
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN İSTEK VE SORUNLARI 

Üstün zekâlı çocukların istek ve ihtiyaçları, şu şekilde sıralanabilir: 

 Üstün zekâlı çocuk, çevresi tarafından tanınmaya ve anlaşılmaya ihtiyaç duyar. 

Çevresindeki insanların üstün veya özel yetenekliliğe gösterdiği tepkiler ve kendisi ile 

ilgili hissettikleri, onu duygusal olarak yıpratabilir. 

 Üstün zekâlı çocuklar, ebeveynleri tarafından sevilmelerinin nedeni olarak başarılı ve 

yetenekli olmalarını görürler. Bu nedenle de sürekli başarılı ve en iyi olma kaygısı 

taşırlar-ki bu durum, kendilerinde huzursuzluk ve güvensizlik yaratır. 

 Üstün zekâlı çocuklar, öğrenim hayatları süresince, yeteneklerinden 

yararlanabilecekleri ve kendilerini gösterebilecekleri bir eğitim modeliyle 

karşılaşamazlar ve gerek ailesi gerekse çevresi tarafından desteklenmezlerse, onların 

geliştirme imkânı bulamadıkları yeteneklerinden hiçbir zaman yararlanamama gibi bir 

riskle karşılaşmamız mümkündür. Bu riskle karşılaşmamak ve yeteneklerinin atıl 

duruma düşmemesi için öğrencilerin, erken tanılanmaya ihtiyaçları vardır. Erken 

tanılama, çocuğun yeteneklerini geliştirebileceği bir eğitim modeliyle eğitim görme 

şansını arttıracak; böylece de yeteneklerinin atıl duruma düşmesinin önüne geçildiği 

gibi ileride ortaya koyacağı bilimsel ve sanatsal ürünlerin önü de açılacaktır. 

 Üstün zekâlı çocukların tanılanmasında, ebeveyn-öğretmen ortak çalışmasının 

sağlanması gerekir; bu ortak çalışma, tanılamanın erken ve doğru yapılmasını 

sağlamanın ötesinde, bu çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açılardan 

gelişmelerinde de önemli katkılar sağlar. 

 Üstün zekâlı çocuk, bir bütün olarak değerlendirilmeye; yetenekli olduğu alanların 

dışında da özellikleri ve fiziksel, duygusal, toplumsal ihtiyaçları olduğunun 

bilinmesine ihtiyaç duyar. Unutulmamalıdır ki, üstün zekalı olsa da, sonuç itibariyle o 

bir çocuktur ve ihtiyaçları, diğer çocukların ihtiyaçları ile aynıdır. 

 Her çocuk gibi, üstün zekâlı çocuklar da fiziksel aktivitelerle ilgilenmeye ihtiyaç 

duyarlar. Üstün zekâlı çocuklara da diğer çocuklara sağlandığı gibi; koşmak, 

zıplamak, atlamak, tırmanmak gibi basit eylemlerden salıncakta sallanmak, 

tahterevalliye binmek, top oynamak, bisiklete binmek gibi oyunlara ve futbol, 

basketbol, voleybol, yüzme gibi sportif faaliyetlere kadar pek çok fiziksel etkinlikle 

diğer çocuklarla birlikteyken ilgilenebilme imkânı sağlanmalıdır.  

 Üstün zekâlı çocukların yeteneklerini geliştirebilmelerine yönelik verilecek eğitimin 

yanı sıra, kendilerine uygun imkânların sağlanmasına da ihtiyaçları vardır. Örneğin 



okul öncesi çağdaki üstün zekalı bir çocuğun yeteneklerini geliştirebilmesine ortam ve 

imkân sağlamanın yolu, onun anaokuluna gitmesini sağlamaktır. Çocuk, anaokulunda 

yeteneklerini gösterebileceği ve fiziksel gücünü ortaya koyabileceği çeşitli etkinlikler 

ve imkânlarla karşılaşır. 

 Üstün zekâlı çocuklar, farklı yaş gruplarından ve farklı sınıflara devam eden, 

kendileriyle benzer özelliklere ve yeteneklere sahip çocuklarla iletişim kurmaya 

ihtiyaç duyarlar; bu nedenle onlara, okullarındaki sınıf ve kulüp çalışmalarına katılma 

imkânları sağlanmalıdır. 

 Üstün zekâlı çocuklar, el becerisi gerektiren bazı etkinliklerde, özellikle de yazı 

yazmada pek başarılı değildirler. Bunun nedeni, düşüncelerini yazıya aktarmada, 

sabırsız ve aceleci davranmalarıdır. 

 Üstün zekâlı çocuklar, direktif almaktan hoşlanmazlar. Kendilerine verilen direktifler 

doğrultusunda hareket etmeleri beklenirse, tepkilerini çeşitli şekillerde dile getirirler. 

Direktiflere karşı gösterdikleri bu olumsuz yaklaşımın altında yatan nedenlerden biri 

de potansiyel olarak sahip oldukları liderlik yeteneğidir. Bu özellikteki çocuklar, bu 

konuda rehberliğe ve ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri ve danışabilecekleri 

kişi veya kurumlara ihtiyaç duyarlar. 

 Üstün zekâlı çocuklar, daha fazla bilgiye ulaşabilmek için okul kütüphanesindeki 

kaynak çeşitliliğine ihtiyaç duyarlar.  

 Üstün zekâlı çocuklar, sürekli benzer faaliyetlerde bulunmaktan hoşlanmazlar ve bu 

konuda tepkilerini sık sık dile getirirler; bu nedenle onların yeteneklerini ortaya 

koyabilecekleri ve geliştirebilecekleri farklı etkinliklerle ilgilenmeye ihtiyaçları vardır. 

Ailelerin bu farklılıkları kendilerine sağlamaları konusunda duyarlı davranmaları 

gerekir. Örneğin çocuğa alınacak kitapların, okuldaki kitaplardan farklı seçilmesi gibi.  

 Üstün zekâlı çocuklar, okuldaki derslerini fazla çaba harcamaksızın takip edebildikleri 

için, öğrenim hayatları boyunca uzun süreli, düzenli ve planlı ders çalışma alışkanlığı 

kazanamazlar. Bu nedenle, onların eğitim yaşantılarının başından itibaren uzun süreli, 

düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanma konusunda rehberliğe ihtiyaçları 

vardır.  

 Üstün zekâlı çocuklar, zamanın sınırlandırıldığı çalışmalarda verim ve başarı elde 

edemezler; bu nedenle çalışmalarında sınırsız zamana ihtiyaç duyarlar.  

 Üstün zekâlı çocuklar, kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini 

sergileyebilecekleri, görüşlerine önem veren, çabalarını dikkate alan ve düşüncelerini 



uygulama fırsatı bulabilecekleri fiziksel ortam ve koşullara sahip bir okulda eğitim 

almaya ihtiyaç duyarlar.  

 Üstün zekâlı çocuklar, kendilerini en iyi şekilde tanıyan, çabalarını destekleyen, 

kendilerine her konuda ve her zaman yardımcı-rehber olan, çalışmalarında gereken 

bilgiyi en etkili-kalıcı şekilde verebilen ve elde edilen bilgiyi deneme imkânı tanıyan, 

öğretim programlarında ilgi ve özelliklerine uygun değişiklikler yapabilen; hatta 

gerekirse yeni program geliştirebilen öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle 

ebeveynler, bu özellikteki çocukların öğretmenlerinin seçiminde titiz davranmalıdırlar. 

 Üstün zekâlı çocuklara, özelliklerine uygun eğitim programı doğrultusunda eğitim 

verilmelidir. Onlara uygulanacak programın en önemli özelliği, çocukların 

yeteneklerini geliştirebilmeleri ve sergileyebilmelerine imkân sağlayacak farklı ve çok 

sayıda alternatif sunabilmesidir. Bu özelliğe sahip bir programla eğitim alan çocuğun 

benlik algısının gelişmesi ve çevreden aldığı güçlü uyaranlarla harekete geçmesi de 

kolaylaşacaktır. Faydalı olduğunu hisseden ve takdir görerek desteklenen çocuğun bu 

motivasyonla bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklerini daha iyi kullanması sonucunda, 

kendisine ve içinde yaşadığı topluma daha çok fayda sağlaması da mümkün olacaktır. 

 Üstün zekâlı çocuklar, kesin kurallara bağlı programlardan ziyade, birbirleriyle ilişkili 

konular arasında bağlantı kurulmasına fırsat veren; yan konuları da işlemeye ve 

ayrıntılara inilerek konunun zenginleştirmesine elverişli programlara ihtiyaç duyarlar. 

 Üstün zekâlı çocuklar için hazırlanacak programların araştırma, inceleme, gezi, deney 

ve gözlem yapmaya ve soyut düşünmeye yönelik hazırlanması gerekmektedir.  

 Üstün zekâlı çocuklar, bilgiyi, öğrenmenin başlangıç aşamasında kısa ve öz, gelişme 

aşamasında ise ayrıntılı olarak elde etmeye ihtiyaç duyarlar. Ayrıntılı bilgilere 

ulaşırken de, hazır bilgi sunulmasından ziyade, kendilerine bilgiyi araştırma, deneme 

ve geliştirme imkânları tanınmasını tercih ederler.  

 

Üstün yetenekli çocuklar, bu farklılıklarından dolayı bazı sıkıntılar yaşabilirler. Bu 

sıkıntılar, kendi yapılarından kaynaklanabildiği gibi, çevrenin onlara yaklaşımından da 

kaynaklanabilir. Aşağıda bazıları belirtilmiş ve kısaca açıklanmıştır. 

Asenkron Gelişim: Entelektüel gelişim duygusal ve bedensel gelişimin çok önündedir. 

Buradaki tehlike, ebeveyn ve öğretmenlerin entelektüel gelişime bakarak sosyal ve duygusal 



olgunluğa yönelik yanlış genellemeler yapmalarıdır. “Aslında çok zeki bir çocuk, ama neden 

böyle davrandığını anlamıyorum.” 

Üstün Yetenekliler Hakkında Hatalı Bilgilendirme: Üstün yeteneklilerin duygusal veya 

diğer arazlara karşı daha büyük bir risk altında oldukları düşüncesi, tüm alanlarda üstün başarı 

beklenilmesi gerektiği düşüncesi kadar yanlıştır. Çocuğun bireysel farklılıkları belirleyicidir. 

Genellemeler ve şablonlar, bireysel olarak ele alındığında uymaz, hatta aşırı durumlarda, 

çocuğun sahip olması beklenen problemleri geliştirmesiyle sonuçlanabilir (Buna kendini 

gerçekleyen kehanetler de denir). 

Yeterince Zorlanmama: bazı üstün yetenekliler okulda yeterince zorlanmazlar. Bu durum, 

özellikle beklentilerin düşük olduğu okullar için geçerli olabilir veya öğretmenlerin çocuğun 

durumunu yeterince dikkate almadıkları durumda oluşabilir. Bu nedenle bazı üstün yetenekli 

çocuklar öğrenmeyi öğrenemezler, özellikle ihtiyaç duydukları bilgi düzeyine çaba 

göstermeden ulaşabiliyorlarsa. Bunun neticesinde, gerçekten öğrenmeyi gerektiren ilk 

entelektüel zorlanmada, öğrenmek için gerekli olan çalışma disiplininin eksikliği ortaya çıkar.  

Konvansiyonel Olmayan Problem Çözümleri: Çocuğun üstün yeteneği ve yaratıcılığı, 

problemlerin çözümünde veya bilgi edinmede olağandışı yöntemler geliştirmesine yol 

açabilir. Bu durum, bazı ebeveyn ve öğretmenlerde, çocuğun problemleri alışkın olunmayan 

ve kısmen anlaşılmaz olan bir yöntemle ele alması ve çözmesi nedeniyle direnç oluşturabilir. 

Bu tür davranışlar her zaman zekâ ürünü veya yaratıcılık olarak değerlendirilmez, özellikle 

dersin işlenişini bozduğundan, bu durumlardaki yaratıcılık reddedilebilir.  

Sosyal Yaşam: Üstün yetenekli çocuklar, kendileri kadar yetenekli olmayan sınıf 

arkadaşlarıyla geçinmeyi öğrenmek durumunda olduklarından, bazen sorunlar yaşanabilir. Bu 

tür durumlarda bazen bireysellik ve bazen de uyum gerektiğinden, belirgin bir duygusal 

olgunluk ve sosyal beceri gereklidir. Üstün yeteneklilerin büyük bir çoğunluğu, bu sorunla 

kolaylıkla baş edebilir. Bazıları ise diğer insanlarla geçim konusunda belirgin bir sorun 

yaşarlar. 

Cinsiyete Yüklenen Roller: Özellikle üstün yetenekli kızlar, cinsiyetleri ile başarıyı 

bağdaştıramayan bir ortamda olduklarında veya yetenekleri erkeklere özgü alanlarda 

geliştiğinde sıkıntı yaşayabilirler. Bunun neticesinde üstün yetenekli bir kız çocuğu, 

yeteneğini ve ilgi alanlarını gizleyebilir.  



Seçim Sıkıntısı: Üstün yetenekliyseniz, önünüzde birçok olasılık vardır. Birçok üstün 

yetenekli, aynı anda birden fazla alanda yüksek öğrenim görebilirler. Sınavlar onlar için engel 

teşkil etmez. Bu durumda da yüksek öğrenim görecekleri alan ve meslek seçimleri konusunda 

yetkin kişilerden destek almaları önerilir. Böylece kendilerine en uygun seçimi yapabilirler.  

 

 

 


