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TEŞEKKÜRLER

Teşekkürlerimle...
Bana ilham olan, hayatımın bir noktasında yollarımızın kesiş-

tiği tüm üstün yetenekli çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine,
Bana bu konuda bildiklerimi öğreten tüm hocalarıma,
Beni harekete geçiren, zaman zaman tüylerimi ürperten 

içsesime,
Kitabın hazırlanmasında, basılmasında ve dağıtımında 

emeği geçen herkese,
Ama en çok da onlardan çaldığım vakitler için bana anlayış 

gösteren aileme ve kızıma teşekkür ederim.



Üstün yetenekli çocukların yoluna bir deniz feneri misali ışık 
tutmayı gaye edinenlere... Ve tabii ki kızıma...
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GİRİŞ

Yaklaşık yirmi yıldır, üniversitede okurken bir ders sıra-
sında bir arkadaşımın beni dürtmesiyle giriştiğim bir konu 
ile meşgulüm.

Hocamız üstün zekâlı çocuklarla ilgili yapacağı bir proje için 
gönüllü öğrenciler aradığını duyurduğunda arkadaşım “Bu pro-
je tam sana göre” demişti dürterek. Daha fazla üzerine düşünme-
den katılmak için elimi kaldırdım. İçimden bir ses arkadaşımın 
haklı olduğunu söylüyordu. O gün yeni bir dünyanın kapıları 
aralandı bana... Çünkü bu ufak çaplı proje aslında Türkiye’de 
ilk defa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. 
Ümit Davaslıgil tarafından kurulacak “Üstün Zekâlı Çocukların 
Eğitimi Anabilim Dalı’nın” belki de ilk tohumlarındandı ve ben 
bu projeye dahil olarak aslında bu anabilim dalının kurucu eki-
bine de dahil olmuştum farkında olmadan.

Zamanla, üstün zekâlı çocuklarla bir arada olma fırsatı 
bulduğum projelerde yer almaya başladım. Her aşaması fark-
lı güzel ve her aşaması farklı bir zordu. Gün geldi çocukların 
tanılanma süreçlerinde yer aldım, onlarla ders işledim, özel 
öğrenme sorunlarıyla ilgili yol almalarına destek oldum. Gün 
geldi aileleriyle çocuklarının gelişimini paylaştım, sorunlarını 
dinledim. Gün geldi öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına 
eğitimler verdim. Her zaman “deneyimin donanım olduğunu” 
savundum çünkü bildiğim pek çok şeyi bana çocuklar öğretti... 
Şanslıydım çünkü işin mutfağında yetiştim...


