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ÖZÜRLÜ DEÐÝL ZEKA KÜPÜ ÇIKTI
Anne karnýnda omurilik felci olan ve doktorlarýn 'zeka özürlü' diye almak istediði Makbule, dünyaya geldiðinde herkesi þoke etti!
Israrlara raðmen annesinin aldýrmadýðý çocuk üstün zekalý çýktý
Hayat mucizelerle dolu... Bu mucizelerden birinin adý da Makbule. Omurilik felci olduðu için yürüyemeyen,
ancak üstün zekasý ile ailesinin gururu olan 8 yaþýndaki Makbule'nin dünyaya geliþ hikayesi oldukça ilginç.
Üçüncü çocuðuna hamile kalan Þaduman Þeker, 2 aylýk hamileyken kontrol için özel bir hastaneye gitti.
Anne ve bebeðin saðlýklý olduðu söylendi. Aradan 4 ay geçtikten tekrar hastaneye giden anneye doktor,
"Çocukta omurilik felci var. Ayrýca zeka özürlü. Uzaylýlara benzeyen koca kafalý bir çocuðun olacak" diyerek
bebeði almak istedi.
YAÞITLARINDAN ÇOK ÝLERÝDE
Acilen bebeðin kalbini durdurup yaþamýna son verilmesi gerektiðini söyleyen doktorun sözleri karþýsýnda
anne þoke oldu. Baþka doktorlar da ayný þeyi söyledi ama; Þaduman Þeker evladýna kýyamadý. Her þeye
inat bebeðini dünyaya getirdi. Makbule, felçli doðdu. Ancak zaman ilerledikçe zekasýnda bir özür olmadýðý
fark edildi. Yapýlan testlerde Makbule'nin üstün zekalý olduðu ve zekasýnýn kendinden 4 yaþ büyük
çocuklarýn zekasýna denk olduðu ortaya çýktý. Omurilik felci nedeniyle yaklaþýk 20 ameliyat geçiren Makbule
8 yaþýnda ve 3'üncü sýnýf öðrencisi. Okula gidemediði için haftanýn 3 günü öðretmenlerin evine gelerek ders
verdiði Makbule'nin derslerinin hepsi pekiyi.
ÖTANAZÝ TEKLÝF ETTÝLER
Doktorlar, omurilik felçli doðan Makbule'yi, anne karnýndayken kalbini durdurup ötanazi yoluyla yaþamýna
son vermek istedi. Bu teklif karþýsýnda þaþkýna dönen anne Þaduman Þeker, "Kapýyý vurup çýktým. Makbule
ile hayatýn anlamýný öðrendim" dedi.
'DOKTOR OLACAÐIM'
Büyüyünce doktor olmak istediðini söyleyen Makbule, zekasýyla çevresindeki herkesi þaþýrtýyor. Bugüne
kadar 20'ye yakýn ameliyat geçiren Makbule, yürüyeceðine olan inancýný da koruyor.
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