
Çocuğunuz saçının kesilmesine aşırı tepki veriyorsa şımarık, arkadaşlarının 
onunla oynamasını istemiyorsa utangaç, sürekli hareket ediyorsa hiperaktif, 
uyku problemleri yaşıyorsa inatçı, ayakkabısını bağlayamıyorsa beceriksiz 
damgası yiyebilir.

Bazı çocukların kendisine dokunulmasından rahatsız olması, ses, koku, güneş 
ışığına karşı aşırı hassasiyetten dolayı izole olmak istemesi, enerji seviyesini 
ayarlayamaması, uykuya geçişte zorlanması, koordinasyonla ilgili problemler 
yaşaması duyu bütünleme sorunları ile ilgili olabilir.

Çok sayıda çocuk duyu bütünleme problemleri yaşıyor. Çevrelerinde veya 
vücutlarında olan bitenleri tespit edip işleme konusunda sıkıntı çekiyorlar. 12 
yaşındaki Can da doğumundan itibaren duyu bütünleme problemleri yaşayan 
çocuklardan biri. Çocuklar İçin Duyu Bütünleme kitabında Can’ın annesiyle 
beraber sıcaklık, ses, tat ve dokunma gibi duyu problemleriyle ilgili yaşadıklarına 
değiniliyor. Problemi tespit etme, tanı koyma, terapi ve tedavi aşamalarında 
verdikleri mücadeleler, yaşadıkları hayal kırıklıkları ve ulaştıkları başarılar 
paylaşılıyor.

Bu kitapla birlikte duyu bütünleme sorunları karşısında uygulanabilecek çözüm 
yollarına ulaşacaksınız. Can’ın bakış açısından anlatılan hikâyeyle aynı 
problemleri yaşayan çocukların yetişkinlerle işbirliği yaparak sorunların 
üstesinden nasıl daha kolaylıkla gelebileceğini göreceksiniz.

Kitap duyusal problemlerle mücadele eden çocuk ve ailelerle birlikte bu konuyla 
ilgili farkındalık ve fayda yaratmaya çalışan uzmanlar için de vazgeçilmez 
olacaktır.
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sorunlarıyla mücadele eden çocuklar için yazılmıştır.
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Aileler, Bakıcılar ve
Profesyoneller İçin 

Giriş 
Duyu, uyaranların (çevresel ya da bedensel olay-

lar) tespitiyken algılamaysa duyusal verilerin anlamlan-
dırılması ve düzenlenmesidir. Dünyanın doğru algılan-
ması için duyuların öncelikle uyarı kaynağını en doğru 
şekilde tespit ederek optimal seviyede etkiyle yanıt 
vermesi gerekir. Düşük hassasiyetteki duyular, düşük 
seviyede etkileşim kurulmasına neden olur. Parlak-
lık seviyesi düşük ayarlanan kameranın beklenenden 
daha koyu fotoğraf çekmesi buna bir örnektir.      

Tam tersine ortalamanın üstünde hassasiyetteki 
duyular, çok yüksek seviyede etkileşim kurulmasını 
sağlar. Parlaklık seviyesi yüksek ayarlanan kameranın 
beklenenden daha parlak bir fotoğraf çıkarması buna 
bir örnektir. Duyusal uyaran, bileşik duyu bilgisinin tu-
tarlı bütün oluşturması ve uyaranın kaynağından uygun 
şekilde algılanabilmesi amacıyla sinirsel enerjiye dönü-
şerek beyne gönderilmektedir. Uyaranın tespitinde 
veya uyaranın işlenmesindeki rahatsızlıklar, duyusal 
bütünleme problemleri yaratabilir. Duyusal bütünle-
me problemleri yaşayan çocuklar için duyusal-kaçış ya 
da duyusal-arayış tanımlamaları kullanılır.

D O K U N M A

T  T

I  I

K O K

M E L O  İ

Y K U

D

U

Y

U

S

A

L

F

A

R

K

I

N

D

A

L

I

K



Kathleen, Paul J. Chara

8

Duyusal bütünleme problemi yaşayan çocuklar, diğer çocuklardan 
daha farklı tepkiler verirler. Duyusal-kaçış genellikle aşırı tepki göster-
me, duygusal, tutarsız ve duyusal uygunsuzluk gibi ifadelerle açıklanır. 
Duyusal-arayışsa genellikle müdahaleci ve dürtüsel ifadelerinin yanı 
sıra aşırı tepki gösterme, duygusal, tutarsız ifadeleriyle de tanımlanır-
lar. Bazı çocuklarda öncelikli olarak duyusal-kaçış, bazılarında duyu-
sal-arayış, bazılarında ise ikisinin kombinasyonu olduğu dikkat edilmesi 
gereken bir husustur.

Duyusal bütünleme problemi yaşayan bazı çocuklar, kontrolcü ve 
agresif olurken bazıları da seçici olur ve kendilerini soyutlarlar. Ayrı-
ca öz-bakım becerilerinin çoğu da iyi gelişmemiştir. Semptomlar hafif, 
orta veya şiddetli olurken bazen başka bozuklukların belirtileriyle de 
karıştırılabilirler. DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) en 
çok rastlanan yanlış tanıdır. Ayrıca Otizm Spektrumu’ndaki çocukla-
rın çoğunda, duyusal bütünleme problemleri bulunmaktadır. Aslında 
ortak psikolojik bozukluklar, her iki bozukluğun da temelinde olabilir. 
Ayrıca duyusal sorunları olan pek çok çocuk, gelişim yönünden gecik-
meler de yaşar.

Duyusal bütünleme problemleri aileler, öğretmenler ve doktorlar 
tarafından hâlâ çok iyi anlaşılmamaktadır. Böyle olunca bizi en zorlayan 
şey, beş yaşındaki oğlumuza doğru tanı almak için verdiğimiz mücade-
leydi. Bize, oğlumuz hakkında doğru olmayan bir sürü şey söylendi. 
“Oğlunuz yalnızca utangaç,”, “Oğlunuz tam bir asi,”, “Ne kadar da 
hiperaktif bir çocuk!”, “Oğlunuz için beklentilerinizi çok yüksek tutma-
yın,” gibi cümleler duyduk. Uzmanlara gelişimsel sorunlardan bahset-
tiğimizdeyse “O sadece küçük bir çocuk,”, “Einstein’ın da problemleri 
vardı,”, “Büyüyünce geçecektir,” gibi cevaplar aldık. Oğlumuz ilk ço-
cuğumuz olduğu için bu durumun üstesinden gelecek yeterli bilgi ve 
deneyimimiz yoktu.       
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Bir çocuğun saçlarının kesilmesine karşı verdiği mücadeleyi anlatan 
hikâyenin dikkatimizi çekmesi, oğlumuzun gelişimine gerçek anlamda 
yardım edebilmek için ilk adımı atabilmemizi sağladı. Mücadeleci ber-
ber olarak tanımlayabileceğimiz Katre, oğlumun saçını kestiği zamanları 
oğlumla yaşadığı gerilimli dolu anlarla hatırlar. (Berbere gidilmesi diye 
bir şey söz konusu dahi olamazdı!) Keşfettiğimiz hikâyenin yazarıysa 
berbere değil, çocuğa acıyarak okuyucuyu cesaretlendiriyordu. Ço-
cuğa acımakla ilgili sözler bizim durmamızı, düşünmemizi ve probleme 
farklı bir gözle bakmamızı sağladı. Mücadelemiz esnasında yaşadığımız 
hayal kırıklıkları arasında oğlumuzun gayretini gözümüzden kaçırıyor-
duk. Zaman zaman onun yerine kendimizi koymadan oğlumuza kız-
dığımız, onu üzdüğümüz için kendimizi çok kötü hissettik. Durumun 
üstesinden gelmek için herkesin sorumluluk almasının gerektiğini kabul 
edip kendimizi affederek, oğlumuzun bakış açısını ve durumunu derin-
lemesine anlamamız gerektiğini fark ettik.   

Hikâyemizi (daha doğrusu Can’ın hikayesini) anlatarak bu durumla 
mücadele eden ailelere yardımcı olabilmek en içten umudumuzdur. 
Daha fazla destek için duyusal-kaçış ve duyusal-arayışı yaşayanlar için 
duyu bütünleme problemleri değerlendirme ölçeğini de yardımcı kay-
naklar listesiyle beraber kitabın sonuna ekledik. Bu kitaptaki hiçbir 
sayfanın tıbbi tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiz-
meliyiz. Eğer çocuğunuzun duyusal problemleri olduğundan şüphele-
niyorsanız, duyusal bütünleme uzmanlık eğitimi almış bir ergoterapiste 
danışmanızı öneririz. 

Kalbimiz sizinle ve çocuğunuzla!
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Duyusal Farkındalık

Benim adım Can ve ben on iki yaşındayım. Ailem ben beş yaşın-
dayken duyusal bütünleme problemlerim olduğunu öğrenmiş. 

Duyusal bütünleme problemleri vücudumun; dokunma, tat alma, 
koku alma, görme veya diğer duyusal gelişimlerin olması gerektiği 
gibi olmadığı anlamına geliyor. Diğerlerinin benden farklı olduğu-
nu bilmiyordum, onlar da benim onlardan farklı olduğumu bilmi-
yorlardı. Belki senin de duyusal sorunların vardır. Eğer varsa bunu 
yaşayan tek çocuk olmadığını sakın unutma! Birçok çocuk duyusal 
sorunlar yaşıyor. Yalnız değiliz! Dokunma, işitme, tat alma, koku 
alma, ısı, başkalarıyla ilişki kurma, aktivite/enerji seviyeleri, uyku 
gibi duyusal konularda problem yaşayan çocuklar, bize göre bu 
sorunları yaşamayan çocuklara çok daha farklı gözüküyorlar. Bazı 
çocuklar duyusal-kaçış yaşıyorlar, yani yüksek ses veya belirli do-
kunuşlar gibi çok yoğun duyulardan kaçıyorlar ya da hoşlanmı-
yorlar. Diğer çocuklarsa duyusal-arayış yaşıyorlar, yani çok fazla 
duyusal arayış eğilimleri var. Yüksek sesli müzikten hoşlanıyorlar 
ve çevrelerindeki her şeye dokunmak istiyorlar. Ben daha çok 
duyusal-kaçış yaşıyordum ama bazı açılardan da duyusal-arayış-
lar yaşıyordum. Belki bunları yeni öğreniyorsundur ve kendine, 
ailene bu konular hakkında yardımcı olması için terapiye de yeni 
başlamış olabilirsin. Önce sana duyusal sorunlarla ilgili kendi hayat 
hikâyemi anlatayım, sonra terapinin yardımlarına geçerim. 
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Ailemin ilk çocuğu olarak 9 Haziran 1991 yılında doğmu-
şum. Annem hamileliğinin ilk dönemlerinde enfeksiyon 

hastalığı geçirerek ateşlenmiş. Zamanında doğmama rağmen uzun 
ve zor bir doğum olmuş. Babam bu kadar uzun sürede, başka bir 
çocuk daha doğurulabilir diye düşünmüş. Annemle beni birbirimi-
ze bağlayan böylece yemek yememi sağlayan kordon, boynuma 
dolanmış. Annem, duyusal bütünleme problemleri yaşayanların, 
hamilelikte enfeksiyon ve doğum sorunu yaşayan kişilerin çocuk-
ları olduğunu daha sonradan öğrenmiş. Hastaneden eve geldikten 
sonra da yaşadığım zorluklar devam etmiş. Sürekli ağlıyormuşum. 
Senin ailen de bebeklik döneminde seninle ilgili endişelendikleri 
konulardan bahseder mi?
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Bizim gibi çocuklar, uyku sorunu yaşayabiliyorlar. Ben bebek-
ken uyku sorunu yaşıyormuşum ve gündüz sadece bir iki kez 

şekerleme yapıyormuşum. Bir keresinde babam gece üçe kadar 
tam yirmi iki kez kalktığını ve daha sonrasında artık saymayı bı-
raktığını söylemişti! Babamın yirmi iki kez kalkması gerçekten çok 
komik. (Babamın bunu o zaman komik bulmadığı kesin!) Bazı 
çocuklar nevresimlerini ya da pijamalarını rahatsız edici bulabilir-
ler. Hatta onlar için geceleri loş ışık veya alçak ses bile büyük bir 
sorun olabilir. Pazen nevresimlerde uyumanın ya da uyumadan 
önce kurutucuda pijamalarımı ısıtmanın, uyku problemlerimin üs-
tesinden gelebilmemde bana yardımcı olduğunu keşfettim. Duyu-
sal-arayış yaşayanlar hem daha fazla dinlenmeye ve gün içerisinde 
daha fazla şekerleme yapmaya ihtiyaç duyabilirler! Gece boyunca 
deliksiz uyumaya başladıktan sonra bile yedi yaşıma gelene kadar 
gündüzleri iki üç saatlik şekerlemeler yapıyordum. Galiba kayıp 
uykularımı telafi ediyordum!

Bazı çocuklar tat almayla ilgili duyusal sorunlar yaşarlar. Bu so-
runlar, bizim ne yediğimizi ve nasıl yediğimizi etkiler. Annem 

beni emzirirken zor zamanlar geçirdiği için formül mama almış 
(sindirimi daha kolay) ve her emzirmeden sonra ilaç almışım (gaz 
problemimi azaltmak için). 

Bizim gibi çocuklar, yetişkin olduklarında da yemekler konu-
sunda seçici olmaya devam ediyorlar. Bizim gibi çocukların çoğu, 
sebzelerin ve peynirli yiyeceklerin KORKUNÇ bir tadı olduğunu 
düşünüyor. Diğerlerinin aksine baharatlı yiyeceklerin de en favori 
yiyecekleri olduğunu söylüyorlar! Benim için çatal bıçak kullanarak 
düzgünce yemek yemeyi öğrenmek ne kadar da zordu! Çoğu kişi 
benim dünyadaki en dağınık yemek yiyen kişi olduğumu düşünü-
yordu.  
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Çocuğunuz saçının kesilmesine aşırı tepki veriyorsa şımarık, arkadaşlarının 
onunla oynamasını istemiyorsa utangaç, sürekli hareket ediyorsa hiperaktif, 
uyku problemleri yaşıyorsa inatçı, ayakkabısını bağlayamıyorsa beceriksiz 
damgası yiyebilir.

Bazı çocukların kendisine dokunulmasından rahatsız olması, ses, koku, güneş 
ışığına karşı aşırı hassasiyetten dolayı izole olmak istemesi, enerji seviyesini 
ayarlayamaması, uykuya geçişte zorlanması, koordinasyonla ilgili problemler 
yaşaması duyu bütünleme sorunları ile ilgili olabilir.

Çok sayıda çocuk duyu bütünleme problemleri yaşıyor. Çevrelerinde veya 
vücutlarında olan bitenleri tespit edip işleme konusunda sıkıntı çekiyorlar. 12 
yaşındaki Can da doğumundan itibaren duyu bütünleme problemleri yaşayan 
çocuklardan biri. Çocuklar İçin Duyu Bütünleme kitabında Can’ın annesiyle 
beraber sıcaklık, ses, tat ve dokunma gibi duyu problemleriyle ilgili yaşadıklarına 
değiniliyor. Problemi tespit etme, tanı koyma, terapi ve tedavi aşamalarında 
verdikleri mücadeleler, yaşadıkları hayal kırıklıkları ve ulaştıkları başarılar 
paylaşılıyor.

Bu kitapla birlikte duyu bütünleme sorunları karşısında uygulanabilecek çözüm 
yollarına ulaşacaksınız. Can’ın bakış açısından anlatılan hikâyeyle aynı 
problemleri yaşayan çocukların yetişkinlerle işbirliği yaparak sorunların 
üstesinden nasıl daha kolaylıkla gelebileceğini göreceksiniz.

Kitap duyusal problemlerle mücadele eden çocuk ve ailelerle birlikte bu konuyla 
ilgili farkındalık ve fayda yaratmaya çalışan uzmanlar için de vazgeçilmez 
olacaktır.
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