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Giriş

Çocukluk dönemi, duyu bütünleme süreçleri açısından diğer bütün 
dönemlere kıyasla yaşamın en zorlu dönemidir. Bunun en belirleyici 
sebeplerinden biri, çocuk sinir sisteminin kendi bedenine ve çevreye 
adapte olması, duyusal farkındalığını ve elbette sinir sistemini geliştir-
mesi için zamana ve bolca tecrübeye ihtiyacı olmasıdır. İnsan sinir sis-
temi çocukluk döneminde, ömrü boyunca bir daha olmayacak kadar 
hızlı gelişir. Yine de diğer birçok konuda gösterdiği beceriyi duyu bü-
tünlemede aynı hızla gösteremez, çocuklukta duyu bütünleme prob-
lemlerine yetişkinliğe kıyasla daha sık rastlanır. Bunun temel nedeni 
çocukluk döneminde bedenin sürekli değişmekte olmasıdır. Beden-
sel duyular, duyu bütünlemenin ilk ve en önemli sistemleridir. İnsa-
noğlu olarak, anne karnından itibaren önce kendi bedenimize daha 
sonra çevremize duyularımız aracılığıyla bağlanırız. 

Çocukluk dönemi boyunca boyumuzun ve bedenimizin sürekli 
uzuyor ve değişiyor olması, bedensel duyularımızın sinir sistemindeki 
gelişimine etki ederken aynı zamanda vestibuler (hareket ve denge), 
proprioseptif (beden farkındalığı) ve interoseptif (fizyolojik duyu) al-
gılarımızı da etkiler. Değişen, büyüyen, uzayan bedenine, yeniden ve 
yeniden adapte olmaya çalışan çocuk sinir sistemi, duyusal sistemler 
aracılığıyla bedensel algıyı geliştirmeye çalışırken çevresel duyusal 
dengeyi sağlamakta zorlanır. Çocuklar duyu bütünleme problemle-
rinden kaynaklı olan sosyal, duygusal, fiziksel, algısal veya davranışsal 
sorunları yaşamaya bu nedenle daha müsaittir. 

Duyu bütünleme süreçleri “bütünsel”dir. Bir sistemde olan bozukluk 
diğerini etkiler. Bu bilgi hem insan gelişiminde çocukluk döneminin ve 
bedensel duyusal sistemlerdeki değişikliklerin neden çevresel duyu-
sal sistemleri de etkilediğini anlamamızı sağlayacak hem de Duyusal-
Beyin Aktiviteleri’ni yaparken (kitabım boyunca anlatacağım “Duyusal 
Beyin” bakış açısıyla bakarak) bize yol gösterici olacaktır.  
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Kitabımda yazdığım aktivitelerin tamamı çoğu bir uzman görüşü 
de gerektiren farklı sorunlarda, ailelerin çocukları için doğru yaklaşı-
mı edinmeleri amacıyla yazılmıştır. Duyusal Beyin Serisi, aileler için bir 
rehber kitap olmayı amaçlamaktadır. Aktivite ve önerilerin hiçbirisi bi-
reysel terapi yerine geçmez. Terapi gerektiren tüm durumlarda çocu-
ğun bir uzman tarafından değerlendirilmesi kritik önemdedir. 
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     DUYUSAL ÖĞRENME ile 
FARKINDALIKLA BESLENEN 

DUYUSAL BEYİN

Geleneksel eğitim ve davranışsal yaklaşım yöntemlerinin tamamı 
(çocuklar ya da yetişkinler için fark etmeksizin) insan beyninin ona 
yüklenen bilgileri işleyen bir “bilgisayar” olduğu farz edilerek gelişti-
rilmiştir. Bu bakış açılarında, siz istediğiniz bilgi ya da beceri her ne ise 
onu çocuğa söyler, okutur, gösterir, yaptırır yani aslında çocuğun üst 
beynine iletirsiniz. Ardından bu bilgilerin artık onun beynine; tıpkı bilgi-
sayara bir dosya yüklemiş gibi yüklendiğini varsayarsınız. Bu yaklaşım 
yöntemlerinde, bir bilgi ya da beceri ne kadar çok ya da ne kadar sık 
yüklenirse, beynin o bilgi ya da beceriye o kadar iyi sahip olacağı dü-
şünülür. 

Oysa beynimiz çeşitli işlemcilerden oluşan, belirli kapasitesi olan 
bir bilgisayar değildir. ”Bilgisayar Beyin” bakış açısı, insan davranış-
larının, algısının, duygularıyla baş etme becerisinin, öğrenme-dikkat 
yeteneklerinin yani tüm zihinsel-duygusal-sosyal kapasitesinin eksik 
ya da yanlış anlaşılmasına sebep olur. Çünkü tüm bu bilgileri işleyip 
becerilerin gelişimini belirleyen şey tek başına “beyin” değil, tüm “sinir 
sistemi”dir. 



8 9

EBRU ALBAYRAK SİDAR
DUYUSAL BEYİN  I

Sinir Sistemi:

1. Merkezi Sinir Sistemi: Çevremizden ve bedenimizden gelen du-
yusal bilgileri toplayan “beynimiz”

2. Çevresel Sinir Sistemi: Tüm bedenimizi ve organlarımızı bir 
örümcek ağı gibi saran “sinir ağları”

olmak üzere 2 temel yapıdan oluşmaktadır. 

Beynimiz ve sinir sisteminiz hakkında daha ayrıntılı bilgiyi 
Duyu’lmak İstiyorum kitabımda bulabilirsiniz.

Sinir sistemimizin duygularımızı, algı ve davranışımızı oluşturmak ve 
diğer tüm becerilerimizi geliştirmek için 3 temel sistemden “doğru ve 
yeterli bilgi” alması gerekir:

	Çevre (duyularımız aracılığıyla çevremizden gelen bil-
gilerin hepsi)

	Beden (bedenimizde olup biten her şey)
	Beyin (beynimizde olup biten her şey) 

Bu 3 temel etken, birbirlerini ve  böylece “insan duygusunu, algısını, 
davranışını ve gelişimini”  birebir etkiler.

Çevre    

Bedenimizin ve beynimizin 
reaksiyonlarını etkiler. 

Beden   

Çevremizin ve beynimizin 
reaksiyonlarını etkiler. 

Bunun yanında bildiğimiz bir diğer kesinlik de şudur ki:

•	 Duyu bütünleme çevresel algıyı- çevre algısını belirler/şekillendirir. 
•	 Duyu bütünleme bedensel algıyı-beden algısını belirler/şekillendirir.
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