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Hikâyesi resimlerinde gizli olan bu kitabın kahramanı
SENSİN! 

Kendi hikâyeni oluşturmaya ne dersin?

Bu kitabın sahibi:







GÜLÜŞ TÜRKMEN SİZE NE SÖYLÜYOR?

Bugün üstün potansiyelli olarak tanımlanan her çocuk, sizin düşündüğünüz anlamda 
üstün olmayabilir. 
Zebra terimi, sağ beyni sol beyninden hızlı çalışan, en önemli özelliği yaratıcı düşünce 
olan karmaşık üstün potansiyelli bireyi tanımlar. 
Eğer ondan üstün akademik performans bekliyorsanız hüsrana uğrayabilirsiniz çünkü 
zebra çocuk üstün değil, farklı düşünür. 
Bir veri, onun zihninde hemen düşüncelerin dallanıp budaklanmasına sebep 
olduğundan dalgın ve dikkatsiz görünebilir, oysa gerçekte çok fazla düşünceye aynı 
anda dikkatini vermeye çalışıyordur. 
İlgisiz görünebilir ama gerçekte fazla hassastır ve duygularını derleyip toplamakta 
güçlük çekiyordur.
Öğretmenini az değil, fazla dinler. Bu yüzden tek bir cümleyle bambaşka bir düşünce 
evrenine savrulur. 
Arkadaşlarını fazla ciddiye alır, bu yüzden dikkati onlarla aynı yönde yoğunlaşmaz ve 
konuyu farklı biçimde ele alır. Olayları farklı yorumlar, başkalarından farklı şeylerle 
eğlenir. 
Üstün potansiyelli bir çocuğun kendi ile ilgili en son düşündüğü, üstün olduğu olabilir. 
Yaşamının ilk yılından itibaren arkadaş gruplarıyla kolay bağ kuramamış, onlarla aynı 
dili konuşamamıştır. Sanki başkalarında olan bir şey, onda eksiktir. Bu yüzden kendini 
ayrıksı, rahatsız hatta akılsız hissetmeye meyleder! Yalnızlık çok sık duyumsadığı 
bir histir ve bunu bertaraf etmek için kendi evrenini keşfetmekten vazgeçip, onun 
yerine arkadaşlarının evrenini kabullenmeye, onların istediklerini istemeye, onların 
beğendiklerini beğenmeye çalışır. Nörotipik (normal) çocuk taklidi yapmayı öyle iyi 
başarır ki kendi kişiliğinin ve cevherinin farkına varamadan onu yitirmeye başlar. 



Ben atipik bir çocuk olarak büyüdüğümü 45 yaşımda idrak ettim! Yaşadığım 
deneyimlerden esinlenen bu hikâyemle küçük zebralara dokunmak, onlara “Yalnız 
değilsin, biraz cesaretle çok güzel şeyler yapacak ve çok güzel şeyler yaşayacaksın!” 
demek istiyorum.
Kendini farklı hisseden çocuğa şifa olacak iki büyük şey var: Kendi gibi biriyle 
arkadaş olmak ve bir yetişkin tarafından anlaşılmak. Bu hikâye, ona kendi gibi birini 
bulmanın mümkün olduğunu anlatıyor. Siz de bir yetişkin olarak onu anladığınızı 
göstermek isterseniz, bu kitabı bir fırsat olarak kullanabilirsiniz:
Bu kitap bir “sessiz kitap” yani hiç sözcük içermiyor. Çocuk, onu sizinle birlikte 
okurken içinden kendi kelimelerini seçecektir. Bu esnada ona aşağıdakine benzer 
sorular sorabilirsiniz. Soruların hepsini sormanız gerekmez. Biz size sadece 
sohbetinizin akışına göre yardımcı olacak birkaç örnek sunduk. Çocuğun cevaplarını 
yargısızca, sadece anlama sesleri çıkararak (hımm, yaa, demek öyle, vay canına vb.) 
dinlemeye özen gösterin. Çünkü bir çocuğun en önemli ihtiyacı anlaşılmaktır.

- Sence burada neler oluyor?
- Çocuklar eğleniyorlar mı? Hepsi mi?
- Bu kız neden eğlenmiyor?
- Buradaki çocuklardan biri olsaydın hangisi olurdun? 
- Aralarına yeni bir arkadaş katıldı. Sence şimdi ne oluyor?
- Bu kız ile bu oğlanın ortak bir yönleri var mı?
- Ya sen, bu grupta olsaydın nasıl daha çok eğlenirdin?
- Hiç bu kız ya da bu oğlan gibi hissettiğin oldu mu? Ne zaman? 
- Sence farklı düşünmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?



...YA ESRA BERK?

Gülüş Türkmen’in HiperKadın kitabından ilham alan bu projeye 
başlarken itiraf ediyorum ki konuya çok yabancıydım. “Zebra” terimini 
de, “düz üstün potansiyelli” ve “karmaşık üstün potansiyelli” tanımlarını 
da ilk kez duyuyordum. Ama Gülüş’ü dinledikçe ve onunla çalıştıkça 
kendimi başka bir dünyada buldum, karakterler hayat buldu ve 
onlarla vakit geçirmek bana yepyeni bir ufuk açtı. Kitabımızın kendini 
farklı hisseden, farklı düşünen tüm çocuklarla buluşmasını dilerim.



...HAYDİ BİR DE UZMANA SORALIM.

Bu hikâyede göreceğiniz farklı düşünen çocuklar, üstün potansiyelli 
çocukların yanı sıra, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 
asperger bozukluğu ve yüksek işlevli otizmi olan çocukları da temsil 
ediyor. Ama tüm çocuklar bu hikâyede kendinden bir şey bulabilir. 
Sadece çocuklar değil, yetişkinler de çok sevecek bu kitabı. Mesela 
ben, gerçekten çok beğendim! Sonuçta farklı düşünmek çok doğal  
ama farklı düşünen insanlarla ortak hareket edebilmek, eğlenebilmek, 
keyif alabilmek de mümkün! 4 yaş üzeri herkese tavsiye ederim. 

- Uzm. Dr. NAGİHAN SADAY DUMAN -
Psikiyatrist 
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Bazı çocuklar var ki palyaçolar onlara komik gelmiyor.
Bazı çocuklar fıkralara da gülemiyor.
Arkadaşlarıyla eğlenmek istiyorlar ama dünyaya onlar gibi bakamıyorlar...

Onlar atipik farklı çocuklar.

Palyaço maskesinin altındakini daha çok merak ediyorlar.
Fıkrayı ciddiyetle dinliyorlar.
Derin fikirlerden hoşlanıyorlar.
Arkadaşlarıyla birlikte yeni şeyler yapmayı hayal ediyorlar.

İşte bu sessiz kitap, onlar ve arkadaşları için yazıldı.

Gülüş Türkmen
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