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Doktorlar daha fazla veri toplamaya, daha fazlasını görmeye, 
daha nesnel olmaya, daha bilimsel olmaya çalıştıkça, sıklıkla 
hastalan tarafından "dinlemiyor" şeklinde algılanırlar... Hastayı 
dinlemek, hastalığı anlamanın en iyi yoludur... Hekim, hastası 
hakkında onu dinlediği miktar ve nitelikle orantılı olarak bilgi 
sahibi olur.
— Dr. Stanley W. Jackson, "The Listening Healer in the History of 

Psychological Healing" (1992)

Karmaşanın çözülmesi daha henüz başlıyor... Henüz yolun 
başmda olsak da, bir yerlere varmak istiyorsak, evrensel bir bakış 
açısına ihtiyacımız olduğu kesindir...
— Dr. Gerald M. Edelman, Bright Air, Brillant Fire: On the Matter 

o f the Mind (1992)
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Önsöz

Son on yıl içerisinde yüz binlerce çocuk, ergen ve erişkin Dikkat Eksikliği Bozuk
luğu (DEB) veya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısıyla 
tedavi görmüştür. Şimdi sadece Amerika ve Kanada'da değil, İngiltere, Alman
ya, Avustralya, Meksika, Norveç, İspanya, Japonya ve dünyanın çeşitli yerlerin
de DEB ve DEHB sendromu olan kişiler ve aileleri için destek gruplan oluşturul
maktadır.

Bunca popüler desteğe, DEHB tanısını doğrulayan bilimsel kanıtlara, mevcut 
tedavilerin güvenli ve etkin olmasına rağmen, popüler medyanın ve insanların 
büyük bölümünün şüpheci yaklaşımı devam etmekte, insanlar hala DEB sen- 
dromunu genellikle aşın tanı ve tedavi ile yaklaşılan önemsiz bir sorun olarak 
görmektedirler. Bu şüpheciliğin büyük bölümü, bozukluğun karmaşık doğası
nın, bireyler ve aileler üzerinde yaptığı harap edici etkilerin ve doğru tedavinin 
uygulandığı kişilerin büyük çoğunluğunun güvenli ve etkin şekilde sağladığı 
faydanın göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Son yirmi yıldır, DEB sendromu olan binlerce çocuk, ergen ve erişkin üzerin
de çalışmalar yaptım ve onlara yönelik tedaviler uygulanmasına yardımcı ol
dum. İlgili bilimsel araştırmalan inceledim ve onlara katıldım. DEHB konusun
da profesyoneller ve meraklı kimselerle görüşmeler yapmak, dersler vermek ve 
mesleki eğitim atölyeleri düzenlemek için tüm ABD'ye ve başka yirmi beş ülke
ye seyahat ettim. Edindiğim deneyimler, DEB/DEHB'nin ne olduğu, ne olmadı
ğı ve etkin bir şekilde nasıl tanılanacağı ve tedavi edilebileceği konularında açık,
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bilimsel esaslı bir açıklama için süregelen ve yaygın bir ihtiyaç mevcut olduğu
na beni ikna etti.

Otuz altı yıl önce, Yale Üniversitesi'nde psikoloji eğitimime başladığımda, 
canlı bir insanın beyninin içine bakıp, sinir ağlarındaki değişiklikleri an be an ta
kip etmemizi sağlayacak, günümüzün güçlü görüntüleme sistemleri mevcut de
ğildi. Buna karşın, beyin işlevindeki sorunları öğrenmek için bize başka bir yol 
öğretilmişti: Hastaların deneyimlerini anlatış şeklini dikkatle dinlemek.

Bu kitabı, DEB tanısı konmuş binlerce çocuk, ergen ve erişkin ile yapüğım 
sohbetlerden öğrendiklerimi anlatmak için yazdım. Kitabımın geniş bir alana 
yayılmış okurların ilgisini çekeceğini umuyorum; bu sorun ile kendisinde, aile
sinde veya arkadaşlarında karşılaşan, ya da sadece insan beyninin hayranlık 
uyandıran karmaşıklığını anlamak isteyen herkesin ilgisini... Bu kitabın ayrıca 
psikologlar, eğitimciler, psikiyatrlar, pediatristler, aile hekimleri, dahiliye uz
manlan, sosyal hizmet görevlileri, insan kaynaklan yöneticileri, danışmanlar ve 
burada anlatılan sorunlardan şikâyetçi olan bireyleri daha iyi anlamak ve uygun 
bir destek vermek isteyen diğer profesyoneller için de yararlı olmasını temenni 
ediyorum.

Bu kitabın yazılmasına giden yol, okul yaşamını her gün etkilemekte olan sı
kıntılarını tarif etmekte olan çok zeki bir lise öğrencisini dinlediğim bir günde 
başladı. Bu genç, akıcı bir biçimde okuyan, ancak okuduklarım birkaç dakika 
sonra hatırlayamayan biriydi. Hemen hemen her derste aklının tekrar tekrar baş
ka yerlere gittiğinden ve konuşmalara veya derslere bir türlü odaklanamadığın- 
dan yakınıyordu. Anlatılanlara veya sınıftaki tartışmalara küçük parçalarından 
daha fazlasını kapmasına yetecek kadar uzun bir süre odaklanamıyordu. Bana 
açıkladığına göre, bütün iyi niyetiyle ev ödevlerini hazırlamak ve kompozisyon
larını yazmak istese de, görevlerini yapmakta hep geç kalıyor ve kaçınılmaz bir 
şekilde kötü not alıyordu. Bu sürekli çabalan tarif edişindeki bir şey, bunların bir 
"istememe" sorunundan çok bir "yapamama" sorunu niteliği kazanmasına yol 
açmaktaydı.

Çocuğun açıklamalan, beni kendisinde zeki olduğu ve hiperaktif veya çevre
ye zarar veren biri olmadığı için şimdiye kadar tanı konulamamış olan bir Dik
kat Eksikliği Bozukluğu (DEB) olabileceğim düşünmeye sevk etti. Deneme ama
cı ile verilen uyana ilaçlar, onun hemen hemen tüm dikkat bozukluğu problem
lerinde dramatik gelişmeler elde edilmesini sağladı.



Önsöz XV

Bu deneyim, merakımı uyandırdı. Bu denli yetenekli, başarıyı böylesine yo
ğun şekilde arzulayan bir kişi, nasıl bu kadar çok yönden kronik olarak yetersiz 
duruma düşebilir ve ardından etkisi kısa süren ilaçlardan birkaç küçük günlük 
doz alarak neredeyse akşamdan sabaha bütün zorlukların üstesinden gelebilir
di?

Bu kitabın ilerleyen sayfalan, DEHB (Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozuk
luğu) sendromundan muzdarip çocuklar, ergenler ve erişkinlerden edinilen pek 
çok gerçek hayat deneyimi ile doludur. Bu örneklerin arasında, nöroloji, psiko
loji ve psikiyatri alanlarında hâlihazırda yapılmakta olan ve bu bozukluğun ne 
şekilde tanınabileceği ve verimli şekilde tedavi edilebileceği gibi karmaşık so
rardan anlamak açısından yardımcı olduğuna inandığım araştırmalara ilişkin 
açıklamalar verilmiştir.

Birinci bölümde DEHB sendromuna ilişkin kafa kanştmcı bir sora sorulmak
tadır: Normal görünen kimseler, ilgilerini çeken görece önemsiz konulara gayet 
güzel, odaklanabiliyorlarken nasıl olur da, önemli gördükleri konular üzerine 
odaklanmakta sürekli olarak sorun yaşarlar? Bu sadece basit bir "irade" sorunu 
mudur? Bu bölümde, nasıl görünürse görünsün, DEHB sorununun temelinde 
irade eksikliğinin değil, beynin "yönetici" ya da yönetim işlevinin genellikle ya
şam boyu sürecek şekilde bozulmuş olmasının yattığını savunacağım.

ikinci bölümde, DEB sendromlu kişilerin çoğunda görülen ve 6 grupta topar- 
lanabilen algılama sorununu açıklamak üzere gündelik yaşamlardan örnekler 
verdim. Bu belirtilerin bazılan DSM—IV psikiyatrik tanı ve istatistik el kitabın
da DEHB sendromunun tanı kriterleri olarak belirtilmiş, bazılan ise belirtilme
miştir. Bu 6 grup sorun, aşağıdaki alanlarda kronik olarak çekilen sıkıntılan içe
rir: (1) organizasyon, öncelikleri belirleme ve başlama, (2) odaklanma, sürdürme 
ve dikkat kaydırma, (3) tetikte olmanın düzenlenmesi, çabayı sürdürme ve işlem 
hızını belirleme, (4) asabiyet yönetimi ve duygulan ayarlama, (5) kısa süreli bel
leğin kullanılması ve hatırlama işlemi, ve (6) izleme ve kendi kendini düzenle
yen faaliyet. Bu algısal işlevler, zihnin yönetim sistemi olarak görev yapabilmek 
için birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Bu işlevlerin kronik şekilde bozulma
sı, benim "DEB sendromu" olarak adlandırdığım rahatsızlığı meydana getirir.

DEB sendromunu tam olarak anlayabilmek için, beynin nasıl işlediğini hiç ol
mazsa asgari düzeyde kavramak gerekir. Üçüncü bölümde, beynin günlük ha
yatı yönetmek için nasıl çalıştığına ilişkin; işleri yapmak için kısa süreli belleği ne
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şekilde kullanır; dikkatin an be an hangi önemli şeylerin üzerinde toplanacağına 
nasıl karar verir; ve gerek olduğu zaman "iş yapmak" üzere tetikte olacak şekil
de kendi kendisini nasıl ayarlar gibi konular üstüne temel açıklamalar yapaca
ğım. Bu bölümde, beyin tarafından üretilen iki özel kimyasalın bu işlevleri nasıl 
düzenlediği ve bu kimyasallar yeterli bir biçimde çalışmazsa neler olduğuna iliş
kin bilgiler de yer almaktadır.

DEB sendromuna ilişkin sorunlar, her yaşta farklı şekillerde ortaya çıkar. 
Dördüncü bölümde, küçük çocukların dikkatli bir şekilde davranmak, başkala
rı ile işbirliği yapmak, iletişim kurmak ve okuma yazmayı öğrenmeye çalışmak 
için kendi kişisel yönetim yetkinliklerini yavaş yavaş geliştirmelerine yardıma 
olmak üzere ebeveynlerin ve öğretmenlerin destekçi bir ortamı ya da "yapı iske
lesini" nasıl kuracaklarını anlatacağım, Ayrıca, bu iskeleye rağmen, bu görevle
rin DEB sendromu olan çocuklar için nasıl çok daha zor olduğunu da açıklaya
cağım.

Beşinci bölüm, ergenlerin kendi zamanlarını ve ev ödevlerini yönetmek, ye
ni ortaya çıkan cinselliği ile baş etmek ve ilişkiler geliştirmek, para kazanmak 
için çalışmak, araba kullanmak ve eninde sonunda, daha bağımsız bir yaşam 
sürmek için evden ayrılmak üzere daha fazla sorumluluk almaları gerektikçe is
kelenin nasıl yavaş yavaş geriye çekileceğini açıklamaktadır. DEB sendromu 
olan ergenlerin bu görevlerle karşılaştığı zaman yaşadıkları sorunlar üzerinde 
duracağım.

Bazı erişkinler, okul hayatından sonra DEB sendromu ile daha kolay baş ede
bilmektedir. Diğerleri, iş bulmak, kariyerinde ilerlemek, ilişki kurmak, ev halkı
nı ve mali konularını yönetmek ve evlilik ile çocuk bakımı konularını dengele
mek için mücadele verirken, giderek artan zorluklar yaşamaya başlarlar. DEB 
sendromunun bu görevler üzerindeki etkisini, Altıncı bölümde tarif etmekte
yim.

Herkes, bazen DEB sendromunun sorunlarını yaşar. Yedinci bölüm, dikkat
sizliğin olağan sorunlarının klinisyen tarafından DEB sendromu bozuklukların
dan nasıl ayırt edileceği sorusunu ortaya atmaktadır. Burada da, DEB bozukluk
larını değerlendirmek üzere yaygın olarak harcanan fakat konuyu aşın basite in
dirgeme eğilimi gösteren çabalara meydan okuyacağım.

Araştırmalar, DEHB sendromu tanısı konan kişilerin, yaşamlarının bir yerin
de diğer psikiyatrik veya öğrenme bozukluklarından bir veya daha fazlasına ya
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kalanma olasılığının diğer insanlara kıyasla altı kat fazla olduğunu göstermiştir. 
Sekizinci bölümde, genellikle DEB sendromu ile örtüşen birtakım öğrenme, 
duygu veya davranış bozukluklarına yer vereceğim. DEB sendromundaki yöne
tici işlevi bozukluklarının pek çok farklı psikiyatrik ve öğrenme bozukluğunun 
bütünleşik bir parçası olduğunu ileri sürecek ve hâlihazırda uygulanmakta olan 
tanı modellerine yardımcı olabilecek bazı değişiklikler önereceğim.

Dokuzuncu bölümde, DEB sendromu bozukluklarının tedavi yolu ile hafif- 
letilmesine ilişkin seçenekleri anlatacağım. Herhangi bir tedavi programının ilk 
aşaması, hastaya ve aileye DEB bozukluklarının doğası ve seyri hakkında doğ
ru bilgiler sağlamaktır. DEB sendromu biyokimya esaslı olduğu için, en etkili te
davi genellikle ilaç ile sağlanmaktadır. Son zamanlarda eski ilaçlar için yeni uy
gulama sistemleri ve yeni ilaçlar geüştirilmiştir. Bu ilaç tedavilerinin güvenilirli
ği, etkinliği, yan etkileri ve pratik yönleri hakkında şu anda bilinenlerin çerçeve
sini çizeceğim. DEB sendromuna yönelik davranış terapilerinin, uzlaşmaların ve 
diğer desteklerin kullanışlılığı ve sınırlan da aynca anlatılacaktır. Her hasta için 
kişiselleştirilmiş bir tedavi plaru tasarlamanın taşıdığı önemi vurgulayacağım.

Onuncu bölümde, tedavi edilmemiş DEB sendromunun nasıl bir ümitsizliğe 
yol açtığına ve bireylerle, ailelerde nasıl büyük bir acıya yol açüğma ilişkin ör
nekler vereceğim. Bu bölüm aynca, yeterli tedaviyi aramaya, elde etmeye ve sür
dürmeye engel olan korkulan, ön yargılan ve diğer etmenleri tanımlamaktadır. 
"Gerçek dışı ümit" vaat eden stratejileri, DEB sendromunun acısını yaşayan bi
reylerin ve ailelerin günlük yaşamlarında "gerçekçi ümidi" besleyen müdahale
ler ile karşılaştıracağım.

Geçmiş yirmi yıl boyunca tedavi ettiğim birçok çocuk, ergen ve erişkin, burada 
yazılı olanlara katkıda bulunmuştur. İsimleri ve diğer tanıtla bilgileri silinmiştir, 
fakat bildiklerimi ve bu sayfalan gerçek yaşamın temel aynntılan ile kaynaştıran 
yorumlan ve hikâyeleri için kendilerine şükran borçluyum. Bu malzemeleri yaz
mak ve yayımlamak için çalıştığım sırada hastaların, ebeveynlerin ve profesyo
nel meslektaşlarımın sağladığı desteğe de büyük değer vermekteyim; onların 
coşkusu fikirleri ve görüntüleri cümlelere ve paragraflara dönüştürmek için yap
tığım uzun çalışmayı sürdürmemi sağlamıştır.

Kitabımın ilk müsveddeleri üzerindeki yönlendirici yorumlan için Dr. Jay 
Giedd'e, Dr. Anthony Rostain'e, Dr. Rosemary Tarınock'a ve Dr. Margaret We-
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iss'e teşekkürü bir borç bilirim. Metni resimleyen mükemmel çizimler, üp ressa
mı Wendy Hill'e aittir. Oğlumuz Dave Brown, kitabı daha geniş kitlelere ulaş
masını sağlayacak bir anlatımla yazmam için tereddütlerimi yenmemi; kızımız 
Liza Somilleda, metnin tümü üzerindeki sezgi dolu fikirlerinden yararlanmamı 
sağlamıştır. Yale Üniversitesi Yayınevi editörü Jean Thomson Black'e özel bir te
şekkür borçluyum; kendisi bu metni hedeflemek ve şekillendirmek konusunda 
çok önemli bir rol oynamıştır. Samimi teşekkürlerimi her bölümün anlaşılırlığı- 
nı ve akışını iyileştirmek için yetkin bir rehberlik sağlayan metin editörü Julie 
Carlson'a da sunarım. Hepsinden çok, aşın derecede akademik olan can sıkıcı 
yazılarımı çok daha okunabilir olan bir metne dönüştürmem için bana ustaca 
yardıma olan sevgili eşim Bobbie'ye şükran duyuyorum. Kendisine sadece bu 
kitabı bitirmeme yardımcı olduğu için değil, fakat aynı zamanda hassasiyetinin, 
bilgeliğinin, kıvrak zekâsının ve sevgisinin çalışmayı ve yaşamayı sürdürmek 
için katkıda bulunduğu sayısız yöntem için de şükran besliyorum.



Giriş

İnsanlar "odaklanma"yı genellikle bir kamerayı sabit tutarak merceğin hareket
siz bir nesnenin net bir resmini çekmek üzere ayarlanması olarak düşünürler. Bu 
kitabın adındaki odak kelimesinin anlamı, bu değildir. Burada odak kelimesi, 
önemli olan neyin dikkat edileceğini, yapılacağını, hatırlanacağını seçmek ve ye
rine getirmek için an be an uygulanan karmaşık, dinamik süreci ifade etmekte
dir. Dikkatli bir sürücü aynaları kontrol ederken aynı anda yol işaretlerine dik
kat eder, hızını azaltır veya buna benzer hareketler yapar (önündeki göstergele
ri izleyip hız sınırını ve gideceği yeri aklında tutar ve ilgi çekici manzaralara 
uzun süre bakma eğilimini göz ardı eder). Kişi bu çok aktif, hızla değişen, tekrar 
tekrar yeniden ayarlanması gereken dikkat verme işini, devam eden bir etkinli
ği planlamak ve kontrol etmek için gereken "odak" noktası olarak kullanır. Böy
le bir odaklanma, dünya nüfusunun halihazırda dikkat eksikliği bozukluğu 
(DEB) veya dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak adlandı
rılan algısal bozukluk sendromlanndan şikayetçi olan yüzde 7 ila 10'luk bir bö
lümü için son derece müşküldür.

"Sendrom" , birlikte ortaya çıkma eğilimi gösteren belirtiler topluluğunu tarif 
eden bir terimdir. Örneğin, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk 
ve ateş belirtileri, genellikle "soğuk algınlığı" olarak adlandırılan bir sendrom 
olarak hep birlikte ortaya çıkarlar. Bir veya birden fazla sebep, tek bir ortak send- 
roma yol açabilir.
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Bu kitapta "DEB Sendromu" deyimi, zihnin yönetim sisteminde meydana 
gelen bir bozukluklar kümesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Amerikan 
Psikiyatri Demeği'nin tanı ve istatistik el kitabı olan DSM—IV, dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için günümüzde kabul edilen tanı kriterlerini 
tarif etmektedir. Bu kitapta tanıtımı yapılan DEB sendromu, mevcut tanı katego
rilerinin yerini alacak yeni bir tanı olarak ortaya atılmamıştır. Ben sadece, hepsi 
olmasa da çoğunluğu DEHB için hâlihazırda geçerli tanı kriterleri arasında yer 
almakta olan bu bozukluklara bakmak için yeni bir yol önermekteyim. Bu bo
zukluklar kümesi için başka etiketler de önerilmiştir: "Dikkat Eksikliği Düzen
sizliği", "İcra İşlevsizliği", Minimal Beyin İşlevsizliği", Düzenleyici Kontrol Bo
zukluğu" ve İcrasızlık sendromu, bunlardan birkaçıdır. Burada tarif edilen DEB 
sendromu kavramı, bu değişik etiketlerle tarif edilen, genellikle hep birlikte or
taya çıkan ve benzer tedavilere cevap verme eğilimi gösteren pek çok bozuklu
ğu içermektedir.

Aynı yaş ve gelişim düzeyindeki diğer kişilere kıyasla, DEB sendromlu kişi
ler yalnızca araba kullanırken değil, günlük yaşamlarındaki pek çok göreve kar
şı da "odaklanmamış bir zihin" sahibidirler. Bu, DEB'li kişilerin asla birşeye 
odaklanamadığı anlamına veya DEB sendromu olmayan kişilerin daima çok iyi 
odaklandığı anlamına gelmez. ADD sendromu, bir ara—durum'u bulunmayan, 
ya hep, ya hiç diye açıklanabilecek olan hamileliğe benzemez, daha ziyade dep
resyon gibidir. Herkes kimi zaman kendini kötü hissedebilir ancak kendini bir
kaç gün veya birkaç hafta mutsuz hissettiği için kimseye depresyon tanısı konup 
tedaviye başlanmaz. Ancak depresif belirtilerin kalıcı olması ve kişinin yaşamı
nı önemli ölçüde etkilemesi halinde bu tanı konabilir. Benzer şekilde, DEB'li ki
şiler daima odaklanmamış durumda değildirler, fakat onlardaki bu bilişsel işlev
ler, diğer insanların çoğuna kıyasla çok daha kalıcı ve yaygın şekilde bozulmuş
tur.

Bu kitabı yazmaktaki amacım, karmaşık DEB sendromunun karmaşık yapı
sını çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde görüldüğü şekli ile biraz daha yeter
li bir şekilde anlatmaktır. Benim DEB'e bakış açım, evrensel olarak kabul gören 
bir görüş değildir. Bazı araştırmacılar, bu bozukluğu tarif etmek için daha az bi
lişsel, daha çok davranışsal olan modelleri tercih etmektedirler. Bu kitapta okur
lar, DEB sendromuna ve onun nasıl tanılanıp tedavi edilebileceğine ilişkin yeni, 
biraz da tartışmaya yol açabilecek bir bakış açısı bulacaklardır.
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Bazen bir hastalık için etkili bir tedavi, neyin tedavi edildiği veya tedavinin 
ne şekilde işe yaradığı tam olarak anlaşılmadan önce, tesadüfen keşfedilir. ADD 
sendromu için etkili bir tedavi, incelemekte olduğu davranış bozukluğu sergile
yen çocuklarda belkemiğinden sıvı alınmasından sonra görülen şiddetli baş ağ
rılarını geçirmek için bir ilaç bulmaya çalışan Rhode Island'lı bir doktor, Charles 
Bradley tarafından, 1937 yılında şans eseri keşfedilmişti. Kullandığı amfetamin 
bileşiminin ağrılara bir faydası dokunmadıysa da, öğretmenler bu ilacı almaya 
devam eden çocukların öğrenme süreçlerinde, motivasyon ve davranışlarında 
kısa süreli fakat etkileyici gelişmeler sağlandığını bildirdiler. Zamanla bu tedavi, 
yıkıcı davranış sorunlarına sahip hiperaktif çocuklarda da kullanılmaya başlan
dı.

DEB'in tam olarak ne olduğunu anlamamız 1970'li yıllara dayanmaktadır. O 
yıllarda araştırmacılar hiperaktif çocuklarda da kronik dikkatsizlik sorununun 
olduğunu ve uyana ilaç tedavisine olumlu yanıt verdiklerini keşfetti. 1980 yılın
da Amerikan Psikiyatri Demeği, ilk kez resmi bir tanı olarak "Dikkat Eksikliği 
Bozukluğu" ifadesini kullandı. O sırada kronik dikkat bozukluğu, beraberinde 
hiperaktif davranış bozukluklan olsun ya da olmasın, bir psikiyatrik bozukluk 
olarak tanımlandı. Tanı ve istatistik el kitabının 1980 baskısı bu bozukluğun ge
nellikle çocukluk döneminde ortaya çıkmasına karşın, dikkat bozukluklarının 
bazen erişkinlik döneminde de devam ettiğine dikkat çekti. Kitabın 1987 baskı
sında ise, sendromun ismi "Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu" olarak 
değiştirilmiştir. O günden bu yana bu isim, dikkatsizliği ve hiperaktif davranış 
bozukluklarını birbirine bağlı görmekte, DEB sendromun bilişsel bozuklukları
nın taşıdığı bağımsız önemi büyük ölçüde göz ardı etmektedir.

Geçtiğimiz on yılda, DEB sendromlu çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde 
etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış birtakım ilaçlar üretilmeye başlanmıştır. An
cak bu rahatsızlığın karmaşık yapısına ve DEHB ile ilgili kronik bilişsel sorunla
ra değinen çok az yayın vardır.

Bu kitapta, kronik dikkatsizlik sorunu yaşayan kişilerin bu sorunun yaşam- 
lan boyunca kendi gelişim ve fonksiyonlan üzerinde yaratacağı tahribatı vurgu
lamaktayım. Aynca, halihazırda geçerli olan DEHB tanısının, çok daha geniş bir 
alana yayılmış ve genellikle ilaç tedavisine cevap veren bilişsel bozuklukların sa
dece bir kısmını kapsadığını da öne sürmekteyim. Ek olarak, DEHB ile ilişkilen- 
dirilen ve burada DEB sendromu olarak adlandırılan bir bilişsel bozukluklar kü-
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meşinin sadece DEHB tanısı konan kişileri değil, bir sürü başka sorunları olan ve 
bazıları DEHB için uygulanan tedavilerden yarar sağlayabilecek olan pek çok in
sanı da etkilemekte olduğunu savunmaktayım.

Gerek benim kuşağımdan ve gerekse maalesef günümüz kuşağından pek 
çok klinisyen gibi, ben de profesyonel eğitimim sırasında dikkat bozuklukları 
konusunda çok az şey öğrendim. Bizlere son derece hiperaktif olan ve uyarıcı 
ilaçlar kullanılarak yapılan tedavilere genellikle yanıt veren küçük çocuklan, 
özellikle erkek çocuklan farketmemiz gerektiği öğretildi. Ve bize, bu hiperaktif 
çocukların genellikle öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin sözlerini dinlemekte 
zorluk yaşadıklan söylendi. Dikkat sorunlarına yönelik eğitimimiz, genellikle 
orada bu noktada sona eriyordu.

Otuz yıldır devam eden klinik yaşamımda, dikkatin karmaşık doğasına iliş
kin çok daha fazla bilgi sahibi oldum. Bu öğrenişe yol açan dürtünün büyük bir 
bölümü hastalarımdan kaynaklandı: Öğrenme, çalışma, sosyal ilişkiler ve aile 
yaşamı konularında mücadele veren çocuklar, gençler ve yetişkinlerden. Onlar 
dikkatsizlik konusundaki çok çeşitli kronik sorunlarını bana anlattıkça, dikkatin 
ne kadar karmaşık bir şey olduğunu ve günlük yaşamda sahip olduğu kritik 
önemi anlamaya başladım. Gerçekten de bu hastalar, tedavi etkin olduğu zaman 
iyileşme gösteren çok çeşitli bilişsel işlevlerini anlatmak suretiyle, zihindeki dik
kat ağlarının birbirlerine ne kadar sıkı şekilde bağlı olduklarını görmeme yar
dımcı oldular.

Her ne kadar bu kitap dikkat sorunlan yaşayan hastaların klinik açıdan an
laşılması üzerine yazıldıysa da, içerisinde psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanla
rında yapılan son çalışmalardan elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Hızla de
ğişen bu alanlardaki yeni bulgulan, dikkat eksikliğinin hastalan günden güne 
nasıl etkilediği konusundaki klinik çalışmalar ile birleştirerek, beynin içerisinde 
evvelce gizemli kabul edilen süreçleri daha iyi anlayabilir ve DEHB belirtili has
talara daha iyi bir destek sağlayabiliriz.

Her yaştan pek çok insan, dikkat işlevlerindeki kronik bozukluklar yüzün
den gereksiz yere sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Yıllar süren klinik de
neyim ve araştırmanın ürünü olan, bu karmaşık bozuklukların pek çoğunun te
davi edilebilir olduğu yolundaki bakış açımı, bu kitap aracılığıyla sizlerle payla- 
şabilmeyi umuyorum. DEB sendromu konusundaki yanlış anlamalarla mücade
le etmek ve bu bozukluktan şikayetçi olanlara yardım etmek istiyorum. DEB
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sendromu üzerinde çalışmak, bize hem yaygın bir ıstırabı önlemek için önemli 
bir fırsat kazandıracak, hem de insan beyninin dikkat ve yönetim sistemlerinin 
sonsuz, büyüleyici karmaşıklıkları üzerinde daha fazla bilgi edinmemizi sağla
yacaktır.





1. Bölüm

Odaklanma ve İrade Hakkında Yanlış Bilinenler

EFSANE: DEB, sadece bir irade yokluğundan ibarettir. DEB'li kişiler, ilgilendikleri ko
nulara rahatlıkla odaklanabilir, diğer konulara da, eğer gerçekten isterlerse, 
pekâlâ hâkim olabilirler.

GERÇEK: DEB, her ne kadar bir irade sorunu gibi görünse de, aslında öyle değil
dir. DEB, esas olarak beynin yönetim sistemlerindeki kimyasal bir sorundur.

Sürekli olarak bir konuya dikkatini vermekte zorlanan birçok kişi, ilgi duyduğu 
etkinliklerde dikkatini rahatlıkla odaklayabilmektedir. Peki, nasıl oluyor da 
önemli gördükleri diğer etkinliklerde dikkatlerini veremiyorlar? Bu bilmeceyi 
çözmek için, insan beynindeki dikkat süreçlerinin hayal edebileceğimizden da
ha karmaşık ve zor fark edilir olduğunu anlayarak, dikkat konusunun pek çok 
yönüne daha dikkatli bir şekilde bakmamız gerekir. Dikkatin karmaşıklığını an
lamanın yollarından birisi, dikkatsizliğe karşı yaptıkları mücadeleyi anlatmakta 
olan DEHB hastalarını dikkatli bir şekilde dinlemektir. Hastalarımdan biri ile, 
adına Larry diyeceğim ergenlik çağındaki bir hokey oyuncusu ile tanışın:

San saçlı, gürbüz bir lise öğrencisi olan Larry, ilk seansımız başlarken ai
lesiyle birlikte odamda oturuyordu. Anne ve babası, kendilerinden bah
sederlerken, Larry'nin oynadığı hokey takımının eyalet şampiyonu oldu-


