovecky (1999) ise üstün

yetenekliliği, IQ puan› 120’nin üzerinde olan

veya birden fazla akademik alanda önemli bir

başar› kazanm›ş olmak olarak tan›mlamaktad›r.

Üstün yetenekli çocuklar, s›n›fland›rma, belleği

kullanma, hat›rlama, organize etme gibi metabi-

lişsel stratejileri daha iyi kullanabilmektedirler.

Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen
Özellikler

– H›zl› öğrenme

– Mükemmel bellek

– Çok geniş kelime hazinesine sahip olma

– İlgi duyduğu şeylere karş› uzun süre dikka-

ti yoğunlaşt›rma

– Mükemmelliyetçilik

– Erken okuma veya okumaya karş› h›rsl›, is-

tekli olma

– Merakl›l›k

– Kendinden büyüklerle veya yetişkinlerle

arkadaş olmay› tercih etme

– İyi bir gözlemci olma

– Adalete ve doğruluğa önem verme
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– Bağ›ms›z çal›şma isteği

– Lider olma

– Geniş bir hayal gücü.

– Geniş çapl› bir sentez yeteneği

– Orijinal fikirler ve çözümler üretebilme

– Al›ş›lmad›k, farkl› konulara ilgi ve merak

duyma, çok soru sorma

– Karmaş›k şeyleri tercih etme; tart›şmalar-

dan zevk alma

– Say›larla ilgilenme yeteneği gösterme

– Soyut düşünme, kavrama ve problem çöz-

me becerileri

– Duygusall›k, k›r›lganl›k

Bu özelliklerin bir k›sm› üstün yetenekli ço-

cuklar› tan›lamada kullan›lmakla birlikte normal

yetenekli çocuklarda da s›kça gözlemlenmekte-

dir. Silverman ve arkadaşlar›na göre (1986) bir

çocuk bu özelliklerin % 75’ini gösteriyorsa üs-

tün yeteneklidir. Ancak kesin tan›lama yapabil-

mek için uygun değerlendirme yapmak gerekir.

Erken tan›lama  bu çocuklar›n yeteneklerinin ge-

lişmesi için çok önemlidir. Üstün yetenekli ço-

cuklarda aşağ›da belirtilen alanlarda yüksek dü-

zeyde performans ve başar› görülmektedir

(Gross, 1993)

*genel entellektüel yetenek

*özel akademik yetenek

*yarat›c› veya üretici düşünme

*liderlik  yeteneği

*görsel veya temsili sanatlar

*psikomotor yetenek

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

(DEHB) ilk kez 1902’de Still taraf›ndan tan›m-

lanm›şt›r. (Barkley, 1990) Still“çocuklarda nor-

mal d›ş› fiziksel durumlar“ isimli makalesinde

izlediği 20 çocuğun, dikkatsiz, aş›r› hareketli

,sald›rgan, disipline direnç gösteren, kural tan›-

mayan ve aş›r› heyecanl› olduklar›n› belirtmiştir.

DEHB hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivi-

te belirtileri gösteren çocuklar› ifade etmektedir.

Başar› ve zekayla ilgili testlerde DEHB’na sahip

üstün yetenekli çocuklar birçok basit unsurlar›

kaç›rmalar›na rağmen daha zor sorulara cevap

verebilmektedirler. Başta matematik alan›nda

olmak üzere say›lar› bilme, kullanma ve hat›rla-

mada yüksek performans göstermektedirler (Lo-

vecky ve Silverman, 1998). DEHB’na sahip üs-

tün yetenekli çocuklarda okulda başar›l› olmak

için gerekli olan destekleyici çal›şma yetenekle-

rinin (not alma, taslak ç›karma, fikirleri organi-

ze etme, yazma yeteneği) çoğu eksik olsa bile

genelde yaş›tlar›na gore öğrenme h›zlar› fazla-

d›r. Bu çocuklar, normal çocuklardan gösterdik-

leri yüksek asenkroni ( yaş ve IQ’ya k›yasla bi-

lişsel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerinde-

ki farkl›l›k) ile ayr›l›rlar. Örneğin 7-8 yaşlar›nda

DEHB tan›s› alan üstün yetenekli bir çocuk

okulda hem uçak sesi taklidi yapabilir hem de

kompleks oyunlar›n oynanmas› konusunda üs-

tün fikirlere sahip olabilir. Hassasiyet üstün ye-

tenekli olman›n önemli bir yönünü oluşturmak-

tad›r. Yaş›tlar›na göre arkadaşl›klar›nda karma-

ş›kl›ğa daha çok ihtiyaç duyarlar ve karmaş›k il-

gi alanlar›n› paylaşmak isterler. Oyunlar, kural-

lar ve stratejileriyle ilgili üstün fikirlere de sa-

hiptirler. Fakat ayn› zamanda sosyal davran›şlar-

da eksiklik gösterebilirler, fikirleri yanl›ş anla-

yabilirler ve grubun hedeflerini ve dinamiklerini

anlamama ve zamanlayamama özelliklerini gös-

terebilirler.

DEHB’na sahip üstün yetenekli çocuklar ya-

ş›tlar›na göre daha özel ilgilere sahiptirler ve ay-

n› aktiviteleri daha karmaş›k şekillerde yerine

getirirler. Dürüstlükle ilgili kayg›lar genelde çok

önemlidir ve üstün ahlaki muhakeme yeteneği

gösterirler. Ancak bu çocuklardaki olgunlaşma-

m›ş duygusal gelişim çocuğun ayn› ahlaki konu-

lara göre hareket etmesini engeller ve oyunu

kaybetmeye başlayana kadar oyunun kurallar›n-

da dürüstlük konusunda ›srar ederler. Duygular

negatife olduğunda, normal bir çocuğun asla ya-

şayamacağ› endişelere kap›l›rlar.

Bu çocuklar  diğer üstün yetenekli çocuklar-

la karş›laşt›r›ld›klar›nda; bilişsel eksiklikler, da-

ha az sistematik düşünme yeteneği, çal›şan bel-

leği yeterince kullanamama, parça-bütün ilişki-

siyle problem çözme, çal›şmalar›n› daha az ta-

mamlama, acele etme, s›kça proje konular›n› de-
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ğiştirme, basit al›şt›rmalar› yapmak için bile çok

uzun zaman harcama eğilimi gösterme, bir işi ta-

mamlamaktan hoşlanmama gibi özellikler gös-

termektedirler.

Yaş›tlar›na gore daha özel ilgilere sahiptirler.

Ancak DEHB ‘li veya DEHB ‘siz üstün yete-

nekli çocuklar kendi seçtikleri bir aktivitede çok

fazla bir d›ş destek olmadan da saatlerce bu ak-

tivite ile ilgilenebilirler. Csikszentmihalyi

(1996)’e göre bu hiperodaklanma yeteneği yani

bir bak›ma ak›ma kap›lma diğer problemleri ne

olursa olsun yarat›c› çal›şmay› üstün yetenekli

çocuklar için tatminkar k›lmaktad›r.

DEHB olan üstün yetenekli çocuklar uyar›c›

ortamda normal s›n›flardaki normal çocuklarla

değil, üstün yetenekli yaş›tlar›yla karş›laşt›r›l-

mal›d›rlar. Kontrol listeleri ve öğretmen göz-

lemleri çocuğun bulunduğu s›n›f türü bağlam›n-

da düşünülmelidir. Bu çocuklar›n güçlü ve zay›f

yönlerini gösteren bir profil ev, okul ve diğer ak-

tivite alanlar›n› da içerecek şekilde çeşitli kay-

naklardan toplanmal›d›r. Böylece bu çocuklar

belirli yaş normlar›yla değil, bu çocuklar›n ken-

di ortalamalar›yla karş›laşt›r›lmal›d›r.

DEHB’na Sahip Üstün Yeteneklli 

Çocuklar›n Eğitimleri Nas›l Olmal›d›r?

Bu çocuklar güçlü yönleriyle ilgili alanlarda

ilerlemelerini ve zay›f olduklar› yönlerini güç-

lendirmelerini sağlayacak akademik programla-

ra ihtiyaç duymaktad›rlar. İyi olduklar› alanlar-

da çal›şmalar› için bir rehbere ihtiyaç duyabilir-

ler. Uyar›c› ve karmaş›kl›k aç›s›ndan bilişsel ih-

tiyaçlar›n› karş›layan olmadan DEHB’na sahip

üstün yetenekli çocuklar odaklanma ve ilgiyi

sürdürme konusunda daha az yeteneğe sahiptir-

ler, çal›şma al›şkanl›klar› azd›r. Ayr›ca davra-

n›şsal ve duygusal problemler yaratabilirler. Bu

nedenle DEHB’na sahip üstün yetenekli çocuk-

larla çal›şmak için bu çocuklar›n ihtiyaçlar›n›

karş›lamak üzere uzman kişilerin olduğu bir

grup yaklaş›m› gerekmektedir.

Küçük s›n›flar›n olduğu uyar›c› bir okul orta-

m›nda hafif DEHB’na sahip bir çok üstün yete-

nekli çocuğun, DEHB semptomlar›nda büyük

değişiklikler olabilmektedir (Hartmann, 1996).

Çok düşük düzeyde DEHB’na sahip  baz› ço-

cuklar için özel üstün yetenekliler s›n›f›n›n oluş-

turulmas› çocuklar›n enerjilerini büyük ölçüde

organize edebilmelerini sağlayabilmektedir. Bu

çocuklar s›n›f›n uyar›c› unsurunu kendi hipero-

daklanma yetenekleriyle beraber kullan›p etkile-

yici sonuçlar elde edecek kadar iyi olabililer

(Baum ve ark., 1998).

Sonuç olarak okul programlar› çocuklar›n

güçlü ve zay›f yönlerini gözönünde bulundur-

mal› ve çocuklar için uygun düzeyde olan ilgi

kaynaklar›n› ve uyar›c›lar› en üst düzeye ç›kara-

cak ortamlar haz›rlamaya yönelik olmal›d›r.
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