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Üstün Potansiyelli Çocuklar Büyüdüğünde Ne Olur?

Üstün potansiyelli olarak etiketlenen biri neler yaşar? Yetenekli bir 
piyanist tekrarlayan kas rahatsızlıkları yaşadığında veya genç bir 
finansçı kazancı ilk kez yedi haneli bir sayıya ulaştığında bununla 
nasıl başa çıkar? Sınıf atlamak insana kendini nasıl hissettirir?

Üstün Potansiyelli Çocuklar’da Joan Freeman, otuz beş sene boyunca 
takip ettiği Birleşik Krallık’tan yirmi üstün potansiyelli gencin çocukluk 
yıllarından yetişkinlik dönemine kadarki olağanüstü hikâyelerini 
bizlerle paylaşıyor. Freeman’ın tuttuğu kayıtlar sayesinde üstün 
yetenekli çocukların hayal kırıklıklarına ve başarılarına tanık oluyor; 
bazıları yoldan çıkarken bazılarının nasıl olup da üne ve servete 
ulaştığını keşfediyoruz.

Üstün potansiyelleri nedeniyle ebeveynlerinin genellikle aşırı endişeli 
ve saldırgan olması, öğretmenleri tarafından aşağılanmaları, sosyal 
sıkıntılar ve zorbalık gibi duygusal zorluklarla karşı karşıya kalan bu 
çocukların hikâyeleri, zararsız gibi görünen olayların nasıl da ömür 
boyu etkisini sürdüren yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. 
Okurlar bu insanların yaşamının ilgi çekici yönleriyle kendilerini 
özdeşleştirecek ve kendileri hakkında bir şeyler öğrenecekler.
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Üstün Potansiyelli Çocuklar

Üstün Potansiyelli Çocuklar kitabında, Britanya’da doğan 
yirmi üstün yetenekli bireyin çocukluktan yetişkinlik dönemi-
ne kadarki hayat hikâyeleri ele alınıyor. Otuz beş yıla yayılan 
bir süre boyunca bireylerin hayatında olup biteni titizlikle kay-
deden ödüllü bir psikolog tarafından yazılan bu büyüleyici ki-
tapta, üstün yetenekli bireylerin hayal kırıklıkları ve başarıları 
ile neden bazıları şöhret olup zenginlik içinde yaşarken diğer-
lerinin yenilgiyi kabul ettiği inceleniyor. 

Kitapta yer verilen bireyler; matematik, sanat, empati ve 
maneviyat gibi bir dizi entelektüel, sosyal ve duygusal alanda 
üstün yeteneklidir. Bu istinai insanlar, herkesin başından ge-
çen büyüme dönemlerinde bocalamalarının yanı sıra üstün 
yetenekleri nedeniyle ortaya çıkan aşırı endişeli ve saldırgan 
ebeveynler, onları küçük gören öğretmenler, sosyal engeller, 
eğlenceye zaman ayıramama, okulda yaşanan sıkıntılar, ma-
ruz kalınan zorbalık ve çatışan yaşam tercihleri gibi sorunlar 
yüzünden normalden fazla duygusal çatışmayla yüzleşmek zo-
runda kalmışlardır. Yaşam hikâyeleri, bir veya birkaç dersi ek-
mek gibi görünüşte zararsız olayların yaşam boyu yakalarına 
yapışan yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor ve okuyu-
cuları şu kışkırtıcı soruları sormaya yönlendiriyor: Çok zeki 



olmanızın, ırkçılığa uğradığınızda veya ciddi bir depresyon 
geçirdiğinizde size bir faydası olur mu? Dünya standartlarında 
bir piyanist, tekrarlayan kas incinmeleriyle ya da genç yaştaki 
bir yatırımcı ilk kez bir milyon kâra ulaşmasıyla nasıl başa çı-
kar?

Joan Freeman’ın bu sıradışı  insanların yaşamlarındaki iniş 
çıkışları yorumlayışı gerçekten büyüleyici ve insanı derinden 
etkiliyor. Bizlere bu insanların başarılarında kaderin büyük 
bir rol oynadığını ama bir fırsatı görüp yakalamanın, zorluk-
ların üstesinden gelmenin ve çocuklukta görülen dehayı muh-
teşemlik seviyesine ulaştırmada kişisel bakış açısının da etkili 
olduğunu gösteriyor. Okuyucular, bu insanların yaşamlarının 
ilgi çekici yönlerinin çoğuyla özdeşleşecek ve belki de kendileri 
hakkında bir şeyler öğreneceklerdir.

Prof. Joan Freeman, üstün yetenekli bireyler üzerine yap-
tığı çalışmaları için Ömür Boyu Başarı Ödülü ile onurlandı-
rılmıştır ve İngiliz Psikoloji Derneği üyesidir. Avrupa Yüksek 
Yetenekler Konseyi’nin kurucu başkanıdır. On yedi kitabı, iki 
hükümet raporu ve birçok bilimsel makalesi yayımlanmıştır ve 
dünyanın dört bir yanından ders vermesi için davetler almıştır. 
Londra’da özel bir psikoloji kliniğinin sahibidir (www.joanfre-
eman.com).
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      Teşekkür

  

Hayat ileriye bakarak yaşanırken geriye bakarak anlaşılır.

-Søren Kierkegaard

1974 yılından bu yana yüzlerce insan bana vakit ayırıp so-
rularımı açık yüreklilikle cevapladı. Onlara sade bir teşekkür-
den çok daha fazlasını borçluyum fakat elimden yalnızca bu 
geliyor. İşin aslı, sürecin en başından beri yanımda olan insan-
lara karşı ilk günlerdeki objektif yaklaşımımı kaybettim. Hep-
si birbirini tanımıyor olsa da beni tanıyorlar. Birkaç yılda bir 
kapılarında belirip “Hayat nasıl gidiyor?” diye soran garip bir 
tanıdık hâline geldim.

Benimle deneyimlerini paylaşan herkese içten bir teşekkürü 
borç bilirim. Sadece bu araştırmaya katılanlara değil, onların 
ebeveynlerine, anneanne-babaannelerine, dedelerine, eşlerine, 
mentorlarına ve arkadaşlarına da teşekkür ederim. 

Mesleki araştırmalarım, benim için şahsi bir yolculuktu. 
Üstün zekâ ve yetenekler alanına yaklaşımda büyük değişik-
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likler yaşandığına şahit oldum. Projemin başında, üstün po-
tansiyelli insanların ender görüldüğü ve biraz garip oldukları 
düşünülüyordu. 2010 yılına geldiğimizdeyse bu bakış açısı ta-
mamen değişti. Doğal yeteneklerini olabilecek en iyi noktaya 
getirebilmek, artık her çocuk için daha erişilebilir bir hedef. 
Günümüzde bu durum ayrıcalıklı bir azınlığın korunması ola-
rak değil, potansiyelin gelişiminin herkesin hakkı olduğu de-
mokratik bir süreç olarak görülüyor.

Benim psikolojiye katkım, üstün zekâlı ve yetenekli birey-
lerin gelişimi hakkındaki farkındalığı artırmak oldu. Çalış-
malarım sayesinde meslektaşlarım tarafından İngiliz Psikoloji 
Derneği’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüm. 
Hepsine teşekkür ediyorum. Araştırmalarım ve yazdıklarımla 
insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilemeyi başardıysam 
ne mutlu! Bundan gurur duyarım. 

Son yıllarda İngiliz hükümeti, araştırmamın başladığı dö-
nemde insanların hayal bile edemedikleri eğitim programlarını 
hayata geçirdi. Okul çağındaki üstün potansiyelli çocukların 
gelişimine destek olmak için milyonlarca pound harcama ya-
pıldı. Girişimlerin tamamı başarıyla sonuçlanmasa da üstün 
potansiyelli bireyler için hayat, ülke çapında artık çok daha 
olumlu yönde değişti. Sürecin bir sonraki adımı, yetişkinlere 
ve geç gelişen bireylere yardımcı olmaktır çünkü bu araştırma, 
okul kapıları kapandıktan sonra da desteğin devam etmesinin 
önemini ortaya koydu.

Bu kitap onlarca yıllık bilgi toplama sürecime oranla o ka-
dar sıkıştırılmış bir metin ki bir yazar olarak konunun aşırı 
basitleştirilmesinden ve daha da kötüsü bozulmalardan korku-
yorum. Bununla birlikte daha önceki üç kitabımda bahsetti-
ğim konuların ilgili kişiler tarafından kabul edilmesi bu kita-
bı kaleme almamda cesaret verici oldu. Gerçekte ne olduğuna 
dair kitapta adı geçen kişilerle anılarımızın çatıştığı durumlar 
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genellikle gülüp eğlendiğimiz anlara neden oldu. İlgili kişilerin 
itirazları olduğu durumlarda isimler ve yerler değiştirildi.

Bana bu devasa projede yardımcı oldukları için Prof. Gil-
lian Parker ve Della Alvarez’e özellikle teşekkür ediyorum. 
Basın sektöründen pek çok kişi ilgi ve alakalarıyla beni cesa-
retlendirdi. Projemde yer alan üstün yetenekli bireylerle fark-
lı televizyon programlarında konuk olarak ağırlandık. Leanne 
Klein tarafından Kanal 4’te yayınlanması için hazırlanan Child 
Genius (Çocuk Deha) dizisinde, bir grup üstün yetenekli insa-
nı yaşamlarının büyük bir bölümünde gözlemleme fikrime yer 
verildi. Beni, araştırmamı sürdürmem ve bu kitabı yazmam 
konusunda destekleyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. 
Özellikle Pieter Span, Bob Sternberg, Rena Subotnik, Harald 
Wagner, Detlef Rost, Ulrike Stedtniz, Diane Montgomery, 
Angela Mendonça, Zenita Guenther ve Taisir Subhi Yamin’e 
teşekkürler. Özellikle Johanna Raffan olmak üzere Tower Edu-
cation Group’a bir sonraki raporumu beklerken gösterdikleri 
toleranstan ötürü teşekkür ediyorum. Beni destekleyen arka-
daşlarım Rosemary Friedman, Scarlett Epstein, Lucien Gub-
bay ve John Maddox’a (anısına) teşekkür ederim.

Yazılı anlaşma yaptığımız Louis Wolpert ve Brenda Mad-
dox’a teşekkür ederim. Basılacak bir işe onay vermek gerçek-
ten de büyük bir sorumluluk.

Müşterilerine gerçekten önem veren temsilcim Leslie Gard-
ner’a ve beni dikkatle yönlendiren Editör Becci Edmondson’a 
içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Araştırmam, çok fazla vakit ve para gerektirdi. Bu araştır-
mayı, Calouste Gulbenkian Foundation (Birleşik Krallık) ve 
Londra’daki Esmée Fairbairn Foundation’ın özellikle de Hilary 
Hodgson’ın maddi desteği olmaksızın tamamlayamazdım. Hi-
lary beni cesaretlendirdi, çok sabırlıydı ve esnek olmamı sağla-
yan bir alan sundu. Ona en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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Benim için en büyük ödül, uzun zamandır bu projede be-
nimle birlikte çalışan harika insanlarla sevgi dolu ilişkiler geliş-
tirebilmem oldu. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduk. 
Resmi proje sona erse de eminim kurduğumuz dostluklar bir 
ömür sürecek. Herkese iyi ve verimli bir yaşam diliyorum

Aileme de araştırma sürecinde bana katlandıkları için teşek-
kür ediyorum. Her şeyden öte en değerli editörüm ve biricik 
aşkım Hugh’ya teşekkür ederim.
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 Giriş

 
Mükemmellik tohumu her ne kadar bireylerin içinde olsa da il-
gisiz olmayı göze alamayız. Toplum, insanların kendilerini ve 
yeteneklerini mümkün mertebe en yüksek potansiyele kadar geliş-
tirmelerine imkân vermek için gereken planlama, öğretim, destek 

hatta teşviki sağlamak adına hayati bir görev üstlenir. 

-Sebastian Coe (Joan Freeman’a yazısından), Olimpiyatta altın 
madalya kazanmış atlet ve Londra Olimpiyat Oyunları Dü-

zenleme Komitesi Başkanı 2012

Üstün Potansiyelli Çocuklar kitabının içinde yer alan ba-
zen dramatik bazen de şaşırtıcı yaşam hikâyelerinde, üstün 
potansiyelli insanların tutku, inanç, hırs, sevinç ve umutsuz-
luklarını okuyacaksınız. Araştırmada yer alan kişileri, 1970’li 
yılların ortalarında başlayan çocukluk dönemlerinden bu yana 
tanıyorum. Seneler geçtikçe yaşamlarında tekrar tekrar ortaya 
çıktığım dönemler oldu. Hepsiyle uzun saatler boyu görüşme-
ler yaptım ve hepsine farklı testler uyguladım. Onlar, dünyada 
bugüne kadar üstün potansiyelli insanlar üzerinde yapılan en 
uzun ve samimi çalışmanın bir parçası oldular. 

Klinik veya okulların güvenli ortamından uzak kalan ger-
çek dünyada, üstün yetenekli bireyleri çevreleyen bazı gizemle-
ri çözmeye çalışıyorum. Üstün potansiyelli insanlar neye ben-
ziyorlar? Dünyanın geri kalanıyla nasıl etkileşime geçiyorlar? 
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Her zaman başarılı oluyorlar mı? Onları rahatsız eden şeyler 
var mı? Yaratıcı çabanın beraberinde gelen acıyla nasıl başa çı-
kıyorlar? Zekânın halkın gözünde incelenmesi nasıl bir duygu? 
Burada yer verilen yaşam hikâyelerinin her biri, başlı başına 
bir roman olabilecek kapasitededir. Bir kısmı rahatlıkla kitaba 
ya da tiyatro oyununa dönüştürülebilir.

Üstün Potansiyelli Çocuklar kitabında yer verilen her bireyin 
zekâ seviyesi, toplumun %0,2’lik üst kısmında yer almaktadır. 
Bir kısmının zekâ seviyesinin ise ölçülemeyecek kadar yüksek 
olduğu görülmüştür. Tabii bu, onları tanımlayan parçaların 
sadece bir bölümünü oluşturur. Pek çoğu birden fazla alanda 
yeteneklidir. Her biri, çocukluk döneminden gençliğe ve yetiş-
kinliğe kadar sürdürdükleri yaşam şaşırtıcı bir enderlikte oldu-
ğu için özellikle seçildi. 

İnsanların belli başlı durumlarda neden o şekilde davran-
dıklarının ardında yatan nedenleri ortaya çıkarmaya çalışan 
bir dedektif ve psikolojik profil uzmanı olduğumu söyleyebi-
lirim. Psikolog olarak vasıflarım arasında danışmanlık da yer 
alıyor. Ayrıca insanlara karşı doğuştan gelen yoğun bir merak 
duygum var. Muhtemelen beni ilk başta psikolojiye çeken şey 
de buydu. Olayları dikkatle sorgulamayı öğrendim. Cevapları 
açık fikirlilikle dinlemeyi; duyduklarımı ve gördüklerimi çeşit-
li akademik teorilere ve kendi içgüdülerime göre yorumlarken 
duyarlı olabilmeyi umuyorum. 

İnsanların sadece kutulara tik attıkları ya da birkaç kelime 
yazdıkları posta ya da e-posta ile gönderilen anketlerin aksine 
samimi keşif tarzımın işe yaraması için güven duygusu gerekir. 
Belki bir ya da iki kişi anlattığı hikâyeleri biraz süslemiş olabi-
lir ama durum böyle olsa bile bunun büyük resme muazzam 
bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak istatistiksel 
açıdan bakıldığında yüzlerce röportajın eğilimleri ve olasılıkla-
rı görüşe açıktı. Rakamları, bu araştırma üzerine daha önce ya-
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yımlanan üç kitapta bulabilirsiniz. Elinizdeki dördüncü kitap 
diğerlerinden oldukça farklı. Çok geniş bir yetenek yelpazesine 
yayılmış 210 kişiden oluşan orijinal örneklemdeki yetenekli 
insanlar arasından seçilen sadece yirmi kişinin yaşam hikâyesi 
bu kitapta yer alıyor.

Bu sıradan bir psikolojik çalışma değildir. Yıllar geçtikçe 
katılımcıların hayatında, normal bir araştırmacıya oranla çok 
daha fazla zaman geçirmeye başladım. İtirafları dinleyen anne 
ile onları gözeten iyilik perisi arasında bir rolüm oldu. Ara ara 
elimde kayıt cihazım ve fotoğraf makinemle yaşamlarının or-
tasında belirip neler yaptıklarını not ettim ya da en azından 
benimle paylaşmaya hazır oldukları şeyleri kayıt altına aldım. 
Bir kısmı için kariyer tavsiyesi veren, referans olan ve sarılıp 
ağlayabilecekleri bir dost görevi görerek umarım iyi bir arka-
daş olabilmişimdir. Diğerleri için belki de rahatsızlık veren biri 
olmaktan öteye geçemedim. Bazıları hayatlarının zor zamanla-
rında konuşmak için çekingen davranırken diğerleri beni so-
runları hakkında konuşmaya çağırdı. Bazen onları neredeyse 
kendi ailelerinden daha iyi tanıdığımı bile hissettim.

Çoğunun yetenekleri, herhangi bir testle puanlanamayacak 
kadar yüksek seviyede ve göze çarpmayan yeteneklerdi. Ba-
zıları spor, müzik veya felsefe gibi neredeyse her alanda yete-
nekliyken diğerleri matematik veya müzik gibi yalnızca tek bir 
alanda yetenekliydi. Bazen üstün zekâ ve yetenekleri nedeniyle 
bunlara sahip olmayanların asla deneyimlemeyeceği zorlu du-
rumlarla karşı karşıya kaldılar.

Uzun Araştırmalar

Uzun süren araştırmaların en büyük faydası, çocukların 
davranışlarının yıllar içinde nasıl geliştiğini gözlemleme ola-
nağı sunmasıdır. Böylece başarılı davranışlar teşvik edilirken 
kötü davranışların da önüne geçilebilir. Bu noktadaki kısır 
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döngüyse seneler önce her şeyin farklı olduğu günlerde baş-
layan araştırmalarda ortaya çıkan bulguların, günümüzde ne 
kadar güncel olduğudur. Bunun önüne geçmenin bir yolu ma-
alesef yok. 

Üstün yetenekler, bir ömür süresince farklı formlarda, bek-
lenmedik durumlarda ve anlarda ortaya çıkabilir. Son derece 
başarılı İngiliz yazar Mary Wesley ve resim yapmaya yetmişli 
yaşlarında başlayan Amerikalı meşhur Büyükanne Moses gibi 
bazı insanlar yeteneklerini ilerleyen yaşlarında sergilemeye baş-
lar. İkisi de çocukluk dönemindeyken üstün yeteneklerine ilgi 
göstermemiştir. Bir ailenin iki hatta bazen üç jenerasyonunun 
dahil olduğu bu araştırmada, üstün potansiyelli çocukların 
deneyim ve tutumlarının gençlikten yetişkinliğe doğru nasıl 
değiştiğini, başarılarını ve mutluluklarını nasıl etkilediğini gör-
düm.

Araştırmanın uzun bir zamana yayılması sayesinde üstün 
yetenekler ve nasıl geliştikleri ya da gelişmedikleri konusun-
da büyük bir farkındalık elde ettim. 1974 yılında araştırma-
ya dahil olan katılımcılardan en küçüğü beş, en büyüğü ise 14 
yaşındaydı. Şimdi 2010 yılında, bu araştırmaya son noktayı 
koyarak sonuçları kâğıda döktüğüme zorlukla inandığım şu 
günlerdeyse tarihsel bir boyut kazandı. Tarih boyunca da gö-
rüldüğü üzere sürece dahil olan insanlar herhangi bir zamanda 
ne olacağını bilemiyordu. Ben işimi yaparken olduğu gibi on-
lar da şimdiki zamanda yaşıyordu. Romancı L. P. Hartley şöyle 
demiştir: “Geçmiş yabancı bir ülkedir, âdetler farklıdır orada.” 
Ama geçmişin parçalarını birleştirmeye çalışan bir romancı ya 
da tarihçiden farklı olarak ben; kayıt cihazındaki kelimeleri, 
çektiğim fotoğrafları ve kayıtları birleştiriyorum. Aslında yap-
tığım şey, bir zaman kapsülü! 

Çocukların her birinin yaşamının gelişimini iniş çıkışlarıy-
la gözlemlerken araştırmalarımı bir eğitim yılının sona ermesi 
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gibi normal bir gelişim evresinde noktalarsam ortaya çıkan gö-
rüntünün çok farklı olacağı gerçeği beni sıklıkla hayrete düşü-
rürdü. 

Sadece üstün zekâlı ve yetenekli bireyler, belirli bir zaman-
da onların ne hissettiğini söyleyebilir. Olanları anlatmak ise 
olayları hatırlamakla her zaman aynı değildir. Hafıza, hilekâr 
bir dalavereci olarak bilinir. Hem iyi hem de kötü zamanları 
abartıp süsleyebiliriz. Yarım yamalak hatırlanan anılar, bazen 
biraz ince ayar yapılıp anlaşılmak için âdeta yalvarır. Örneğin 
katılımcılardan iki kadın, üniversite yıllarını yaşamlarının en 
mutlu zamanı olarak hatırlıyordu ama geri dönüp kayıtlara 
baktığımda ikisinin de o yıllarda gözyaşlarına boğulduğunu 
gördüm. Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu* kitabında 
şöyle yazar: “Zihinde oluşan hiçbir şey asla yok olmaz (...) her 
şey, şu ya da bu şekilde hayatta kalır ve bazı koşullar altında 
yeniden gün yüzüne çıkma kapasitesindedir.” Bununla birlikte 
Freud, dünyaya baskı ve bellek çarpıtmaları fikirlerini de sun-
muştur.

Geniş bir perspektiften bakmadan üstün zekâlı bireyler için 
maliyetli programların oluşturulması mantıklı bir şeymiş gibi 
gelmeyebilir. Programlar, çocukların gelişimini genellikle baş-
langıçta hızlandırsa bile bunun nedeni Hawthorne etkisi** ola-
bilir yani sadece ilgi ve değişimle alakalıdır. Üstün zekâlı ço-
cuklara özel kurslara giden çocuklarda, diğer çocuklara kıyasla 
uzun vadeli başarıda ölçülebilir bir fark olup olmadığını veya 
olası faydaların ne kadar sürebileceğini bilmiyoruz.

* Uygarlığın Huzursuzluğu, Sigmund Freud, çev. Haluk Barışcan, Metis Yayıncılık, 
2014. 
** Hawthorne etkisi, bir araştırmaya dahil edilen katılımcıların, gözlemlendiklerinin 
farkındalığıyla doğal davranmaması durumudur.
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Üstün Yeteneklerle Büyümek

Elinizdeki kitabın en önemli mesajı, üstün zekâlı ve yete-
nekli çocukların, bu üstün yetenekleri olmayanlarla karşılaş-
tırıldıklarında aslında onların da normal birer insan olduk-
larıdır. Tek farkları sıradışı yetenekleridir. Bazı insanlar, bu 
sıradışılıklara karşı maalesef olumsuz ve farklı şekillerde tepki 
verebiliyor. Üstün potansiyelli çocukların bir kısmı yetişkin-
ler tarafından sömürülürken diğerlerinin kendilerine verdik-
leri değer de ‘başkalarından iki kat daha zeki oldukları’ için 
ayaklar altına alındı. Pek çoğu sınıf ortamında öğretmenleri-
nin eleştirilerine maruz kaldı. “Bunu yapmaları, öğretmenle-
rin kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyor mu acaba?” diye 
merak etmiyor değilim. Hassas bir çocuğun yaşamının tama-
men değişmesi için sadece travmatik bir yorum ya da hareket 
yeterlidir. On birinci bölümdeki ufaklık Ady için durum böy-
le oldu. Öğretmeni yazdığı hassas şiiri, ödevin konusuyla tam 
örtüşmediği için sınıfın önünde yerden yere vurmuştu. Diğer 
yandan dokuzuncu bölümdeki Margaret’ın başına gelen gibi 
ailenin endişeli olması ve başarı baskısı bir çocuğun hevesini 
kursağında bırakabilir. 

Diğer yandan, çocukların yetişkinlik döneminde çocukluk-
larındaki gibi inanılmaz kabul edilmeleri için yapmaları gere-
kenlerin yanında gençlik yıllarında önlerine çıkan engeller bir 
hiçti. Geçim derdi gibi günlük sıradan zorluklar yetişkinlik 
dönemindeki en baskın endişe kaynağıydı. Bu da pek çoğunu 
ev kredisinin taksit ödemelerini yapmak ya da ailelerini doyur-
mak için yeteneklerini geri plana itmek zorunda bıraktı.

Kader lütufkâr da zalim de olabilir. Bununla birlikte herke-
sin yaşadığı duruma verdiği tepki, şahsi bakış açısına bağlıdır. 
Seneler içerisinde aynı potansiyeldeki iki gencin, karşılarına çı-
kan benzer engellere karşı nasıl farklı tepki verdiğine pek çok 
kez şahit oldum. Örneğin liseden çok yüksek notlarla mezun 
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olmalarına rağmen Oxford Üniversitesi’ne girmekte zorluk 
yaşayan iki genç vardı. İkisinin başvurusu da reddedilmişti. 
Oğlanlardan biri, annesiyle birlikte trene atlayıp üniversiteye 
gitti ve bölümlerden birinden kabul alana kadar tek tek tüm 
kapıları çalıp görüşme talep etti. Diğer oğlanın ailesi ve okul 
müdürü ise belki de kendine çok yüksek hedefler koyduğunu 
düşünüp denemeden yenilgiyi kabul etmeye karar verdi. 

Her ne kadar karıştırılsalar da kişilik ve zekâ aynı şey değil-
dir. Üstün potansiyelli insanların, bir şeyi yapmalarında -ya da 
yapmamalarında- kişiliğin ne kadar büyük bir rol oynadığını 
sık sık görüyorum. Shakespeare, Veronalı İki Soylu Delikanlı* 
kitabında şöyle yazar:

Bazıları servetlerini orada denemek için savaşlara,
Bazıları uzaktaki adaları keşfetmeye,
Bazıları çalışma odaklı üniversitelere.

(I. iii. 9-11)

Peki Nedir Üstün Zekâ ve Yetenekler? 

Burada ‘üstün zekâ’ ifadesini, olağanüstü yüksek zihinsel 
yetenek, ‘üstün yetenek’ ifadesini de olağanüstü yüksek sa-
natsal beceri anlamında kullandım ancak ikisinin iç içe geç-
tiği durumlar da olabilir ve bu kitaptaki pek çok insanda ikisi 
de vardır. Üstün zekâ ve üstün yeteneklerin sözlük tanımları, 
özellikle farklı toplumlarda farklılık gösterebiliyor. Bu neden-
le tek bir bireyin tüm tanım kalıplarına sığması mümkün de-
ğil. Pek çok insana göre ‘üstün zekâlı’ çocuklar, okuldaki sınıf 
arkadaşlarına göre çok daha ileri bir seviyedeyken ‘üstün po-
tansiyelli’ çocuklar ise küçük virtüözler olup alkışlar karşısında 
saygıyla eğiliyorlar. Gelgelelim çocuklar uzmanlık alanlarına  

*Veronalı İki Soylu Delikanlı, William Shakespeare, çev. Özdemir Nutku, İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2013.
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katkıda bulunmazken üstün zekâlı ve yetenekli yetişkinler kat-
kıda bulunur.

Çocukluk günlerinden torunlarını kucaklarına aldıkları 
yaşlılık yıllarına kadar yüzlerce üstün zekâlı ve yetenekli birey-
le çalışırken edindiğim deneyimden yola çıkarak bebeklerin, 
doğduklarında eşit potansiyelde oldukları ve onları birbirin-
den farklı kılan şeyin çevreleri olduğunu kabul edemem. Mo-
zart’ın yetiştirilme tarzında yetiştirilmiş olsa bile her çocuğun 
Mozart gibi beste yapma yeteneği yoktur. Koşullar, kesinlikle 
bireyler için bir fark yaratsa da sadece geliştirilecek olanın po-
tansiyelini etkileyebilir. Kayıt altına alınan son bin yıllık insan 
yaşamında, hiç kimse bir çocuğu rastgele seçip de onu üstün 
yetenek seviyesine taşımamıştır. 

Üstün zekâ ifadesine dair tanımlamalar; genellikle IQ pu-
anlarına, okul notlarına, sınavlara, bulmacaları çözmeye veya 
bir uzman tarafından onaylanan yaratıcı çalışmalara bağlıdır. 
Girişimcilik, ekonomi veya insan yönetimi gibi bir toplumun 
sağlığı için hayati önem taşıyan yeteneklerin okullar tarafın-
dan nadiren değerlendirilmesi gariptir. Benim daha kapsayı-
cı bir bakış açım var. Daha ziyade üstün zekâ ve yeteneklerin 
kendini göstermesinin psikolojisiyle ilgileniyorum. Resmi bir 
eğitim kurumu tarafından tanınmasa da her ülkede potansi-
yeli olan sayısız çocuk olduğundan, onlara bir fırsat verildi-
ği takdirde çok yüksek noktalara gelebileceklerinden o kadar 
eminim ki! Bu kitapta yer alan bireylerin bir kısmının, kendi-
ni gösterebilmek için çok büyük engellerin üstesinden gelmesi 
gerekti, diğerleri ise her şey ellerinin altında hazırken karşıları-
na çıkan fırsata sırtlarını döndüler.

Üstün Zekâ ve Yeteneklere Benzersiz Bakış 

Araştırmaya başladığımda bunun bu kadar uzun süreceğini 
tahmin etmemiştim. Aynen şimdi olduğu gibi her on yılda bir 
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Üstün Potansiyelli Çocuklar Büyüdüğünde Ne Olur?

Üstün potansiyelli olarak etiketlenen biri neler yaşar? Yetenekli bir 
piyanist tekrarlayan kas rahatsızlıkları yaşadığında veya genç bir 
finansçı kazancı ilk kez yedi haneli bir sayıya ulaştığında bununla 
nasıl başa çıkar? Sınıf atlamak insana kendini nasıl hissettirir?

Üstün Potansiyelli Çocuklar’da Joan Freeman, otuz beş sene boyunca 
takip ettiği Birleşik Krallık’tan yirmi üstün potansiyelli gencin çocukluk 
yıllarından yetişkinlik dönemine kadarki olağanüstü hikâyelerini 
bizlerle paylaşıyor. Freeman’ın tuttuğu kayıtlar sayesinde üstün 
yetenekli çocukların hayal kırıklıklarına ve başarılarına tanık oluyor; 
bazıları yoldan çıkarken bazılarının nasıl olup da üne ve servete 
ulaştığını keşfediyoruz.

Üstün potansiyelleri nedeniyle ebeveynlerinin genellikle aşırı endişeli 
ve saldırgan olması, öğretmenleri tarafından aşağılanmaları, sosyal 
sıkıntılar ve zorbalık gibi duygusal zorluklarla karşı karşıya kalan bu 
çocukların hikâyeleri, zararsız gibi görünen olayların nasıl da ömür 
boyu etkisini sürdüren yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. 
Okurlar bu insanların yaşamının ilgi çekici yönleriyle kendilerini 
özdeşleştirecek ve kendileri hakkında bir şeyler öğrenecekler.
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