
Türkiye'nin üstün zekalı çocukları anlatıyor (7) 
 

24 yaşındaki Özge Çelikoğlu'nun yaşamı pek bahsetmek istemese de birinciliklerle 
dolu. Üstün zekâyı fazla yağmur yağmasına benzetiyor: 'Disipline edebilirseniz 
ırmak olur, faydalanırsınız ama edemezseniz yıkıcı sonuçlar doğurabilir' diyor 

03/02/2007 (8476 kişi okudu) 

BAHAR ÇUHADAR (ArÅŸivi) 

'Çok fazla yağmur yağdığında, disipline edebilirseniz ondan faydalanırsınız, belki bir ırmak 
olur. Ama disipline edemezseniz, aynı yağmur yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Üstün yeteneği 
disipline ederken de çok dikkatli olmak lazım. Doğal şartlar altında yapmalı bir şeyleri, yoksa 
ırmak değil, yapay gölet olur. Anlatabiliyor muyum?' Anlatabiliyor, hem de kelimeleri 
uçuşturarak...  
Özge Çelikoğlu, 'Türkiye'nin üstün zekâlı çocukları anlatıyor' yazı dizimizin son konuğu. 24 
yaşında. Yaşamı, bahsetmekten hoşlanmasa da, birinciliklerle dolu. Şu anda 
Procter&Gamble'da finansal analiz müdürü olarak çalışıyor. Ama çok daha fazlasını yapmak 
için taşıdığı enerjiyi harekete geçirmemenin huzursuzluğunu da taşıyor.  
 

Sekiz aylıkken yürümüş  
Diziyi takip edenler için artık şaşırtıcı olmayacak gelişmelerle geçmiş Özge'nin çocukluğu da:  
Altı aylıkken başka bir nedenle yapılan hastane ziyaretinde yetenek testi yapan bir ekip 
tarafından 'üstün zekâlı' olduğunun ilk işaretlerinin alınması, sekizinci ayda yürümeye, dokuz 
aylıkken konuşmaya başlama, iki yaşındayken dakika tutarak puzzle çözme, üç yaşında altı 
basamaklı sayıları okuyup yazma...  
Devlet okullarındaki eğitimin ardından, üstün yeteneklilere özel eğitim veren tek lise olan 
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'ne (TEVİTÖL) düşmüş Özge'nin yolu. 1993'te 
İnanç Lisesi adıyla kurulan okulun ilk öğrencilerinden. Belirtmekten hoşlanmasa da giriş 
testlerini yüksek derecelerle geçerek, ilk kurulduğunda tüm öğrencilerini tam bursla alan 
okula kabul edilene kadar 'zekilik' durumu hiç getirilmemiş gündeme:  
"Bu, kişinin kendisi için çok da olumlu bir şey değil. Çocukken pek anlamıyorsunuz ama 
sonra daha iyi görüyorsunuz. 'Üstün yetenek' tanımlamasını sevmiyorum ama 'öyle' olmak 
aslında kötü bir şey. Çocukken bile çok saçma şeyleri kafama takardım. Şimdi de bir şeylerle 
uğraşmadığım zaman mutsuz hissediyorum. Çok hızlı kitap okurum, çok hızlı konuşurum. En 
depresif olduğum anlar yaşamımın tek boyutlu olduğu zamanlar."  

Atletizmde derecesi var  
"Hayatımda yaptığım en doğru şey bu okula girmeyi gerçekten çok istemiş olmamdı" diye 
bahsettiği okulu TEVİTÖL'de geçen yıllarında resim, atletizm ve felsefeyle uğraşmış. 
Atletizmde Türkiye beşinciliği var. Tamamen üstün yeteneklilerle dolu, biraz da 'izole' bir 
ortamda geçen lise yıllarından sonra Türkiye'de kalıp daha 'normal' bir sürece girmek için 
burslu olarak, derece yaparak girdiği Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okumuş.  
Üstünlere, özel bir şekilde ama aşırı derecede izole edilmeden, 'Senden çok şey bekliyoruz' 
baskısı yapılmadan dengeli bir eğitim uygulanmasından yana. Şöyle anlatıyor: "Özel eğitim, 
ailenin anlayışı, toplumun bakışı çok önemli. Üstün yetenekliler hassas insanlar zaten, bunu 
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da göz önünde bulundurarak davranmak gerekiyor. İçinizde sürekli bir yetinmeme hissi 
oluyor. Bu sizi huzursuz ve mutsuz ediyor. Evet, üstün olmanın bazı artıları var. Başarılı 
oluyorsunuz, iyi bir işe giriyorsunuz, hobileriniz var ve onları iyi yapıyorsunuz. Ama bir 
yandan da bazı şeyler sizi daha fazla rahatsız hissediyor. Yapmam gereken çok daha fazla 
şey varken yapmıyorum diye mutsuz hissediyorum."  
Özge 'bir şey yapamama' halinden Güneydoğu'daki kadınlarla ilgili çalışmalara katılarak 
çıkmak istiyor: "Basit olarak anlatırsam, mesleğim gereği şu anda 'Ne kadar hediye verelim ki 
satışımızı şu kadar artıralım' hesabı yapıyorum. Bir noktada şu hesabı da yapmak istiyorum 
artık: "Şu kadar kadına ulaşsak. Şu kadar kadın, şu kadar az çocuk yapsa ve doğum 
yaparken şu kadar kadın ölmese. Şu kadar kadının yaşamı iyileşse..."  

 
 
 

Afyonlu çocukların ağzından...  
Afyon Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), zekâ testiyle öğrenci kabul eden 29 
BİLSEM'den biri. Yok denecek kadar az özel eğitim olanağına sahip olan üstün yetenekli 
çocuklar, bulundukları bölgelerdeki BİLSEM'lere sınavla kaydolarak, okul dışında 
yeteneklerini geliştirecek faaliyetlere katılabiliyor. Son bölümde sözü, bize ulaşan Afyonlu 
üstün yetenekli çocuklara veriyoruz:  
Gizem Coşkun (14): Kişisel becerilerimizi geliştirebileceğimiz bir eğitim alıyoruz. 
BİLSEM'deki eğitimden çok memnunum çünkü okuldaki sisteme karşıyım. Düşünce gücüm 
arttı, projelerle olayların farklı yönlerini görme fırsatı buldum. İleride askeri doktor olmak 
istiyorum.  
Azer Burcu Sabahat (16): BİLSEM'in sınavına müzik alanında girdim. Sadece müzik 
alanında ilerleyeceğimi düşünüyordum ama düşündüğüm gibi değilmiş. Problem çözümleri, 
resim, bilimsel alanlarda çok farklı çalışmalar yaptık. Okula göre çok çok verimli. Kendimizi 
ve yeteneklerimizi çok geliştirdik. Bağlama çalıyorum ve doktor olmayı hedefliyorum.  
Beyza Nur Cenkçi (13): Müzik çalışmak için geldim ama başka alanlarda da kendimi 
geliştirme imkânım oldu. Şimdi keman çalabiliyorum. Çevremdekilerin bana bakış açıları 
değişti. İleride eğitimi ilerletip müzisyen olmak istiyorum.  
Ceren Kalınbaçoğlu (15): Burası hem eğlendiğim hem yeteneklerimin geliştiği tek yer. 
Eğitiminden çok memnunum, yeteneklerim gelişiyor, rahat hissediyorum. Nörolog olmak 
istiyorum, belki buranın buna katkısı olmayacak ama kendimi ifade gücüm katkı sağlayacak.  
Kerem Kalınbaçoğlu (15): Yeteneklerimi geliştirmek için beş yıldır geliyorum. Okuldaki 
eğitimden farklı, ders kitapları arasında boğulmuyoruz. Eğitimim resim alanında. Mühendis 
olmak istiyorum.  

 
 
 

Üstün zekâlı çocuğunuz varsa ne yapmalısınız?  
'Türkiye'nin üstün zekâlı çocukları anlatıyor' dizisi sürerken, bize ulaşan üstün yetenekli 
çocuk aileleri ortak bir kaygıda buluşuyordu: Çocuklarını yönlendirecek eğitim kurumlarının 
yokluğu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada üstün zekâlılara yönelik çalışmaların 
yoğunlaşacağı vurgulanırken, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi'nin mimarı Çocuk 
Vakfı ve üniversitelerden araştırmacılar TBMM'de 'üstün yetenekli çocuklar araştırma 
komisyonu' kurulması önerisini tekrarladı.  
Aldığımız bir haber de Çocuk Vakfı'yla iletişime geçen TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi bünyesinde 'üstün yetenekli çocuklar araştırma merkezi' kurulması çalışmasının 
başladığı oldu. Çocuğunda erken gelişim belirtileri fark eden veya çocuğunun üstün zekâlı 
olduğu tespit edilen ailelerin yardım alabileceği kurumlar şu şekilde:  



  Her ilde bulunan rehberlik araştırma merkezleri  

 

  Türkiye genelindeki 29 Bilim ve sanat merkezi  

 

  İlköğretim çağındaki üstün yeteneklilere eğitim veren Beyazıt İlköğretim Okulu 

(www.beyazit.k12.tr)  

 

  Üstün yetenekli öğrencilere burs vererek özel eğitim imkânı sunan TEVİTÖL (www.tevitol.k12.tr)  

 

  Çocuk Vakfı (www.cocukvakfi.org.tr)  

 

  Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Vakfı (www.tuycev.com)  
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