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  ÖZET 

  Savant sendromu,  ağır düzeyde gelișimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında 
çoğu insanda bulunmayan sıra dıșı zihinsel becerileri olan kișileri tanımlamaktadır. 
Kișinin genel zeka düzeyi ortalamanın altında olmasına karșın bir ya da birden fazla 
alanda așırı düzeyde bilgi sahibidir. Savant sendromu olgularının yaklașık yarısının 
otistik bozukluğa bağlı, kalan yarısının da diğer tip gelișimsel bozukluklar, zeka 
geriliği veya merkezi sinir sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı olduğu 
kabul edilmektedir. Erkeklerde kızlara oranla altı kat daha sık görülür. Savant beceri-
leri genellikle beș genel kategori ile sınırlıdır. Bunlar müzik becerileri, sanat becerile-
ri; takvim hesaplama becerisi; matematik becerisi ve mekanik ya da mekansal bece-
rilerdir. Savant olguları parçalı becerileri olan savantlar, yetenekli savantlar ve 
olağanüstü savantlar olarak üçe ayrılabilir. Savant sendromunda saptanan özgül 
becerilere hemen her zaman olağanüstü bir bellek eșlik eder. Savant sendromu 
konjenital ya da edinsel olabilir. Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı 
gelișimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel 
savant becerileri sağlıklı gelișim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da 
erișkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası 
gelișebilir. Savant becerilerinin zaman içinde kaybolması kural olmaktan ziyade 
istisnadır. Savantların becerileri sadece ezber belleğine dayanmamaktadır. Oldukça 
organize, alana özgü bilginin temsil edilme ve düzenleme becerisinin gelișmiș 
olduğu bilinmektedir. Savant sendromundaki nöropsikolojik profili açıklamak için 
birçok teorik model ortaya konmuștur. Savant olgularına olan ilgi 18. yüzyılda 
bașlamıș olmasına karșın halen ilk tanımlandığı dönemdeki gibi gizemini 
korumaktadır. Savant’a özgü yeteneklerin varlığı ve doğası ile ilgili birçok soru 
halen yanıtsız olduğundan bu konu ile ilgili araștırmalar artarak devam edecek gibi 
gözükmektedir.  

  Anahtar Sözcükler: Savant, Otizm, Bellek, Yetenek, Savant Sendromu 
   
  ABSTRACT 
  Savant syndrome defines the people who have severe developmental and mental 

disabilities but also have extraordinary mental skills which are missing in many 
people. Although general mental capacity is under average mental level, savant has 
excessive knowledge about one or more domains. It is accepted that as many as 
one in 10 persons with autistic disorder have such remarkable abilities in varying 
degrees, although savant syndrome occurs in other developmental disabilities or in 
other types of central nervous system injury or disease as well. Males outnumber 
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females by an approximate 6 : 1 ratio in savant syndrome. Savant skills are limited 
to five general categories. These are music, art, calender calculating, mathematics 
and mechanical or spatial skills. Savant skills can also be divided into three as sa-
vants who have splinter skills, talented savants and prodigious savants.  A remarka-
ble memory welds to the special abilities determined in savant syndrome. Savant 
syndrome can be congenital or it can be acquired. Most often savant skills emerge 
in childhood, superimposed on some underlying developmental disability present 
at birth. However, acquired savant skills can also appear, when none were previous-
ly present, in neurotypical individuals following brain injury or disease later in 
infancy, childhood or adult life. Savant skills don’t depend on only rote memory. It 
is approved that an enhanced or spared ability to represent and manipulate highly 
organised domain-specific information. Various theoretic models were defined to 
explain the neuropsychological profile in savant syndrome. Interest in savants has a 
long history, stretching back to the early 18th century; nevertheless, the savant 
syndrome remains as much a mystery now as it did when it was first described. 
Given that many questions about the existence and nature of savant talent remain 
unanswered, it seems likely that research efforts will continue unabated. 

  Keywords: Savant, Autism, Memory, Talent, Savant Syndrome 
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avant sendromu, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin 
yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerileri olan 
kişileri tanımlamaktadır. Savant sendromu kişinin genel zeka düzeyinin 

ortalamanın altında olduğu ancak bir ya da birden fazla alanda aşırı 
düzeyde bilgi sahibi olduğu bir durumdur. Belleğin ve matematik becerile-
rin dikkat çekici düzeyde güçlü olması ve bazen de sanat ya da müzik 
alanında sıra dışı becerilerin olmasıyla belirlidir. Savant sendromu otistik 
olguların yaklaşık onda birinde görülebilir. Bunun yanısıra diğer gelişimsel 
bozukluklar ve merkezi sinir sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı 
da görülebilmektedir.[1] 

Savant terimi ilk olarak Down tarafından [2] zihinsel güçlüğün yanında 
çok çarpıcı özelliklere sahip bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır. Daha 
yakın dönemde terminolojide bir değişme olduğu ve monosavant [3] ve 
savant sendromu  [4] terimlerinin genel kullanıma girdiği görülmektedir. 
“İdiot-savant” teriminin çağrıştırdığı küçük düşürücü anlamın böyle bir 
değişiklik ihtiyacını doğurmuş olmasıyla birlikte diğer taraftan bu yeni te-
rimler de bu ilgi çekici sendromun paradoksal doğasını yansıtmada yetersiz 
kalmaktadır [5]. 

Bildirilmiş ilk savant olgusu 1783’de Alman psikolog Gnothi Sauton 
tarafından tanımlanan, harika bir hesaplama yeteneği olan Jedediah Bux-
ton’dur. 1789’da Benjamin Rush tarafından bildirilen savant olgusu Thomas 
Fuller de harika bir hesaplama yeteneğine sahipti. Down 1887’de 10 savant 

S
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olgusu tanımlamış ve bu olguları “idiot savant” olarak isimlendirmiştir. Bu-
rada kullanılan “idiot” terimi aşağılama anlamında değil, IQ düzeyinin 25’in 
altında olduğu vurgulamak için kullanılmıştır. Savant sözcüğü ise 
Fransızcada “bilmek” anlamına gelen “savoir” sözcüğünden köken 
almaktadır. Savant sendromu ile ilgili ilk tanımlayıcı çalışma, 1914 yılında 
Tredgold tarafından yazılan “Mental Deficiency” (Zihinsel Gerilik) kitabındaki 
bölümdür. 1978’de Hill 1890-1978 arasında yayınlanan 63 savant olgu bildi-
rimini kapsayan bir gözden geçirme yazısı yayımlamıştır. 1988’de Treffert 
alan yazını güncellemiş, 1988’den bu yana ise bu konuyla ilgili 6 kitap 
yazılmış, ayrıca birçok gözden geçirme yazısı yayımlanmıştır.[1] Ulaşabildiğ-
imiz kaynaklarda, ülkemizde bu konuda yayınlanmış herhangi bir olgu ya da 
olgu serisine rastlayamadık. 

Bu gözden geçirme yazısında nispeten az bilinen bir klinik durum olan 
savant sendromunun yaygınlığı, klinik özellikleri, açıklamaya yönelik teoriler, 
bellek işlevleri ve nöropsikolojik teoriler değerlendirilerek aktarılmaya 
çalışılmıştır.  

Epidemiyoloji 
Özenle yapılmış epidemiyolojik çalışmaların yokluğuna bağlı olarak otistik 
spektrum bozuklukları ve daha geniş anlamda gelişimsel bozukluklarda 
savant becerilerinin gerçek yaygınlığı bilinmemektedir. Ancak Hill ve Rim-
land tarafından yapılan anket çalışmaları zeka geriliği ve otistik hasta 
popülasyonundaki olası savant olgu sayısı ile ilgili önemli veriler 
sağlamıştır.[6,7] Hill’in çalışmasında araştırılan 107 kurumda bilişsel 
yetersizliği olan olgular içinde 54 savant tanımlanmıştır.[6] Bu sayı ise 
yaygınlık olarak %0.06 ya karşılık gelmektedir. Ancak Rimland 5400 otistik 
çocuğun ailesini hedef grup olarak almış ve bu grup içinde 531 savant olgu-
su tanımlamıştır.[7] Buradaki savant yaygınlığı ise %9.8 olarak saptanmıştır. 
Bu ise otistik hasta popülasyonundaki savant yaygınlığının zeka geriliği olan 
grubun aksine oldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir.[5] Hermelin ise 
otistik spektrum bozukluğunda savant olgularına daha nadir rastlandığını, 
bu oranın 1/100-1/200 düzeyinde olduğunu iddia etmiştir.[8] Daha yakın bir 
dönemde yapılan 583 kurumun dahil edildiği bir anket çalışmasında savant 
yaygınlığı 1.4/1000 olarak saptanmıştır.[9] 

Gerçek oran ne olursa olsun, zeka geriliği ve diğer tip gelişimsel gerilik 
nedenleri otistik bozukluktan daha yaygın olduğundan savant sendromu 
olgularının yaklaşık yarısının otistik bozukluğa bağlı, kalan yarısının da diğer 
tip gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği veya merkezi sinir sistemi hastalıkları 
ya da yaralanmalarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ne tüm 
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otistik olguların savant sendromu tanısı aldığı ne de tüm savantların aynı 
zamanda otistik olduğu söylenebilir.[1] 

Savant sendromu erkeklerde kızlara oranla 6 kat daha sık görülür.[1] 
Hill,[10] toplam 103 savant olgusunu kapsayan 63 olgu bildirimindeki 
olguların 89’u erkek, 14 tanesi ise kadındı. Bu çalışmada saptanan cinsiyet 
dağılım oranı da 6/1’di. Geschwind ve Galaburda serebral lateralizasyona 
işaret eden çalışmalarında sol hemisferin gelişimini sağ hemisferden daha 
sonra tamamladığı ve bu nedenle prenatal etkilere daha uzun süre maruz 
kaldığına işaret etmişlerdir.[11] Özellikle erkek fetusta dolaşımda bazen çok 
yüksek düzeylere çıkan testosteron daha zedelenebilir olan sol hemisferde 
büyümeyi yavaşlatabilir ve nöronal işlevleri bozabilir. Sağ hemisferde buna 
bağlı olarak genişleme ve baskınlıktaki kaymanın sağ hemisferle ilişkili be-
cerilerin gelişmesine yol açtığı iddia edilmektedir.[11] 

Klinik Özellikler  
İnsanda varolan tüm beceriler göz önüne alındığında savant becerilerinin 
genellikle 5 genel kategori ile sınırlı olması ilginçtir. Bu becerilerden ilki 
müziktir. Sıklıkla piyano çalma becerisi tarzındadır. Ayrıca sadece beste 
yapan ya da 22 farklı enstrüman çalan olgular da bildirilmiştir.[1] Diğer be-
ceriler ise genellikle çizme, boyama ya da şekil verme ile belirli sanat beceri-
leri; takvim hesaplama becerisi; çok hızlı hesaplama ya da asal sayıları he-
saplama becerisi tarzında olan matematik becerisi ve mekanik ya da me-
kansal becerilerdir (Tablo.1) 
 

Tablo 1. Savant Olgularının Sıklıkla Yetenekli Olduğu Alanlar 
1. Sıklıkla piyano çalma ve beste yapma tarzında olan müzik becerisi  
2. Genellikle çizme, boyama ya da şekil verme ile belirli sanat becerileri 
3. Takvim hesaplama becerisi 
4. Çok hızlı hesaplama, asal sayıları hesaplama becerisi tarzında olan 

matematik becerisi  
5. Mekanik ya da mekansal beceriler 

 
En ünlü otistik savant olgu Yağmur Adam (Rain Man) filminde Dustin 

Hoffman tarafından canlandırılan Raymond Babbitt karakteridir. Bu karakter 
gerçek yaşamda Kim Peek’i temsil etmektedir. Kim Peek 8600’den fazla 
kitabı ezbere bilen, coğrafya, müzik, tarih, spor gibi birçok alanda geniş 
ansiklopedik bilgiye sahip olan ve 2009 yılında vefat etmiş olan bir otistik 
savant olgudur.[12,13] 

Daha az bildirilen diğer beceriler olağanüsütü dil becerisi [çok dil bilme 
tarzında], koku, dokunma ya da görmede olağandışı duyu ayırım becerisi, 
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saat yardımı olmaksızın geçen zamanı eksiksiz bilme ve nörofizyoloji, istatis-
tik ya da denizcilik gibi özgül alanlarda olağanüstü bilgi sahibi olmadır.[1] 
Rimland’ın özgül becerileri olan 543 çocukla yaptığı çalışmada müzikal be-
ceri en sık saptanan beceri iken bunun yanında bellek, sanat, sözel beceriler, 
matematik, harita ve yönler, koordinasyon, takvim hesaplama ve aşırı 
duyusal algılama sıklıkla saptanan diğer özelliklerdi.[7]  

Savant olgularında genellikle tek bir özgül beceri saptanır. Ancak bazı 
olgularda birçok beceri aynı anda bulunabilmektedir. Rimland ve Fein bir-
den çok becerinin görülme oranının otistik savant olgularında diğer geliş-
imsel geriliklere bağlı savant olgularından daha sık saptandığını 
bildirmişlerdir.[14] Özgül becerinin türünden bağımsız olarak tüm savant 
olgularında olağanüstü bellek saptanmaktadır. Birçok araştırmacı tek başına 
bellek performansının özellikle takvim hesaplama ve müzikal beceriler başta 
olmak üzere savant becerilerinden sorumlu olamayacağını 
savunmaktadır.[15,16] Savant olgularında fotografik bellek varlığının tüm 
olgularda değil sadece bazı olgularda saptandığı ve varlığının savant beceri-
leri ile ilişkili olmaktan çok beyin hasarına işaret ediyor olabileceği 
bildirilmiştir.[17,18] 

Savant olguları parçalı becerileri olan savantlar, yetenekli savantlar ve 
olağanüstü savantlar olarak üçe ayrılabilir. Savant sendromunda sık sapta-
nan beceriler parçalı becerilerdir. Bunlar müzik ve sporla ilgili önemsiz ko-
nularla, plakalar, haritalar, tarihsel bilgiler ve vakumlu temizleyicilerin moto-
runun sesi gibi tuhaf konularla obsesif düzeyde meşguliyet ve ezberlemeyi 
içermektedir. Yetenekli savantların bilişsel becerilerinde bozulma var olmak-
la birlikte bu olgular müzikal, sanatsal ya da diğer özgül beceriler alanında 
daha gelişmiş ve genellikle tek bir alanda ustadırlar. Olağanüstü savant 
terimi özgül becerisi sağlıklı normal bireylerde bile saptandığında dikkat 
çekici olacak becerilere sahip oldukça nadir bireyleri tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Halen dünyada savant becerileri eşiği çok yüksek olan 100 
civarında olağanüstü savantın yaşadığı düşünülmektedir.[1] Young’ın birçok 
ülkede standart bir görüşme formu ve psikolojik testlerle değerlendirdiği 51 
savant ve ailesi ile yaptığı çalışmada,[19] 41 olgunun otizm tanılı olduğu ve 
kalanların da zeka güçlüğü olan olgular olduğunu saptamıştır. Olguların 
12’sinin olağanüstü savant, 20 tanesinin yetenekli savant ve kalan 19’unun 
ise parçalı becerilere sahip savant olguları olduğu bildirilmiştir.  

Savant sendromunda saptanan özgül becerilere her zaman olağanüstü 
bir bellek eşlik etmektedir. Bu sıra dışı bellek otomatik, mekanik, somut ve 
alışkanlık benzeri (habit-like) gibi isimlerle anılmıştır. Bu olağanüstü bellek 
için Down “sözel bağlılık (verbal adhesion)” terimini, Crithley  “belleğin 
övüncü” ya da “işlem yapmayan bellek”, Tredgold  “otomatik”, Barr ise 
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“alışkanlığın aşırı formu” ifadesini kullanmışlardır.[2,20-22] Miskhin ve 
arkadaşları bu tarz farkında olunmayan belleği bilinç dışı alışkanlık forma-
syonu olarak tanımlamıştır.[23] Aynı araştırmada iki farklı tip bellek için iki 
farklı nöral devre varlığı önerilmiştir. Bunlar semantik bellek için kortikolim-
bik devre ve daha primitif olan ve zaman zaman prosedürel ya da örtük 
bellek olarak adlandırılan bellek için kortikostriatal devredir.[1] 

Savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir. Birçok savant becerisi 
doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta 
ortaya çıkmaktadır. Ancak edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren 
bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da 
merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir.[24,25] Sağlıklı erişkinlerde 
frontotemporal demans sonrası savant benzeri becerilerin ortaya çıktığı 
bildirilmiştir.[26,27]  

Savant olgularında gözlenen özgül becerilerin birinci derece 
akrabalarının hepsinde değil sadece bazılarında görüldüğü 
bildirilmiştir.[19,28] Yirmiüç savantlı olgunun akrabalarının 
değerlendirildiğinde bir çalışmada sadece bir akrabada savant becerileri 
saptanmıştır.[29] 

Savant becerilerinin zaman içinde kaybolması kural olmaktan ziyade 
istisnadır. Bunun yerine bu özgül beceriler kullanıldıkça zaman içinde ya 
aynı düzeyde kalmakta ya da daha da gelişmektedir. Özellikle olağanüstü 
savant olgularının becerilerinde bir ilerleme olduğu ve kapasitelerinin zirve-
sine ulaştığı bildirilmektedir.[1] 

İlk bildirilen olgular “idiot savant” olarak adlandırılmakta, ancak olgu 
örneklerine bakıldığında aralarında yavaş ancak etkileyici düzeyde bir zihin-
sel hesaplama yeteneğine sahip olan, kusursuz bir piyanist olan, detaylı ve 
gerçekçi kedi resimleri çizen olgular bulunduğu görülmektedir.[30-32] Bu 
hastalarda sıklıkla ağır düzeyde zeka geriliği bildirildiğinden bu beklenme-
dik çarpıcı özellikler dikkat uyandırmıştır. Savant sendromu için genel bir 
zeka faktörü yerine birbirinden bağımsız zekaların olduğu düşünülmüştür. 
Araştırmacılar hem savantı mevcut zeka modelleri bağlamında açıklama 
girişiminde bulunmuş, hem de savant kavramının yerleştirilebileceği yeni 
modeller geliştirmeye çalışmışlardır. Gerçekten de savantların davranışları 
aslında zekice olmadığından, zekanın doğası ile ilgili mevcut teorilerde bir 
kafa karışıklığı oluşturmadığı ancak lokal bir bilgiyi yansıttığı 
savunulmaktadır. Fakat deneysel çalışmalardan elde edilen veriler savant 
olgularındaki becerilerin genel zekaya katkıda bulunan ya da destekleyen 
bellek ve bilgi işleme mekanizmaları ile desteklendiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte savanta ait becerilerin zeka görüşü ve teorileri 
ile ilgisinin olup olmadığı açık değildir. Şimdiye değin olan bilgi birikimine 
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dayanarak araştırmacılar savanta ait becerilerin alana özgü olduğu ve bu 
nedenle bir şekilde genel zeka işlevinden bağımsız olduğunu ifade 
etmişlerdir.[5]       

Savant olgularının müzik performansları ve sanat eserleri her zaman 
etkileyicilikten yoksun değildir. Bu eserler duygusal içerik bağlamında zen-
gindir ve otizmde özgü duygu işleme güçlüklerinin hangi boyutta bu alanlar 
içinde genelleştirilebileceği sorusu önemli gözükmektedir. Yakın dönemde 
yapılan bir çalışmada,[33] savant olmayan otistik çocuklardan orkestra 
parçalarından pasajları görsel imajlarla eşleyerek aşk, korku, kızgınlık ve 
zaferin duygusal sınıflamalarını tanımlamaları istenmiştir. Sonuçta düşük 
işlevli otistiklerin sözel zihinsel yaşları eşlenmiş, normal gelişim gösteren 
çocuklar kadar iyi performans gösterdikleri, yüksek işlevli otistiklerin de 
takvim yaşıyla uygun performans gösterdikleri saptanmıştır. Otizmdeki 
kişiler arası ve sosyal alanlarda duygu işleme güçlüklerinin savantların müzik 
ve sanat alanlarına genelleştirilemeyeceği bildirilmiştir.[5] 

Dar ilgi alanlarında tekrarlayıcı davranışlarla ilgilenme eğilimi otistikler 
için her zaman bir dezavantaj değildir. Örneğin bu yatkınlık diğer bilişsel, 
emosyonel ve/veya fiziksel yeteneklerle birlikte olduğunda, o yeteneğin 
ortaya çıkma olasılığını artırır.[5] Asperger, kendi hastalarının kişilik özellik-
lerinin yüksek düzey beceri gelişimini kolaylaştırdığını savunmuştur. Obse-
syon ve kısıtlı ilgi alanlarının savant yeteneklerinin gelişiminde rol 
oynayabileceğini destekleyen kanıtlardan ilki, otistik bireylerin bilişsel 
güçlüğü olan popülasyonun küçük bir kısmını oluşturmasına karşın yete-
nekli ancak bilişsel bozukluk gösteren bireylerin çoğunun otistik olmasıdır. 
İkinci olarak, otistik olmayan savant olgularında klinik özellikler olarak obse-
sif davranışlar ve/veya kısıtlı ilgi alanları gösteren tourette sendromu, fron-
totemporal demans gibi gelişimsel ya da edinsel bozukluklara sıklıkla 
rastlanmaktadır. Son olarak bir sesi tam olarak duyabilme yeteneği gibi hafif 
otistik özelliklerin bazı profesyonel savantlarda saptandığı bildirilmiştir.[34] 
Bu nedenle benzer kanıtlar savant yeteneklerinin gelişiminde obsesif ve 
kısıtlı ilgilerin varlığına, hem otistik spektrum içinde hem de bu spektrumun 
dışındaki önemine ışık tutmaktadır.[5]     

Diğer bazı bozukluklarda da umulmadık becerilerin varlığı bildirilmiş ve 
bunların da savant sendromunun anlaşılmasına katkısı olabileceği 
düşünülmektedir. Örneğin DeLong ve Aldershof, manik-depresif bozukluğu 
ve özgül becerileri olan ve klinik başvuruda bulunan bir grup çocuk 
tanımlamıştır.[35] Bu gruptaki çocukların zeka düzeyi ortalama ve 
ortalamanın üzerindeyse de hepsinin de en sık tekrarlayıcı ve obsesif kom-
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pulsif davranışlar olmak üzere otistik benzeri bulgular sergiledikleri 
bildirilmiştir.[5]       

Savant yazınında nadiren de olsa bahsedilen diğer bir bozukluk Tourette 
sendromudur. Otizm, Tourette sendromunda tek başına normal popüla-
syonda görülme sıklığından daha sık saptanmaktadır. Bu nedenle belli 
sayıda savant olgusunun otizm tanısı olmadan Tourette sendromuyla ilgili 
olması şaşırtıcı değildir. Otizmle ilgili davranışlar göstermeyen, takvim he-
saplayan Tourette sendromu tanılı en azından bir savant olgusu 
bildirilmiştir.[5] 

Demansa bağlı ortaya çıkan ve/veya korunmuş sanatsal diğer becerilerle 
ilgili birçok olgu sunulmuştur. Bu umulmayan özellikler erişkin başlangıçlı 
bir bozukluk olan frontotemporal demans varlığında ortaya çıkabilmektedir. 
Bu tip demans, anterior temporal ve prefrontal bölgelere lokalize, en karak-
teristik özelliği sosyal ve dramatik davranışsal değişikliklerin olduğu ilerleyici 
dejeneratif bir bozukluktur. Demans ilerledikçe bu bireylerin beceri 
alanlarına olan ilgileri oldukça kısıtlı hale gelmektedir. Bunun ötesinde bu 
bireylerin bilişsel tarzları farklı işitsel ve görsel uyaranların detaylarına olan 
ilgilerinin artmış olduğu bildirilmiştir.[5]    

Bellek İşlevleri 
Savantların olağanüstü bir ezber belleğine sahip oldukları ifade edilmekte-
dir.[36] Bununla birlikte ezber belleği, savantların müzik, sanat ve takvim 
hesaplama gibi klasik özelliklerini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Çünkü 
bu becerilerin kullanılmasında ve yönetilmesinde esneklik gereklidir ve bu 
esneklik savantlarda mevcuttur. Savantlarla aynı alanda yetenekleri olan 
normal bireylerle yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular her iki grupta 
da altta benzer mekanizmaların yattığını savunmaktadır. Örneğin asal sayı 
hesaplayan otistik bir olguyla yapılan bir çalışmada Anderson ve arkadaşları 
hem savant hem de eğitilmiş matematikçilerin, 3. yüzyılda Aristoteles 
tarafından tanımlanan bir algoritmayı kullandıklarını göstermişlerdir.[37] 
Benzer şekilde Kelly ve arkadaşları takvim hesaplama özelliği olan bir 
savantın normal takvim hesaplayıcılara benzer hesaplama yöntemleri 
kullandığını göstermişlerdir.[38] Mottron ve Bellevile ise,  teknik ressam 
olan bir savant olgunun grafik oluşumunda kontrollerden farklı yöntemler 
kullandığını bildirmişlerdir.[39] Savantların benzer mi yoksa farklı mı bilişsel 
yöntemler kullanıyorlar sorusuna kategorik bir yanıt vermek zordur. 
Araştırıcılar otizm için karakteristik olan detay odaklı bilgi işleme tarzının 
savant olgularındaki aşırı temsili oldukça iyi açıkladığını savunmaktadır.[40] 
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Ancak savant becerileri için gerekli bilgi işleme mekanizmalarının çoğunun 
otizmde yetersiz olduğu bildirilmektedir.[5] 

Savantlarla diğer üstün yetenekli bireylerin bilişsel stratejileri arasındaki 
benzerlik ve farklılıklar tartışılmaya devam etmekle birlikte, yine de 
savantların becerilerinin sadece ezber belleğine dayanmadığı, oldukça or-
ganize, alana özgü bilginin temsil edilme ve düzenleme becerisinin 
genişlemiş olduğunu yansıttığı ifade edilmektedir. 

Savantlar, standardize bellek testlerinde genellikle iyi performans göste-
rememektedir.[41] Sağlam olan, anlama ve anlamsal kodlama becerilerine 
dayanan testler özellikle otizm tanısı olan savant olgularının belleğini 
değerlendirmede uygun araçlar olarak görülmemektedir. Fikir birliği 
olmamasına karşın savantların harika bellekleri olgu bildirimlerine dayan-
makta, bu ise araştırmaların yöntemsel kısıtlılıklarından ziyade deneysel 
verilerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Young’ın savant becerisi 
olan olgulardan oluşan çalışmasında 39 anne babadan 37’si çocuklarında 
erken dönemde bellek gelişimi tanımlamışlardır.[19] Wechsler Gözden 
Geçirilmiş Bellek Ölçek uygulamasında, Young gecikmiş bellek bölümünde 
performans artışı saptamıştır. Bu bulgulara dayanarak Nettelbeck ve Young 
çağrışım yapma becerisi tarafından kolaylaştırılan ezber belleği gelişiminin 
savantlar için zorunlu olduğunu ifade etmişlerdir.[16] Birbirini destekleyen 
bulgular bu nedenle belleğin savant becerileri için önemli bir bilişsel bileşen 
olduğunu vurgulamaktadır.[5]     

Örtük ve Açık Öğrenme 
Otizmdeki dil ve iletişim bozuklukları, otistik savantların örtük yönergeler-
den yararlanmalarını belirgin şekilde azaltmaktadır. Otistik olmayan ancak 
zeka geriliği ve/veya Down sendromlu olgularla yapılan çalışmalarda nor-
mallere göre örtük öğrenmede güçlükler gösterilmiştir. Bu nedenle bu 
güçlük zeka geriliğinin genel bir sonucu gibi gözükmektedir. Genellikle 
normal populasyonda açık öğrenme görevlerinde örtük öğrenme görevle-
riyle kıyaslandığında bireysel farklılıklar daha azdır ve bazı açık öğrenme 
görevleri zeka geriliğinden göreceli olarak etkilenmiyor gözükmektedir.[42] 
Örneğin kolej öğrencileri ve bilişsel yetersizlikleri olan bireylerde mekansal 
yerleşim için açık bellek testinin yapıldığı bir çalışmada grup farkı sadece IQ 
47’nin altına indiğinde ortaya çıkmıştır.[43] Young’ın 51 savanttan oluşan 
örnekleminde IQ puanları 50-114 arasında değişmekteydi.[19] Bu verinin 
desteklediği gibi IQ değeri hesaplanabilen savantların çoğunluğu hafif ya da 
sınır düzeyde zeka güçlüğü yaşamaktaysa da, bu durum açık öğrenme 
mekanizmalarının savantlarda bozuk olmadığına işaret etmektedir. 
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Farklı savant beceri alanları arasında önemli bir ortak yön büyük içsel 
yapıdır. Bu beceri alanlarından her birinin uygulanmasını yönlendiren kural-
lar vardır ve önceki çalışmalar savantlarda organize, kural temelli bilginin 
önemine işaret etmektedir. Müziğin, temel ilişkileri düzenleyen kuralların 
öngörülebilir ve sabit olduğu ve örtük müzikal yönerge olmadığında çok 
küçük çocuklarca öğrenilebileceği bilinmektedir.[44] Eğer, zihinsel gerilik ve 
otizmde açık öğrenme korunmuşsa ve savant beceri alanlarının oldukça 
yapılandırılmış doğasının, savant olgularını açık öğrenmeye uygun hale 
getiriyorsa bu alanlarda bilgi edinmede kullanılan mekanizmaların zihinsel 
geriliği olanları, normal gelişim gösteren gruptan ayırmadığı ve bu beceriler 
için özel hiçbir açıklamaya başvurmaya gereksinim olmadığı belirtilmiştir.[5]     

Açıklamaya Yönelik Teoriler  
Fotografik imge, en az 40 saniye süren, bir nesne ya da uyarana bağlı ortaya 
çıkan renkli görsel imajdır. Roberts, canlı fotografik imgeye sahip bir savant 
tanımlamıştır.[45] Yine bu tarz sıra dışı görsel belleğe sahip ikiz savant olgu-
lar tanımlanmıştır.[46,47] Ancak bu özelliğin sadece bazı savantlarda 
olduğu, tüm savantlar için tipik bir özellik olmadığı vurgulanmıştır. Fotogra-
fik imge varlığının çocukluk ve ergenlik sonrasında da devam etmesinin 
beyin hasarına işaret ediyor olabileceği ifade edilmiştir.[18] 

Rife ve Synder,[48] 33 savant olgu ve sağlıklı yakınlarını incelemiş ve 
özgül becerilerin ayrı olarak kalıtılan özellikler olduğu ve savantlarda özgül 
yetenek ve yetersizliklerin birlikte olmasının rastlantısal olduğunu 
savunmuşlardır.  Jones [49] ve Brill [50] de genetik faktörlerin önemine vur-
guda bulunmuşlardır. Kalıtsal faktörlerin tüm savantlarda değil sadece bazı 
olgularda görüldüğü kabul görmektedir.[51] 

Sosyal izolasyon ya da yetersiz duyusal girdiye bağlı geliştiği düşünülen 
duyusal yoksunluğun savant olgularını çevredeki çok küçük değişikliklere 
duyarlı kıldığı, bu nedenle bunların da savantlarda tuhaf ya da önemsiz 
şeylerle aşırı meşguliyet, konsantrasyon veya anlaşılması güç şeyleri ezber-
leme ya da takvim hesaplama gibi ritüellere yol açtığı iddia edilmekte-
dir.[51] Bazı araştırmacılar sosyal izolasyonun yoğun konsantrasyonun bir 
nedeni olduğunu savunmuşlardır.[52] Diğer bazı araştırmacılar ise körlük, 
sağırlık ya da diğer duyusal yollardaki değişikliklerden kaynaklanan duyusal 
yoksunluğa işaret etmektedir.[51] Bununla birlikte bazı savantların çevrele-
rinin aşırı düzeyde uyaran içerdiği bildirilmiştir. Bu nedenle sosyal ve psiko-
lojik yoksunluğunun tüm savant olgularını açıklayamayacağı 
düşünülmektedir.[51] 
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Bazı araştırmacılar savant sendromuna somut düşünmeye yatkınlığı 
artıran soyut düşünme becerisindeki kısıtlılığın neden olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bir kısmı  [53] organik beyin hasarı, bir kısmı [45] ise ailesel ve 
çevresel faktörleri bunun nedeni olarak göstermişlerdir. Nurcombe ve Park-
er [54] temel eksikliğin ”soyut düşüncede yetersizliğe eşlik eden izole ve 
işlevsel somut beceri adacıkları“ olduğunu belirtmiştir. Nöropsikolojik 
değerlendirmede sözel soyutlama becerisinin bozulduğu, somut sözel 
belleğin aşırı gelişmiş olduğu görülmüştür.[55] Aşırı somut düşünmenin 
savant sendromunun nedeni olmaktan çok bir özelliği olduğu fikri güçlü 
gözükmektedir. 

Bilişsel Nöropsikolojik Modeller 
Simonton, savant sendromunu açıklamak için epigenetik yetenek gelişim 
modelini ortaya koymuştur.[56] Bu modelin savant sendromu ile ilgili teori-
ler açısından yararlı bir çatı oluşturduğuna inanılır. Bu modele göre 
yeteneğin tek bir özellik hakkında tesadüfi değil, bilişsel, yapısal, fiziksel ve 
fizyolojik bileşenlerin ilgi alanları içinde üstün özelliklerin ortaya çıkmasını 
kolaylaştırmak için bir araya geldiği düşünülür. Bir yeteneğin 
gerçekleştirilmesi için gerekli bileşenlerin sayısı farklılık gösterebilmektedir. 
Bu modelin, savantlara uygulandığında temel bir güçlü yanı, yeteneğin 
ortaya çıkma düzeyindeki gözlenen çeşitlilikten sorumlu olabileceğidir. 
Özellikle bunlar genetik kontrol altındaki özgül yeteneğin bileşenlerinin 
gelişim düzeyiyle ve aralarındaki etkileşim ile ilişkilidir. Bunun yanında bu 
model tüm yeteneklerin ortaya çıkışının benzer düzeyde olmasıyla sonuçla-
nan beceri profilleri arasındaki çeşitliliğe ve farklılığa olanak sağlamaktadır. 
Heaton ve Wallace Simonson’un yetenek görüşünü desteklemekte ve koru-
nan ya da genişletilen algısal ve bilişsel mekanizmaların belli bazı savant 
yeteneklerinin gerçekleşmesi için gerekli koşullar olduğunu, ancak yeterli 
olmadıklarını savunmuşlardır.[5]  

Zayıf Merkezi Uygunluk Teorisi parçalı beceriler ve savant becerilerinin 
tercihen niçin otizmde ortaya çıktığı sorusunu ele almıştır. Bu teori otizmin 
genel ve bağlamla ilişkili anlam yerine lokal özellikleri işleyen bir bilişsel 
tarzla karakterize olduğunu savunur ve başarılı niteliksel işlemlemenin avan-
taja dönüştüğü test görevlerinde performans artışı olacağını öngörmekte-
dir. Bu konu üzerinde çalışan araştırmacılar, özellikle bilgi işlemeye eğilimin 
savant olgularında hassas bellek işlevini kolaylaştırarak bilgi ediniminin 
erken dönemlerinde avantaj olabileceği görüşünü öne 
sürmüşlerdir.[8,57,58] 
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Görsel algı ile ilişkili çalışmalar otistiklerin görsel uyarandaki farklı özel-
liklere duyarlılıklarının artmış olduğunu, fakat uyaranlar arasındaki benzer 
özellikleri fark etmede güçlükleri olduğunu göstermiştir.[59] Bu sorunların 
savantlarda ne düzeyde olduğu henüz ortaya konmuş değildir. Deneysel 
kanıtlar savant olmayan otistik çocukların müziği major ve minör biçimle-
rine ayırmada normal gelişim gösteren çocuklar kadar başarılı olduğunu ve 
müzik yeteneği olan savantların bir notadan diğerine geçişte melodileri 
genelleştirme becerisine sahip olduklarını göstermiştir.[60,61] Savantlardaki 
bu ilgi alanları içinde yer alan yetilerin nasıl işlevsel hale getirileceğinin bi-
linmemesinden dolayı, bu özelliklerin varlığı henüz tam olarak 
kanıtlanabilmiş değildir.[5] 

Waterhouse, savantlardaki özgül bilişsel yetenek ve becerilerin normal 
gelişim gösteren bireylerdekinden niteliksel olarak farklı olduğu görüşünü 
ortaya atmış ve özgül becerilerin bilinç öncesi ve özgül bellek ve işlem 
mekanizmalarından kaynaklandığını savunmuştur.[62] Bu modele göre sa-
vant olguları hem bu karışık zihinsel temsilleri oluşturup hem de 
ayrıntılandırılabilir. Ayrıca ilişkili görsel ve işitsel uyaranlar içinde saklanmış 
karışık örüntüleri görüp işitebilir. Waterhouse’a göre özgül becerilerin 
gelişimi genetik kaynaklı ve beyin temellidir. Büyük olasılıkla otizm 
bağlamındaki özgül beceriler için sosyal işlevselliğe adanmış alanlar, algı 
örüntülerinin farkına varma görevine tekrar tahsis edilmektedir. Dolayısıyla 
bu işlevsel adanma, algı örüntülerinin farkına varmada yüksek başarı, sosyal 
biliş görevlerinde zayıf performansa yol açacaktır.  

Treffert, savant becerilerini açıklamak üzere nörolojik temelli çoklu faktör 
modeli önermiştir.[4] Savant becerilerinin otomatik doğası ve bellek 
işlevlerinin sağlam yönlerinin bu becerilerin gelişimi için gerekli olduğu 
ancak yeterli olmadığını savunmuştur. Treffert, aynı zamanda savant 
olgularındaki yetenek alanlarının kısıtlı olduğuna ve bu becerilere sağ he-
misferin aracılık ettiği ortaya konan farklı nöropsikolojik çalışmaların 
sonuçlarını kullandığına dikkat çekmektedir. Beynin tek tarafının 
kullanılmasının konsantrasyon, tekrar ve pratik yapmanın ve becerilerin 
korunması ve geliştirilmesini güçlendiridiği düşünülmektedir. Otizmde sa-
vant becerilerinin baskınlığını açıklamaya yönelik olarak Treffert otizmde 
sağ hemisfer işlevinin en azından savant becerileri ile ilgili kısmının ve pro-
sedürel belleğin sağlam olduğunu savunmuş ancak bu modelde genetik 
faktörlerin etkisinin sadece olağanüstü savantlar için korunduğu ayırımını 
da yapmıştır. Bu nedenle yetenek düzeyindeki savant becerilerinin 
dışavurumunun çok farklı düzeylerde olduğunu, belirgin genetik yatkınlık 
olmaksızın mükemmel düzeylere ulaşmayacağı ifade edilmiştir.[4]   
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Savant becerileri gelişimi ile geliştirilen yeni bir modelde Mottron ve Bu-
rack otizmde artmış işlevin ana hatlarını çizmiştir.[63] Bu modelde düşük ve 
yüksek düzey işlem mekanizmaları ayrı ayrı gruplanmıştır. Düşük düzey 
mekanizmalar alana özgü ve nöral olarak özgülleşmişken yüksek düzey 
işlem mekanizmaları ise farklı beyin bölgeleri boyunca yayılım göstermiştir. 
Bu araştırmacılar otistik bireylerin düşük düzey algısal becerilerinin, yüksek 
düzey işlem mekanizmalarının sonucu olarak aşırı geliştiğini savunmuşlardır. 
Böylece otistik özellikler ve savant becerilerinin algısal özellikli, farklı mod-
aliteler içerebilen işlemleri kapsayabileceği ya da görsel ve işitsel uyaranları 
birleştiren ve eşleştiren basit mekanizmalar içerebileceği kabul edilmiştir.  

Savant sendromu ile ilgili birçok teorik modeldeki göze çarpan güçsüz 
yan, savant olgularının sergiledikleri becerilerdeki geniş farklılıkları 
açıklamadaki güçlüktür. Treffert kendi önerdiği modelde yeteneklerdeki 
değişkenliğe ışık tutmasına karşın, savant sendromlu bireylerin müzik ve 
sanat alanındaki ürünleri nadiren değerlendirilmiştir ve bu yeteneklerle ilgili 
güvenilir niteliksel veriler yoktur. Heaton ve Wallace, parçalı becerilerin, 
yeteneklerin ve olağanüstü yetenek düzeylerinin tanımlanabileceği ve bu 
tarz becerilerin kökeninin birbirinden ayrılabileceğini savunmaktadır.[5] 
Parçalı beceriler otizme özgü bilişsel modelin bir işlevi olarak ortaya 
çıkmaktadır.[40] Böylece sağlam görsel ve işitsel ayırma gereksinim duyan 
bu beceriler otizmde oldukça yaygın görülecektir. Heaton ve Wallace kendi 
yetenek alanları içinde savantların parçalı becerilere sahip bireylerden 
birçok önemli nedenle ayrıldığını savunmaktadır.[5] İlk olarak savantlar 
müzik, sanat, sayılar gibi özel bir alana fazlasıyla odaklanırlar. İkinci olarak 
kendi ürünlerini oluşturmak için alana özgü bilgiyi düzenlemek için beceri 
ortaya koyarlar. Böylece otizmde sık görülen tarihler için sağlam belleğe 
sahip olma parçalı bir beceri oluşturacakken, yetenekli bir savantın geçmiş 
ve geleceği tahmin edebilecek düzeyde takvim bilgisine sahip olduğu 
görülecektir. 

Tedavi Yaklaşımları  
1930‘da Philipps savant olgularındaki eksik yönleri ortadan kaldırmanın mı 
yoksa yeteneklerin eğitiminin mi daha yararlı olacağı sorusunu ortaya 
atmıştır.[64] Yıllar içinde edinilen deneyimler yeteneklerin eğitilmesi ve 
geliştirilmesinin öncelikli olması gerektiğini işaret etmektedir. Savant 
olgularının sahip oldukları özel yetenekler sosyalleşmeyi artırma, dil beceri-
lerinde artma ve bağımsız hareket ederek normalleşmeyi sağlama yolunda 
önemli gözükmektedir. Sahip oldukları özel beceriler savantların dikkatlerini 
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çekebilmenin bir yolu olabilmekte ve bu sayede bu becerilerini daha yararlı 
alanlara yöneltmeleri sağlanabilmektedir.  

Clark, üstün yetenekli çocukların eğitimde [zenginleştirme, hızlandırma 
ve akıl hocalığı] ve otistik çocukların eğitiminde başarıyla kullanılan [görsel 
destek ve sosyal içerikli hikayeler] yöntemleri birleştirerek “Savant Beceri 
Müfredatını” geliştirmiştir.[65] Bu özel müfredat sayesinde birçok olguda 
savant becerilerinin işlevsel hale geldiği ve otistik davranışlarda azalma 
sağlandığı bildirilmiştir. Davranış örüntülerinde ve sosyal becerilerde 
düzelme, akademik başarıda ve iletişim becerilerinde artma da bildirilmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de savant olgularının gereksinimle-
rine yönelik düzenlenmiş, ayrıca özgül becerilerini de geliştirebilecekleri 
koşulların olduğu özel okullar açılmaya başlanmıştır. Los Angeles’te 2003 
yılında kurulan “Savant Akademisi” savant olgularının dil, matematik, müzik 
ve sanat alanındaki eğitimlerini desteklemek için kurulmuş ve çalışmalarına 
devam etmektedir.[1] 

Sonuç 
Başka klinik durumlarda da karşımıza çıkabilmesine karşın, savant sendromu 
sıklıkla otizmle oldukça yakın ilişki içinde olan bir tablodur. Savant olgula-
rında standardize IQ testleri ile yapılan genel zeka ölçümlerinin savant 
sendromuna ışık tutmada başarısız olmaktadır. Bununla birlikte, zekayı des-
tekleyen özgül bilişsel mekanizmaların savantlarda beceri gelişimi için ge-
reklidir. Savant sendromunda saptanan özgül becerilere hemen her zaman 
olağanüstü bir bellek eşlik etmektedir. Savant sendromu doğuştan ya da 
edinsel olabilir. Birçok savant becerisi doğumda varolan bazı gelişimsel 
güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Ancak edinsel 
savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya 
da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması 
sonrası gelişebilir. Savant becerilerinin zaman içinde kaybolması kural ol-
maktan ziyade istisnadır. Savantların becerileri sadece ezber belleğine da-
yanmamaktadır. Oldukça organize, alana özgü bilginin temsil edilme ve 
düzenleme becerisinin gelişmiş olduğu bilinmektedir. Savant sendromunu 
açıklamak için aralarında nöropsikolojik modellerlinde bulunduğu birçok 
teorik model ortaya konmuştur. Savant olgularına olan ilgi 18. yüzyılda 
başlamış olmasına karşın halen ilk tanımlandığı dönemdeki gibi gizemini 
korumaktadır. Savanta özgü yeteneklerin varlığı ve doğası ile ilgili birçok 
soru halen yanıtsız olduğundan bu konu ile ilgili araştırmalar artarak devam 
edecek gibi gözükmektedir.  
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