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Bugün olduğum kişiye dönüşmemi sağlayan:
Sevginin dünyadaki en büyük güç olduğunu ve hayallerime sıkıca tutunmayı bana öğreten canım anneme,
Bana her zaman büyük güç ve motivasyon veren ve
içimdeki çocuğu sevgiyle ve güvenle büyüten sevgili eşim
Kemal’e,
ve…
Bir çocuk terapistinden bir anneye dönüşme serüvenimde bütün kalıplarımı yıkıp beni bambaşka bir insana dönüştüren biricik oğullarım Aren ve Uras’a...
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TAKDİM

Hareket ve duyu sistemleri, gelişimin temel taşlarıdır.
Duyu Bütünleme (DB) kavramının birçok yerde rastgele kullanımı ve tam ne olduğu bilinmeksizin hatta düşünülmeksizin
uygulanması ile anne babalarda ve klinisyenlerde oluşan kafa
karışıklığının ve kavramın netleştirilmesi, yanlış ya da yersiz uygulamaların giderilmesi için zaman gelmiş geçerken bu kitabın
bir boşluğu gidereceğini ve başka yayınları ve tartışmaları doğuracağını tahmin ediyorum.
Tıbbi bakış açısının durumu tam açıklamaya ya da çözmeye
yetmediği durumlarda farklı kuramların çıkması kaçınılmazdır.
Bu kuramları destekleyen ya da onlara karşı çıkan araştırmalar
çoğaldıkça tıbbın hastalarımızın zarar görmemesi ilkesine dayalı repertuvarında yer alır ya da kaybolur giderler.
Duyu bütünleme adıyla anılan yaklaşımla ilk kez, uzmanlık
eğitimimi yaptığım 90lı yılların başında bir yıllığına haftanın bir
günü (eğitimimin bir parçası olarak) çalıştığım Fairfield, Connecticut’taki kamuya ait bir tam günlük özel eğitim okulunda
karşılaştım. “Occupational therapy” (Avrupa’daki adıyla ergoterapi) yaklaşımını Yale-NewHaven hastanesinin nörogelişimsel bozukluklar kliniğinde yazdığımız raporlardan biliyordum;
raporlarımızdaki standart öneriler hemen her çocuğun kamu
kaynaklarından yararlanarak alacağı özel eğitim (ÖE diyelim,
ABA ağırlıklı, kısmen de ABA’nın türevi şimdiki PRT’nin öncülü yaklaşımlar veya TEACHH), dil-konuşma ve iletişim tera9
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pisi (Dil-Konuşma Terapisti tarafından uygulanan, zaman içinde ilişki temelli yaklaşımlara kaynaklık eden her uygulama) ve
OT/PT (o-ti-pi-ti) şeklindeydi. OT/PT deki P (physiotherapy/
fizyoterapi) net ve açıktı, nörogelişimsel bozuklukların yanısıra
ortaya çıkmış bir nörolojik bulgusu olan çocuklardaki spastisitenin ya da kas güçsüzlüğünün giderilmesi için bilinen yoldu.
“Occupational therapy” (OT)’nin de benzer bir şey olduğunu
anlamış ama kendi hekimlik pratiğimin yoğunluğu içinde ne
olduğunu öğrenmeye fırsat bulamamıştım.
Fairfield’daki okulda özellikle “ağır” denebilecek gruptaki
çocuklar normal bir okul sistemi içinde alamayacakları eğitim
ihtiyaçları nedeniyle haftanın önemli bölümünü o kurumda
geçirmekteydiler. Salıncakların, trambolinlerin, fırçaların, ve
masaj aletlerinin olduğu büyükçe salonu bana OT odası olarak
tanıttılar. OT terapistinin biraz daha bilgi vermesini istediğimde uygulamaları arasında bulunan iç kulak, vestibüler system
gibi anatomik yapıların işlevleriyle ilişkilendirerek Sensory Integration (Duyu Bütünlemesi-DB) yaklaşımından söz etti. Ancak OT, DB’den ibaret değildi, DB, OT/PT’nin kapsamındaki
bir uygulamaydı. DB uzmanı diye ayrı bir uygulayıcı yoktu.
Konuşmayan ya da ilişkiyi reddeden çocukların salıncaklarda
sallanarak karşıdakine daha açık olduklarını ya da kriz anlarında bu yumuşak minderli odada masaj yapıldıklarında rahatladıklarını gördükçe bedensel aktivitenin zihinsel gelişim amaçlı
kullanımına dayalı çalışmalardan daha çok yararlanabilmeliyiz
düşüncesini belleğime kaydettim. Sonrasındaki dönemde kendi
klinik uygulamalarımda ÖE, DKT’nin yanı sıra OT/PT temelli yaklaşımlara sonuçlarına genellikle tatmin olarak yer verdim.
Aradan geçen neredeyse 30 yıl içinde OT/PT’nin kanıta
dayalı tıp uygulamalarındaki yeri pek değişmediyse de uygulamacıların sayısı ve yararlandığını söyleyenlerin sayısı (aynı
oranda) arttı.

10
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Duyu Bütünlemeye kaynak oluşturan vestibüler system ve
beyinciğin gelişimdeki rolü üzerine söylenenler çoğalırken, DB
ya da OT’nin bu sistemleri nasıl etkilediğini gösteren deneysel
kanıtlar pek artmadı ancak, tıp bilimi çerçevesinde görülebilecek bir önemli gelişme duyu ve motor sistem gelişimindeki kusurlarla ilişkili semptomların Otizm Spektrum Bozukluğu’nun
esas parçalarından birisi olarak tanımlanması oldu. Bu; OSB’yi
ilk tanımlamış olan Kanner (1943) ve Asperger (1944) gibi hekimlerin duyu-motor sisteme ilişkin gözlemleriyle uyumlu bir
güncelleme oldu.
Hareket ve duyu sistemlerinin ilişki amaçlı iletişim kurmak
için gereken zihinsel tasarımların oluşumundaki kritik rolünü
gösteren bilimsel bulgular klinik durumlarla sınırlı kalmayan
bir etkiyi düşündürdü.
Diğer yandan, klinik durumlara dönersek, örneğin, OSB’nin
ortaya çıkışında duyu-motor sistemdeki zorlanma ve eksiklerin
bir yerinin olması, bu sistemler üzerinden müdahaleye elveriyor
mu? Bu ve bunun gibi cevap beklemeye devam eden sorular
arasında ‘bu semptomların ne kadarı OT ve DB temelli yaklaşımlardan yarar görür’, bunun için ‘ne yoğunlukta veya ne tipte
uygulamalar yapılmalıdır’ gibi soruların yanıtlarıyla sağlanacak
standartlar henüz oluşmamış durumda.
Yerçekiminin insan organizmasının evriminde oynadığı rolün üzerinde düşünmek bile bu konudaki bir düzenlemenin
faydasını akla getirebilir. Oturarak ya da ayakta yapılan faaliyetlerin zihnimizdeki etkisini, karşımızdakinin olduğu yerde geçirilen zamanın (‘floortime’) karşımızdaki ile ilişkimizi belirleyiciliğini deneyimlerimizden biliyoruz. Salıncakta ya da hamakta
zihni açılan, daha konuşkanlaşanlarımız az değildir. Aynı şekilde OT uygulamalarının gelişimsel psikodinamik kavramlarla
beraber esin kaynağı olduğu Greenspan yaklaşımlarının çocukları anlamamızdaki etkisini görüyoruz.
11
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Ancak, bir uygulamanın bir duruma iyi gelmesi veya faydalı
olması ile “tedavi” statüsünde görülmesi aynı ölçütlerle değerlendirilemez. Bedenin sağlıklı kullanımını geliştirmenin özellikle amaca dönük hareket ve algı sistemleri üzerine olumlu bir
etkisi olduğunu anlamak ya da söylemek için kanıt aramaya
gerek var mı?
Kanıt ararken, Spartalılardan ya da Yoga uygulamalarından
başlayarak günümüze ulaşmış “beden terbiyesi” geleneğini sorgulamaktan ziyade, bir aktivitenin tedavi iddiası olduğunda
bunu sadece teorik olarak değil aynı zamanda hiçbir şey yapmadığımız ya da standart uygulamalarla yetindiğimiz kontrol
gruplarıyla kıyaslamalı olarak denenmiş olmasını bekliyoruz.
Bu deneysel uygulamalar tam gerçekleşmediğinde, sonuçlar
umut verici ancak son noktaya ulaşması için zaman gerektiğinde, kanıta dayalı olamamış birçok yaklaşım bir yandan kanıtların artmasını beklerken, uygulamacıları da değişik denemelerle
kendi repertuvarlarında bir genişleme sağlıyorlar.
Deneyimli ve sorumluluk sahibi terapistlerin duyu-motor
sistemini anlamaya dayalı bakış açıları ile çocukların gelişimine ciddi katkıları olduğunu görmemek mümkün değil. Ancak
tıbbi uygulamaların kendini tabi tuttuğu (“öncelikle, zarar vermemek” ilkesi) ve sorumluluğunu çerçevelediği tipteki deneysel çalışmalara ihtiyaç hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. İster
cerrahi yöntemler, ister ilaç tedavileri, isterse tanı ve tetkiklerle
ilgili bir dönem kanıtlanmış uygulamaların bir başka dönemdeki çalışmalarla bu kanıtlarının çürütüldüğünü, yeni kanıtlarla
uygulamanın hastalarımız ve sağlığı arayan insanlar lehine düzeltildiğini ya da değiştirildiğini düşünürsek, DB’den ABA’ya,
analitik psikoterapiden ilişki temelli özel eğitim ya da floortime
gibi tekniklere kadar faydalı olabileceğini düşündüğümüz her
yöntemin kanıta dayalılık (“evidence based”) süzgecine ihtiyacı
var. Bazı uygulamaları kanıta dayandırmanın zorlukları, dene12
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yime dayalı (“experience based”) uygulamaların nasıl bilimselleştirileceği sorusunu da gündemde tutmakta.
Yazının başlangıcındaki cümlemi tekrar kurarsam, bilimselliğin bir dönem demode sayıldığı 21inci yüzyılın ilk yirmi yılındaki anti-bilim rüzgarının durulmakta olduğu günümüzde,
duyu bütünleme kuramına ve bu alandaki deneyimlere ilişkin
etraflıca bir şekilde ve bilime referansla yazılmış bir kitabın varlığı bu alandaki tartışmaları geliştirecek. Çocuklarımızın gelişiminde ortaya çıkan sorunlara değişik disiplinlerin bakış açılarından birisi olarak önemli katkıda bulunacak. Ebru Albayrak
Sidar’ın kitabını okumanın bu yazıyı okumaktan daha kolay
olacağını umuyorum. 
Prof. Dr. Yankı Yazgan
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ÖNSÖZ

Ben duyu bütünleme problemleri uzun süre teşhis edilememiş
bir duyu bütünleme uzmanıyım. Duyu bütünlemeyi keşfedişim; kendi çocukluğuma, zorlanmalarıma bambaşka bir bakış
açısıyla bakabilmemi ve anlayabilmemi, bugün 37 yaşımda bile
hâlâ çözüm için yöntemler geliştirebilmemi sağladı.
Çocukluğumun, hafızamda yer etmiş tüm zorlanma hâllerinin ardından, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birinin,
değerli öğretim üyelerinden eğitim aldıktan sonra, mezun olup
çocuk fizyoterapisti olarak çalışmaya başladığım ilk yıllarda, öğrendiğim her şeyi en uygun şekilde uyguladığım hâlde, bir türlü
yeterli hissedememiştim. Bir yerlerde eksik bir şeyler olduğunu
hissediyor ama ne olduğunu tam olarak tanımlayamıyordum.
Çalıştığım çocukların büyük çoğunluğu fiziksel problemlerle
bana başvuruyordu. Yürüyemeyen, hareket etmekte zorlanan,
denge problemi yaşayan ya da spastisitesi olan çocuklar… Zihnimi en çok zorlayan ise hiçbir kas kasılması (spastisite) olmayan, kas gücü ve tüm eklem hareketleri yeterli seviyede olduğu
hâlde, bedenini doğru ve gerektiği gibi kullanamayan, dengesi ya da koordinasyonu bozuk veya tüm el kasları benden bile
güçlü olduğu hâlde kalemi bile tutamayan çocuklardı... Tüm
bu soruların cevabını bulmak için Amerika’da eğitimler alırken
ve dünyanın farklı ülkelerindeki klinik çalışmalara katılırken
kendi yetişkin hayatımda bile hâlâ baş etmeye çalıştığım birçok psikolojik ve davranışsal zorlanmalarımın sebebinin yine o
çocuklarınkine benzer süreçlerle ilişkili olduğunu şaşkınlık ve
heyecanla anlamıştım.
15
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Klinikte çocuklarla birebir çalıştığım 15 yılın ve üniversitelerde ders vererek terapist yetiştirdiğim eğitmenlik dönemlerimin ardından, daha fazla insana ulaşma arzusu ve çabası,
beni bu kitabı yazmaya itti. Kendi eğitim ve tecrübelerimle
edindiğim tüm bu bilgilerin, ebeveyn ve uzmanların, karmaşık
nörobiyolojik terimlerle uğraşmalarına gerek kalmadan, hem
çocukların davranışlarına başka bir bakış açısıyla bakabilmelerini hem de eklediğim pratik öneriler sayesinde çözüm yöntemleri geliştirebilmelerini sağlayacak pratiklikte bir el kitabı olarak
sunulmasını hedefledim.
Kitabı yazma motivasyonumun en büyük kaynağı, değişen ve çok hızlı gelişen dünyada, ‘insan’ olarak bu hıza adapte
olmaya çalışırken, hem bizim hem de çocuklarımızın gitgide
daha çok zorlandığımızı görüyor ve öteki taraftan bu adaptasyonu kolaylaştırmak için neler yapabileceğimizle ilgili, meslek
hayatım boyunca ulaştığım tüm o çözüm yöntemlerinin, birlikte çalıştığım çocuk ve yetişkin danışanlarımda nasıl kolaylıkla
işe yaradığını sevinerek gözlemliyor olmam. Daha çok anne,
baba, uzman, terapist ya da eğitimcinin; bilimin de desteklediği bu pratik çözüm önerilerine ulaşmasını sağlayarak dokunabileceğim tüm o çocuklar aracılığıyla, kendi çocukluğuma da
dokunmuş hissediyorum belki de. Umarım sizler de bu kitabı
okuyarak kendi hayatınızda ve çocuğunuzun hayatında fark yaratır, bu farkındalık zincirini “Duyu Bütünleme” konusunda
sorun yaşayan başka kişilerle de paylaşma fırsatı bularak onların
hayatlarına da dokunabilirsiniz.

16
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KİTAPTAN EN KOLAY NASIL
FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Kitabımı yazarken içinde terimsel olarak çok fazla Latince kelimeler barındıran “Duyu Bütünleme” konusunu; her ebeveynin,
farklı alanlarda çalışan her uzmanın ya da öğretmenin anlayabileceği şekilde sadeleştirmeye çalıştım. Kitap içinde mümkün
olan her latince kelimenin karşılığını yazmaya dikkat etmiş olsam da, tekrarlayan yabancı kelimelerin anlamlarına daha kolay
ulaşabilmeniz için en sonunda sözlük bölümü oluşturdum ve
kısaca kelimelerin karşılığını ekledim.
Duyu bütünleme tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde
de yeni yeni anlaşılmaya başlanan bir alan. İnsan davranışında duyu bütünlemenin önemli rolünü anlamanızı ve var olan
duyu bütünleme problemlerine çözümler geliştirebilmenizi sağlamak amacıyla yazmaya başladığım bu kitabımda insan beyni
gelişiminden de bolca bahsettiğimi göreceksiniz. Bunun sebebi; mesleğimi uygularken ve çocuklarla pratikte çalışırken ‘neyi’
yaptığımın değil ‘nasıl’ yaptığımın çok daha önemli olduğunu
yıllar içinde sıkça tecrübe etmiş olmam. Bu nedenle kitabımın
ilk sayfalarına, çocuklarımızın gelişimini sekteye uğratan; algısal, sosyal, psikolojik, davranışsal ya da fiziksel birçok açıdan
gelişimsel zorlanmalar yaşamalarına sebep olduğuna şahit olduğum etkenleri yazmakla başladım.
Çocuklarınızın gelişimini desteklemek için aldığınız bu kitabı en doğru şekilde kullanabilmek için öncelikle; “Çocuklarımız neden zorlanıyor?” bölümünde yazdığım çevresel koşulları
(hem benim şahsi tecrübelerimden edindiğim bilgilerle hem de
17
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bilimsel çalışmalar tarafından önerildiği şekilde) düzenleyerek
işe başlayabilirsiniz.
Kitapta yukarıda bahsettiğim konuların ardından, kendi
meslek hayatımda çocukları çok daha iyi anlamamı ve gelişimlerini daha kolay destekleyebilmemi sağladığını düşündüğüm bir konuya; insan beyninin yapısına ve çalışma şekline
değindim. Çocuklarımızın gelişimini desteklemek için neler
yapabileceğimizden bahsettiğim bölümün hemen başında, bu
mekanizmaları anlamanın önemli olduğunu düşündüğüm için
‘Beynimizin Yapısı’ bölümünü ekledim. Eğer içlerindeki nörolojik tanımlamalar size karmaşık gelirse, beyni anlattığım o bölümü okumadan sonraki bölüme geçebilirsiniz. Bu konuya ve
“Beyin Gelişimi Ne Demektir?” bölümlerinde anlattıklarıma
kitap içinde ara sıra değindiğim ve kısaca yeniden özetlediğim
için bu kısımları geçmenizin kitabın sonraki bölümlerini anlamanızı çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
Beynin yapısını ve çalışma stilini anlattığım bu iki bölümün
ardından ‘Çocuk Gelişimi’ni kısaca özetlediğim kısımda, duyu
bütünlemenin çocuk gelişiminde neden bu derece önemli olduğunu da anlatmaya çalıştım.
Daha sonraki; “Çocuklarınızın Beyin Gelişimini Desteklemek İçin Neler Yapmak Gerekir?” bölümü, kitabımın sonunda
anlatacağım çözüm yöntemlerini ‘Nasıl’ yaptığınızda daha iyi
sonuç alabileceğinizi anlamanız için size yol gösterici olacağını
umduğum ve oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir bölüm.
10 temel basamakta beyin gelişimini destekleme yöntemlerini anlattığım bu kısımda, “Duyu Bütünleme” bölümünü kitabın ve konuların akıcılığını sağlamak için bu basamakların en
altına yazmış olsam da; çocuk gelişimi açısından önemine baktığınızda duyu bütünlemenin; ilk basamakta yazdığım “Genel
Bir Sağlıklı Olma Hâli”nin hemen ardından ikinci en önemli
basamak olduğunu düşünüyorum.
18
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“Çocuklarınızın Beyin Gelişimini Desteklemek İçin Neler
Yapmak Gerekir?” bölümü içinde her bir basamağı daha iyi anlamanız ve uygulamalarınızda bu yöntemleri kullanabilmeniz
için kitabımın asıl amacı olan duyu bütünleme konusundan
çok da uzaklaşmadan her birini kısaca ama mümkün olduğunca örneklerle anlatmaya çalıştım.
“Sağlıklı Çevresel ve Bedensel Farkındalık” başlığından itibaren kitabımın geri kalanının tamamı duyu bütünleme üzerine yazdığım yazılardan oluşuyor. “Duyular Nelerdir? Ne İşe
Yarar?” ile başladığım kısımda içsel ve dışsal olarak 2 temel
alanda kategorize ettiğim her bir duyunun ne olduğunu, nerede
olduğunu ve ne işe yaradığını anlattım. Duyuları tanımladıktan
sonra bu duyuların nasıl bütünleştiğini yani ‘Duyu Bütünleme’
tanımının nereden geldiğini ‘Duyu Bütünleme’ başlığı altında
yazdığım bölümde okuyabileceksiniz. Duyuların reseptörlerden alınarak sinir sisteminde geçtiği her bir aşamayı anlamanız;
daha sonra duyu bütünleme problemlerini anlatacağım kısımda, sorunları gözünüzde canlandırabilmenizde size fayda sağlayacaktır. Yine aynı bölümde duyu bütünleme sürecine farklı
bakış açıları ile baktığımı görebilirsiniz.
‘Duyu Bütünleme Problemleri’ başlığından itibaren, ilk fark
edildiği günden bugüne, duyu bütünleme problemlerinin nasıl
kategorize edildiğini size kısaca anlatmayı amaçladım. Konuyu
daha iyi anlamanızı sağlamak için bu kategorileri birbirleri ile
harmanlayarak, duyu bütünleme sürecini özetlediğim bölüme
benzer şekilde sizlere aktarmaya çalıştım.
Çocukların davranışlarının olası duyu bütünleme sebeplerini daha iyi anlamanız için bu bölümde anlattığım problemleri
okuyup anlamanız, kitabın devamında size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bu bölümün ardından ‘Duyu Bütünleme Problemlerinin
Davranışsal Sonuçları’ bölümünde pratikte çalıştığım çocuklarda en sık karşılaştığım her bir davranışın veya gelişimsel prob19
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lemin olası duyu bütünleme sebeplerine değinmeye çalıştım.
Bu kısmı okurken öncelikle her bir sistemdeki duyu bütünleme problemlerinin davranışsal sonuçlarını özetlediğim ve devamında duyu bütünlemenin duygusal gelişimdeki önemini
yazdığım kısımları atlamadan okumanızı öneririm. Böylece o
duyunun en çok hangi davranışın veya hangi alandaki gelişimin temelini oluşturduğunu ve ardından da o duyuda görülebilecek farklı duyu bütünleme problemlerinin günlük hayatta
nasıl gözlemlenebileceğini genel hatlarıyla gözünüzün önüne
getirebilir olacaksınız. Böylece kitabın devamında, ‘Davranışa
Duyu Bütünleme Gözlüğünden Bakmak’ bölümünde anlattığım davranışsal veya gelişimsel problemlerin her birine tek tek
bakmak yerine, kendi çocuğunuzla ilgili olan problemleri içlerinden seçerek okuyabilir ve ardından önerilerde bulunduğum
son kısımla ilgili de çözüm için adım atabilirsiniz.
Eğer çocuğunun gelişimi ile ilgili bilgi almak isteyen bir
anne baba iseniz, sizin için ‘Davranışa Duyu Bütünleme Gözlüğünden Bakmak’ bölümü biraz fazla uzun ve ayrıntılı gelebilir. Bu nedenle sadece kendi çocuğunuzun yaşadığı sorunlardan
bahsettiğim başlıklarla ilgilenmeniz kitabımı kullanırken size
kolaylık sağlayabilir. Eğer çocuklarla çalışan bir uzman veya
öğretmenseniz, farklı çocuklarda görebileceğiniz birçok farklı
davranışsal veya gelişimsel zorlanmanın muhtemel duyu bütünleme sebeplerini anlamanız için ‘Davranışa Duyu Bütünleme Gözlüğünden Bakmak’ bölümünde bolca örnek ve açıklama bulabileceksiniz. Bu kısmın sizin için anlaşılır ve doyurucu
olacağını umuyorum.
Ayrıca aynı bölümde yetişkinlerde görülen bazı problemlerin olası duyu bütünleme sebeplerini de okuyabileceksiniz.
“Çevre ve Bedenle Daha İyi Bir İletişim: Duyu Bütünlemeyi
Geliştirme Yöntemleri” bölümü, hazırlarken beni en çok heyecanlandıran bölüm oldu. Bu bölümden itibaren sizlere hazırladığım tablolar ve görseller aracılığıyla hem kendiniz hem
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de çocuğunuz için bir gelişimsel program çıkarabilmenizi sağlayacak temel bilgileri vermeye çalıştım. Elbette kitabımı yazarken sizleri birer duyu bütünleme terapistine dönüştürebilmeyi
beklemiyorum ama bu bilgilerin çocuğunuza evde günlük yapabileceğiniz uygulamaları ve bunları nasıl planlayabileceğinizi
sağlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum.
Başlangıçta çok daha uzun olmasını planladığım kitabımı
düzenlerken, sizler için çok daha eğlenceli görsellerle desteklenmiş ve yüzlerce farklı gelişimsel yöntem yazdığım kısımlarını
yayınevimin önerisi ile ikinci bir kitaba dönüştürmeye karar
verdik. Böylece hem okuduğunuz bu kitap sizler için çok uzun
ve yorucu olmayacak hem de daha çok uygulama anlattığım
ikinci kitabımın (boyut ve basım açısından farklı olmasının
vereceği avantajla daha çok görselle destekleyerek) daha kolay
anlaşılır olmasını da sağlamış olacağım.
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1. BÖLÜM
ÇOCUKLARIMIZ NEDEN ZORLANIYOR?
“Değişen her yeni kuşakta, dikkat eksikliği, hiperaktivite,
otizm gibi beyin kaynaklı sorunların hızla artması da
yine bugünlere denk gelmesi de tesadüf değil.”

Mesleğim gereği gelişimsel alanlarda çeşitli sıkıntılar yaşayan
çocuklarla uzun yıllardır çalışıyorum. Yıllar içerisinde terapilerdeki yenilikleri takip etmek için katıldığımız kongre ve toplantılarda, çocuklarımızdaki dikkat dağınıklığı, otizm ve hiperaktivite gibi sorunların görülme sıklığındaki artışı şaşırarak
tartışıyoruz ne yazık ki. Örneğin 1985 yılında otizmin görülme
oranı 2500 kişide 1 iken, bu oran Centers For Disease Control
and Prevention tarafından yapılan son araştırmalar sonucunda
her 59 çocuktan biri olarak açıklandı. (https://www.cdc.gov/
ncbddd/autism/data/) Fakat iş bu sorunların giderilmesine geldiğinde ise geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması henüz çok
yaygın ve aktif bir stil değil. Tüm bu problemlerin tedavisinde,
gelişmekle birlikte yaygın olarak hâlâ 30 yıl öncekine çok benzeyen yöntemler ve tedaviler kullanılmaya devam ediliyor.
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Diğer yönden, her ne kadar yüksek sesle ifade edilmese de,
bilim dünyası yetişkinlerin ve çocukların birçok probleminde
artık ‘Beyin-Beden’ bütünlüğünü kabul etme noktasına doğru
hızla ilerliyor. Geçmiş yıllarda beyin ve beden birbirinden çok
farklı iki parça olarak değerlendirilir ve tüm psikolojik, sosyal
ve zihinsel sorunların tedavisi sadece kendilerine yönelik çalışmalarla düzene sokulmaya çalışılırdı. Örneğin öğrenme problemi yaşayan bir çocuk için tek çözüm ek derslerle daha fazla
akademik çalışma yapmaktan, bir seferde öğrenemediğini beş
seferde öğrenmesini sağlamaktan ibaretti. Aynı şekilde travma
gibi psikolojik problemlerin tedavisinde de yine tedavi sadece
duygular üzerinden yapılır, hatta kişinin o âna yeniden dönmesi ve duyguyu tekrar tekrar yeniden yaşamasının sağlanmasını
hedefleyen daha sert yöntemler bile uygulanırdı.
Teknoloji ve bilimde daha önce hiç olmadığı kadar büyük
bir hızla geliştiğimiz son 50-100 yıl, ölümcül birçok hastalığı
yok ederken ve insanın yaşam süresine eskisini iki katına çıkarırken, aynı zamanda binlerce yıllık Doğu Tıbbı’ndan uzaklaşılmasına da sebep oldu, bizi anavatanımız olan doğadan
uzaklaştırdı ve yavaşlattı. Bu uzaklaşma, insanların Doğu Tıbbı’nın bütün doğrularını reddetmesine, doğamızın inceliklerini
anlamak yerine, insana daha materyalist bakarak, bizi modern
görüntüleme cihazlarının ve testlerinin görmemize izin verdiği
kadarına inanmaya itti.
Beyin gelişimi açısından insanlık tarihine baktığımızda, taş
devrinden bugüne kadar binlerce yıllık dönemi dört tekerlek
üzerinde gelmediğimizi görüyoruz. İnsan beyni savaşarak, hayatta kalmaya çalışarak, koşarak, koloniler hâlinde yaşayarak,
hatırlamak, düşünmek, çözmek zorunda kalarak evrildi ve gelişti. Bununla birlikte, beynimiz tüm bu hızlı değişime adapte
olmaya çalışırken, stres, kanser, kalp hastalıkları, şeker ve obezite gibi, birçoğunun hareketsizlikten kaynaklandığı bilinen hastalıklar insan hayatını tehdit etmeye başladı. Öteki taraftan bedenimiz, aslında beynimizle bir bütün olduğunu, özellikle söz
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konusu olan duygularımız olduğunda ilk ve en çok yaralananın
kendisi olacağını bize göstermeye çalışıyordu. Çağın vebası olarak anılan kanser hastalığının esas sebeplerinden birinin stres,
travma ve depresyon gibi eskiden sadece beyinde yaşandığı
düşünülen sıkıntılar olduğunun ilk anlaşıldığı yıllar, uzmanlar
için insan beynine, davranışına ve duygularına bakış açısının
değişmeye başladığı döneme de girmemizi sağladı. Kanser gibi
ölümcül hastalıkların dışında, kaygılandığında mide ağrısı çeken ya da stres altındayken kas tutulmaları veya tıbbi adıyla
fibromiyalji ile bedeni yıpranan kişi sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde yüksektir.
Yetişkinler için kesin tanılanmış olan tüm bu beden-beyin
arasındaki birbirini etkileyen sorunlarla birlikte, çocuklarımız
için de durum bundan farklı olamadı. Bu nedenle; değişen her
yeni kuşakta, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm gibi beyin
kaynaklı sorunların hızla artmasının da yine bugünlere denk
gelmesi tesadüf değil.
Epigenetiğimiz değişiyor:
Bedenimizle beynimiz arasındaki iletişimin kopmasının en
önemli sebeplerinden biri olarak epigenetik faktörleri gösterebiliriz. Son yıllarda bilimin işleyişini ve insana bakış açısını
değiştiren, insan biyolojisi ile ilgili en önemli keşiflerden biri de
epigenetik faktörlerin insan üzerindeki etkileri oldu. Epigenetik faktörlerden bahsederken öncelikle kısaca genetik yapımıza
bakmak gerekiyor:
İnsan DNA sarmalının ilk keşfedildiği yıllarda, kişinin yaşam süresi, ömrü boyunca yatkın olacağı hastalıklar, davranışları, dış görünüşü gibi belirgin faktörlerin ebeveynlerinden aldığı
genlerin kombinasyonuyla oluşturduğu yeni gen sarmalında
yazılı olduğu ve değiştirilemeyeceği düşünülüyordu. Bu bilgiye baktığımızda; aslında bize, yaşam şeklimizin pek de önemli
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İngiltere ve Türkiye’deki desteğe ihtiyacı olan çocukların birebir terapi almasını sağlamakta, verdiği online aile eğitimleri ile de dünyanın
birçok farklı ülkesinde yaşayan çocukların gelişimine destek olmaktadır. Bilimsel çalışmaları dahilinde, İngiltere ve Türkiye’de çocukların
davranışlarının duyusal sebeplerinin anlamlandırılması ve doğru müdahalelerle çözümün sağlanması adına birçok farklı platform altında
çocuklarla çalışan uzmanlara, anne babalara ve okullardaki öğretmen
ve eğitimci kadrolarına yönelik çeşitli eğitimler vermektedir.
Cerrahpaşa, Ankara, Erciyes ve Çukurova Üniversitelerinin Ço-

cuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çapa Tıp
Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı akademisyenlerinden davetler alarak, Duyu Bütünleme konulu eğitimlerini bu üniversite hocalarına
bizzat vermiş, Türkiye’de çocuklara ulaşan bu kıymetli uzmanlarla
duyu bütünleme alanında paylaşımlarda bulunarak çocukların doğru tanılanabilmesi adına ortak çalışmalar yapmıştır. Ağustos 2017’de
Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Dergisi’nde, Türkiye’de duyu
bütünleme alanında bu içerikle yazılmış ilk çalışma olan ‘Duyu
Bütünleme Terapisi’ başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Türkiye’de ilk
kez yetişkinlerde yaşanan duyu bütünleme problemlerinin çözümü
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Derneği, Down Türkiye’nin danışman uzmanıdır.
Duyu bütünleme terapisi ve occupatinal therapy (ergoterapi)
alanlarında Amerika’nın saygın bir kuruluşu olan Occupatinal Therapy Assocation The Koomar Center tarafından desteklenmiş ve danışmanlık almıştır. Bunun yanı sıra 2012 ve 2013 yıllarında bu klinikte bulunmuş, seansları pratikte gözlemleme ve oradaki uzmanlarla
tanışarak bilgi paylaşımında bulunma şansı elde etmiştir. Amerika’da
bulunduğu dönemde tanıştığı birçok uzman ve terapist ile görüşmelerine devam etmekte olan Ebru Albayrak Sidar, Türkiye’de ve İngiltere’de Duyu Bütünleme Terapisi alanında farkındalık oluşması adına
yaptığı çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıntılı özgeçmiş için:
TR: www.duyusalakademi.com / EN: www.fitandsmartkids.com
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