OT‹ZM
NedenLER‹N ARAYIﬁI SÜRÜYOR
“Minicik bir bebekken oldukça uysal ve neﬂeliydi. 6 ayl›kken normal bebeklerin yapt›¤› gibi dik
oturabiliyor ve emekleyebiliyordu. 10 ayl›kken yürümeye, 13
ayl›kken saymaya
baﬂlad›. Günün birinde, 18. ay›n›n içindeyken onu mutfakta tek baﬂ›na otururken bulduk. Elektrik
süpürgesinin tekerleklerini saplant›l›
bir ﬂekilde, durmaks›z›n çeviriyor, kendisine seslenildi¤inde
herhangi bir tepki
vermiyordu. O günden sonra sanki dünyayla aras›na bir perde çekilmiﬂ gibiydi.
Konuﬂmay› ve bizlerle her türlü iletiﬂimi
tümüyle kesti, evin
içinde bir ﬂeytan gibi
koﬂturarak elektrik dü¤melerini sürekli aç›p kapamak d›ﬂ›nda da uzunca
bir süre pek birﬂey yapmad›. Durduruldu¤unda k›yameti kopar›yor, önüne geleni eﬂya, insan ay›rdetmeksizin
tekmelemeye baﬂl›yordu. Herhangi
birﬂey giymek, onun için iﬂkenceydi.
Kumaﬂ›n ona hafifçe dokunmas›yla
birlikte ç›¤l›klar atmaya baﬂlard›.”
“Düzen saplant›s› her zaman vard›.
Küçücükken herﬂeyi s›raya dizer, sandalyeleri düzeltir, diﬂ f›rças›n› banyodaki raf›n hep ayn› noktas›na b›rak›r
ve birﬂey yerinden oynat›ld›¤›nda deliye dönerdi. Çok ani sinirlenebilir ve
bu s›rada eline geçen herhangi bir
nesneyi f›rlat›p camlar› k›rabilirdi. Gürültü ve kargaﬂa ona fazla geldi¤inde,
kendi elini kolunu ›s›r›r, kanatana kadar t›rnaklar›n› yerdi...”
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Ailelerinin bu ﬂekilde betimledikleri bu çocuklar “hasta” m›yd›? Normal
olanla anormal olan aras›ndaki s›n›r›n
çok inceldi¤i, ya da s›n›r›n ay›rd›¤›
alanlar›n birinden di¤erine farketmeden ad›m at›vermenin çok kolay oldu¤u durumlar vard›r. Günlük yaﬂant›n›n ak›ﬂ›nda bu s›n›rlar›n iki yakas›nda defalarca ileri-geri at›labilen ad›mlar›n ço¤u farkedilmez bile. Ama s›n›rlar beyin gibi inan›lmaz karmaﬂ›kl›ktaki bir yap›n›n içinde olup bitenleri birbirinden ay›rmak için “çizilmeye” çal›ﬂ›ld›¤›nda, ortaya ç›kan tablo iyice bulan›k olabiliyor. Sinir hücreleri aras›nda iletiﬂim sa¤layan bir kimyasal›n, gere¤inden biraz fazla veya az miktarda
sal›nmas›, bir insan›n “hasta” ya da
“sa¤l›kl›” olarak nitelendirilmesini
sa¤layan özelliklerin kazanç ya da

kayb›yla sonuçlanabiliyor. Ama bazen
neden-sonuç iliﬂkilerinin yetersizli¤inde bile apaç›k “sonuçlar” ortaya ç›k›yor, bu sonuçlara
adlar da verilebiliyor. Otizm gibi.
Yaﬂam›n genellikle ilk üç y›l›nda,
kimi beyinsel iﬂlevlerde oluﬂan bozukluklar sonucu ortaya ç›kan otizmin temel belirteçleri genel bir kay›ts›zl›k ve
“uzak” olma durumu, di¤er insanlar›n düﬂünce, duygu
ve gereksinimlerini
anlama ve hissetme
yetersizli¤i, duygusal ba¤lar kuramama; k›saca iletiﬂim
ve sosyal iliﬂkilerin
neredeyse bütünüyle yoklu¤u. Ola¤anüstü karmaﬂ›kl›ktaki bir düzenekte¤in nedeni tam olarak bilinmeyen
“ar›zalar›n›n” ortaya ç›karaca¤› tablonun bu kadarla kalmas› beklenemez
elbet. Kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂebilen, ancak yine de genel say›lan baﬂka özellikler de var. Otizm tan›s› konmuﬂ birçok çocukta dilsel iﬂlevler ve zeka iﬂlevleri, ayr›cal›klar olmakla birlikte yeterince geliﬂmemiﬂ oluyor. Belirli bir
eylemin b›k›p usanmadan tekrarlanmas› (elektrik dü¤melerini saatler boyunca sürekli aç›p kapamak gibi), ileri-geri sallanma, duvarlara vurulan
baﬂlar, yürüme ve hareketlerde tutukluk, özellikle de seslere ve dokunulmaya -bazen de kokuya, tada- gösterilen aﬂ›r› duyarl›k ve verilen aﬂ›r› tepkiler, otizmde s›kl›kla görülen durumlardan.

Küçücük bir bebekle konuﬂtu¤unuzda, gözlerini yüzünüze dikip sizi
ilgiyle dinledi¤ine mutlaka tan›k olmuﬂsunuzdur. “Normal” bebekler için
çok tipik olan bu tepki, otistik bebekler için pek söz konusu de¤il; yüzlerine k›zg›nl›k veya sevecenlikle bakman›z onlar için birﬂey ifade etmiyor. Ayr›nt›lara düﬂkünlük de bir baﬂka özellik. Bu özellik, birçok otistik çocuk
için nesnelerin gerçek iﬂlevlerini kavramay› geciktiriyorsa da, otizm tan›s›
konmuﬂ ‹ngiliz ressam Stephen Wiltshire gibi, ola¤anüstü güzellikte ayr›nt›larla döﬂenmiﬂ bir tablonun ortaya
ç›kmas›na da zemin haz›rlayabiliyor.
Otistik olduklar› belirlenmiﬂ çocuklar, birbirinden çok farkl› özellikler
gösterebiliyorlar. Yaklaﬂ›k % 75'inin
zeka düzeyleri düﬂükken, kimi de ola¤anüstü matematiksel ve sanatsal beceriler sergileyebiliyor. Ac›ya karﬂ› duyars›z olan kimileri, kendilerine zarar
verme e¤ilimi gösterirken, koluna dokunan incecik bir kumaﬂ parças›na
büyük tepki verenler de var. Belirtilerin hafif seyretti¤i çocuklarda dil becerileri geliﬂmiﬂken, hiç konuﬂmayanlar›
da var. Asl›nda bütün bu davran›ﬂsal
farkl›l›klar›n temelinde, ortak bir sorun yat›yor: Sosyal iletiﬂim ve etkileﬂimin yerini, bireylerin belirli konulara
gösterdikleri aﬂ›r› ilgi ya da
“saplant›”n›n almas›.

Bebe¤ime Neler
Oluyor?
1970'lerin ortalar›nda otizm, on
bin çocukta ancak iki-dört oran›nda
görülen, ender bir durum olarak nitelendirilirken, günümüz verileri otizm
vakalar›nda % 40'l›k bir art›ﬂa iﬂaret

Otizmde iﬂlevlerinin de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›
düﬂünülen baz› beyin bölgeleri:

Beyin araﬂt›rmalar›, otistik çocuklar›n bilgiyi nas›l iﬂlediklerine dair yeni veriler ortaya koyuyor.

ediyor. Otizmin art›k olduça geniﬂ bir
yelpazedeki belirtilerle iliﬂkilendirilmiﬂ olmas›, psikiyatristlerin, otizm tan›m›nda baz› de¤iﬂikliklere gitmelerine, daha önce otizmden ayr› ele al›nan
baﬂka durumlar›n da ona dahil edilmesine neden olmuﬂ. Korkunç görünen
bu % 40’l›k art›ﬂ, dolay›s›yla biraz da
otizm tan›m›n›n zaman içinde geçirdi¤i evrime ba¤l›. Ancak bu “mazeret”,
çocuklar›n›n beyninde olup bitenleri
anlamak için ç›rp›n›p duran, kliniklere
koﬂuﬂturan anne-babalar› rahatlatmaktan uzak. Gerçi umutlar da hiç olmad›¤› kadar yak›n görünüyor. Yeni
teknolojiler, otistik çocuklar›n beyinsel iﬂlevleriyle ilgili yeni pencereler
açarken, moleküler biyolojideki ilerlemeler, bozuklu¤un genetik kaynaklar›na iniyor. E¤itimciler ve terapistlerse, geliﬂtirilen yeni yöntemlerle, tan›n›n zaman›nda konmas› koﬂuluyla, 30
y›l önce hastanede tedaviden baﬂka
ﬂans› olmad›¤› düﬂünülen birçok çocu¤un art›k aileleriyle birlikte yaﬂay›p
normal okullara devam edebildiklerini
söylüyorlar.

Corpus callosum

Amygdala

Yan lob

.

Hippocampus: Yak›n haf›za ve yeni bilgilerin
depolanmas›.
Amygdala: Duygusal tepkilerin yönlendirilmesi.
Ön loblar: Analitik düﬂünce, planlama, kiﬂilik özellikleri, konuﬂma.
Yan loblar: ‹ﬂitme, konuﬂma ve baﬂka dilsel
iﬂlevler.
Beyincik: Denge, vücut haraketlerinin koordinasyonu.
Corpus callosum: Beynin bir taraf›ndan di¤erine bilgi aktar›m›.

Ön lob

Hippocampus
(ﬂakak lobunun alt›nda)

Beyincik

Beyinde Neler Olup
Bitiyor?
Bir sorunun çözümü, en basit ﬂekliyle, do¤ru tan›m›n›n yap›lmas›, nedensel etkenlerin belirlenerek bunlar›n ortadan kald›r›lmas› sürecini içerir. Nedenleri bilinmeden çözülebilen
sorunlar da var; bunlarda genel-geçer
yöntem, kayna¤› bilinmeyen bir düzene¤in iﬂleyiﬂine müdahale ederek bu
iﬂleyiﬂi bozmak veya durdurmak. T›p
alan›nda nedeni tam olarak bilinmeyen sorunlar›n çözümüne yönelik birçok çal›ﬂma bu grupta örne¤in. Ancak konu insan beyni olunca, tan›m
aﬂamas›ndan nedenlere, nedenlerden
çözüme kadar çarp›lacak çok duvar
var.
Beyindeki geliﬂimsel iﬂlev bozukluklar›n›n belki de en çarp›c›lar›ndan
biri otizm. Böyle bir nitelendirmeyi
hak etmesinin nedenleri, bir çocu¤un
çevresindeki dünyay› alg›lay›ﬂ ve
onunla iletiﬂimiyle ilgili neredeyse
bütün mekanizmalara darbe vurmas›,
birbirleriyle iletiﬂim içindeki beyin
sistemlerinin oluﬂturdu¤u karmakar›ﬂ›k, anlaﬂ›lmaz bütün.
Do¤umdan önce beynin belli bölgelerine “göç ederek” belirli iﬂlevler
üstlenen sinir hücreleri, yerlerine yerleﬂtikten sonra, di¤er sinir hücreleriyle iletiﬂim kurmaya yarayan uzant›lar
(akson) geliﬂtirirler. Uyar› alan bir sinir hücresi, “sinirsel iletici” kimyasallar (neurotransmitter) salarak uyar›y›
bir sonraki hücreye iletir. Ancak beyin geliﬂimi do¤umla bitmez. Yaﬂam›n ilk birkaç y›l› boyunca de¤iﬂmeyi
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ler etkin hale gelir, yeni iletim hatlar›
ve onlarla birlikte hareket, dilsel iﬂlevler, duygu ve düﬂünce gibi temel
etkinliklere taban oluﬂturacak sinirsel a¤lar geliﬂir. Normal beyin geliﬂimine müdahale edebilecek sorunlar›n
varl›¤› art›k biliniyor. Hücreler, “yanl›ﬂ” yerlere göç edebiliyor; ya da sinirsel ileticiler veya iletim yollar›ndaki
sorunlara ba¤l› olarak a¤›n baz› bölümleri iﬂlev görmeyebiliyor. Bu durumda da, söz geliﬂi duyusal bilgi, düﬂünce, duygu veya hareketlerin genelinde sorunlar ortaya ç›kabiliyor.
Otizme nedensel yaklaﬂ›mlar›nda
kimi bilimadam› beyin geliﬂimindeki
ilk aﬂamalarda olabilecek aksakl›klar›, kimiyse otizm tan›s› konmuﬂ kiﬂilerdeki beyinsel “ar›za”lar› saptamaya yöneliyor. Anatomik incelemelerse
özellikle “limbik sistem” ad› verilen
ve çok genel olarak duygular, öfke,
haf›za, duyusal girdiler ve ö¤renmeyle ilgili oldu¤u belirlenmiﬂ sistemin
baz› bileﬂenlerine dikkat çekiyor.
Davran›ﬂ›n toplumsal ve duygusal
yönlerinin ayarlanmas›na yard›mc› oldu¤u bilinen “amygdala”n›n, ya da
yak›n haf›za ve yeni bilgilerin depolanmas›ndan sorumlu “hippocampus”un hasarl› oldu¤u vakalar bildirilmiﬂ durumda. Bir çal›ﬂmadaysa
amygdala’s› hasarl› maymunlar›n,
otizm tan›l› çocuklarda oldu¤u gibi
içlerine kapand›klar› ve sosyal iletiﬂimi reddettikleri görülmüﬂ. Serotonin
ad› verilen ve ve uykunun düzenlenmesi yan›s›ra baz› davran›ﬂsal düzenlemelerde de etkili olan sinirsel ileticinin otizmde yüksek düzeylerde bulundu¤u da iddialar aras›nda. Manyetik rezonans görüntüleme tekniklerinin devreye girdi¤i baz› çal›ﬂmalarsa
bu kiﬂilerde analitik iﬂlevler ve konuﬂmadan sorumlu beyin ön lobunda, ayr›ca ﬂakak loblar› ve yan loblar›n dilsel iﬂlevlerle ilgili bölgelerinde
düﬂük enerji düzeyleri ortaya ç›karm›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar›n, otizmle ilgili olarak üzerinde oldukça fazla durduklar› bir bölge de beyincik. 1980’li y›llar›n çal›ﬂmalar›, beyinci¤e özgü Purkinje hücrelerinin otizm vakalar›nda
% 30 - % 40 kadar az oldu¤una dikkat
çekiyor. Otistik kiﬂilerin hareketlerinde görülen tutuklu¤un da beyincikteki sorunlardan kaynaklanabilece¤i
düﬂünülüyor.
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Otistik ve Normal Bebeklerde Davran›ﬂsal Özellikler
m

NORMAL BEBEK
‹letiﬂim
Annenin yüzünü inceler.
Seslere kolayl›kla tepki verir.
Ö¤renilen sözcükler ve gramatik
kullan›m giderek artar.

m
m

OT‹ST‹K BEBEK

m Göz göze gelmemeye çal›ﬂ›r.
m

m Sa¤›r gibi davran›r.

Sosyal ‹liﬂkiler
Anne oday› terkedince a¤lar, yabanc›lar›n
varl›¤›na tepki gösterir.
m Tan›d›¤› ve sevdi¤i insanlara gülümser.
m Ac›kt›¤› veya birﬂeye gereksinim duydu¤unda öfkelenip tepki gösterir.

Dilsel beceriler geliﬂmeye baﬂlam›ﬂken konuﬂma aniden durur.

m

Çevrenin ‹ncelenmesi
Bir etkinlikten di¤erine kolayl›kla atlar.
m Nesnelere uzanmak için vücudunu bilinçli ﬂekilde kullan›r.
m Oyuncaklar› inceler ve onlarla oynar.
m Kendisini mutlu etmeye, ac›y› önlemeye yönelik bir tutum içindedir.

m

m

Di¤er insanlar›n fark›nda de¤ilmiﬂ gibi davran›r.
m Bir kabu¤un içindeymiﬂ gibi ulaﬂ›lmazd›r.
m Neden olmaks›z›n baﬂkalar›na sald›r›p zarar
verebilir.

K›zam›k Aﬂ›s› m›!?
Araﬂt›rmalar süredursun, ad›mlar
at›ladursun, Londra, Royal Free Hastanesi’nden Dr. Andrew Wakefield ve
ekibinin 1998 ﬁubat›nda tan›nm›ﬂ t›p
dergisi Lancet’te yay›mlad›klar› makale, otizm “gündemine” bomba gibi
düﬂtü! Kan›tlam›ﬂ olmasalar da ilan etmekte sak›nca görmedikleri tüyler ürpertici görüﬂleri, art›k neredeyse bütün çocuklara rutin olarak yap›lan
kombine k›zam›k+k›zam›kç›k+kabakulak aﬂ›s›n›n, yap›ld›ktan k›sa süre
sonra baz› çocuklarda otizmin de dahil oldu¤u davran›ﬂsal bozukluklara,
bunun yan›s›ra ince ba¤›rsakta hastal›¤a yol aç›yor olabilece¤iydi. Wakefield, böyle bir ba¤lant›n›n kan›tlanmam›ﬂ oldu¤unu makalesinde aç›kça dile
getiriyor, bunun için birçok virolojik
çal›ﬂmaya gerek oldu¤unu söylüyor-

Kombine k›zam›k, k›zamakç›k, kabakulak aﬂ›s›
art›k otizm san›¤› olmaktan ç›km›ﬂ durumda.

m

Tek bir nesne veya etkinli¤e saplan›r.
‹leri-geri sallanmak veya ellerini yukar›-aﬂa¤›
sallamak gibi amaçs›z hareketler yapar.
m Oyuncaklar› koklar veya yalar.
m Yara veya yan›klara duyarl›k göstermez, kendisine zarar vermeye çal›ﬂ›r.

m

du. Çal›ﬂma, yaﬂlar› 3-10 aras›nda de¤iﬂen, kar›n a¤r›s› ve ishalin yan›s›ra
ani geliﬂimsel gerilemeler gösterip
hastaneye getirilen 12 çocuk üzerinde
yürütülmüﬂtü. Araﬂt›rmac›lar, bu ba¤›nt›n›n varl›¤› ya da yoklu¤u kan›tlanana kadar üç aﬂ›n›n ayr› ayr› yap›lmas›n›n daha do¤ru olaca¤› önerisini
de getirmiﬂlerdi.
Makalenin yay›mland›¤› zamandan
günümüze geçen 3 y›l, hem t›p, hem
de bas›n dünyas›n› aya¤a kald›ran, aileleri panik içinde b›rakan bu iddian›n
ortaya ç›kard›¤› kargaﬂa etkisinin dinmesi için oldukça k›sa bir süre. Ancak
söz konusu kombine aﬂ›y› yapt›rmak
bir yana, aﬂ›lar› ayr› ayr› yapt›rmaktan
bile çekinen aile say›s›n›n, dolay›s›yla
da çocuklar›n girdikleri riskin h›zla
artmas›, karﬂ› görüﬂlerin ve araﬂt›rma
sonuçlar›n›n da yine h›zla ortaya konmas›n› gerektirmiﬂti. Aﬂ›n›n aleyhine
iki durum oldu¤u aç›kt›: Otizm belirtilerinin genelde ortaya ç›kt›¤› dönemle
kombine aﬂ›n›n yap›ld›¤› dönemin (9.
ayla 15. ay aras›) çak›ﬂabilmesi; sözkonusu aﬂ›n›n yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›¤›
1980’li y›llarda, otizm vakalar›nda da
art›ﬂ görülmüﬂ olmas›.
Neyse ki birçok Avrupa ülkesinde
h›zla ele al›nan yeni çal›ﬂmalar sayesinde, bu aﬂ›yla otizm aras›nda herhangi bir ba¤›n olmad›¤› sonucuna var›ld›. Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinden
al›nan verilerse, otizm vakalar›ndaki

Yeni Bir Soru:
Sorumlu, Metaller mi?

Geliﬂen birçok yeni terapi yöntemiyle otizm art›k baﬂaç›k›lmaz bir durum olarak görülmüyor.

yükseliﬂin, aﬂ›dan önce gerçekleﬂti¤ini
ortaya koymuﬂtu. ‹ngiltere’deki Halk
Sa¤l›¤› Laboratuvar Hizmetleri biriminden Dr. Elizabeth Miller, de¤iﬂik
gruplarca yap›lan birçok araﬂt›rman›n
sonucu olarak, aﬂ›n›n güvenilirli¤inin
kesinleﬂti¤ini, aﬂ›y› vurdurmakta çekince gösterenlerin, çocuklar›n› çok
daha büyük bir tehlikeye att›klar›n›
aç›kça ilan etti.

Olas› Nedenler
Aﬂ›lar›n, otizmin ortaya ç›kmas›ndaki etkileri konusundaki korkular
büyük ölçüde dinmiﬂ bulunuyor. Birçok araﬂt›rmac›ysa, otizmin nedeninin
genlerde yatt›¤› görüﬂünde. Yak›nlarda yap›lan bir çal›ﬂma, tek yumurta
ikizlerinden birinin otistik olmas› durumunda, di¤erinde de % 60 olas›l›kla
otizmin, % 92 olas›l›kla da ba¤l›
sendromlar›n ortaya ç›kabilece¤ine
iﬂaret ediyor. Çift yumurta ikizlerindeyse bu oran % 10 civar›nda.
Otizmin kal›tsal özellikleri konusunda yap›lan çal›ﬂmalar, tahminen 3
ila 10 genin devreye girdi¤ini gösteriyor. Bu genlerde belirli say›n›n üzerinde gerçekleﬂen mutasyonlarla otizmin
ortaya ç›kabilece¤i, daha düﬂük say›daki mutasyonlar›n da utangaçl›k, çekingenlik ve gecikmiﬂ dilsel becerilere
neden olabilece¤i düﬂünülüyor.
“Otizm genleri”ni arama çal›ﬂmalar›,
ﬂimdiden sonuçlar vermiﬂ gibi. Kromozom 7 ve 15’te saptanm›ﬂ baz› anormal özellikler, bu durumla iliﬂkilendirilebiliyor. Araﬂt›rmac›lar, önümüzdeki 5 y›l içinde otizmle ilgili en az bir
genin bulunaca¤›ndan eminler.
Ancak otizmin, tek yumurta ikizlerinden birinde görüldü¤ü halde di¤e-

rinde görülmeme olas›l›¤›n›n varl›¤›,
çevresel etkenlerin de iﬂin içine girebilece¤inin göstergesi. Senaryo ﬂöyle:
Bir veya daha fazla say›daki otizm geninin geçirdi¤i bir mutasyon, çocu¤u,
anne karn›nda veya erken bebeklik
döneminde karﬂ›laﬂt›¤› çevresel bir etkene karﬂ› daha duyarl› hale getirebilir.
Otizm araﬂt›rmac›lar› taraf›ndan biraz temkinle karﬂ›lansa da, belki birçok kad›n taraf›ndan hemen benimsenebilecek (!) ilginç bir görüﬂ de Cambridge Üniversitesi’nden Simon BaronCohen taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂ. Baron-Cohen’in kuram›, otizmle ilgili birçok belirtinin, “erkek beyni”nin ortaya ç›kard›¤› özelliklerin abart›l› ﬂekli
oldu¤unu öne sürüyor. Araﬂt›rmac›,
kuram›n otizm araﬂt›rmac›lar› aras›nda oldukça ilgi çekti¤ini, ancak kesin
bir de¤erlendirme için henüz erken oldu¤unu söylüyor.

Amerika Psikiyatri Derne¤i’nin bu
y›lki toplant›s›nda, otizme iliﬂkin yine
çarp›c› bulgular öne sürüldü. Bunlara
göre otizm, beyin geliﬂmesini olumsuz
etkileyen ve zehirli çevresel maddelere aﬂ›r› duyarl›kla sonuçlanan, metal
metabolizmas›ndaki bir aksakl›ktan
ortaya ç›k›yor olabilirdi. Otizm tan›s›
konmuﬂ 503 kiﬂinin % 99’undan elde
edilen veriler, bu metabolik aksakl›¤a
iﬂaret ediyordu. Kan ve idrar analizleri, bu kiﬂilerin tümünde metalotioneine (MT) iliﬂkin sorunlar oldu¤unu ortaya koyuyordu. Çal›ﬂmay› yürüten
araﬂt›rmac›lar MT’nin, vücutta gerçekleﬂen birçok süreçte önemli iﬂlevler
üstlenen bir protein grubu oldu¤unu
ve sistemdeki bir aksakl›¤›n, otizmde
görülen birçok belirtiye neden olabilece¤ini; söz geliﬂi beyin sinir hücrelerinin geliﬂimini etkileyebilece¤ini ileri
sürdüler. Aksakl›¤›n kendisiyse genetik kaynakl› bir MT eksikli¤i, ya da MT
proteinlerinin etkinli¤ini yok eden biyokimyasal bir anormallik olabilirdi.
Geçti¤imiz May›s ay›nda silahlar yine aﬂ›lara do¤rultuldu. Bu sefer gündeme gelen görüﬂ, MT araﬂt›rmalar›yla hiç de çeliﬂkili say›lamayacak yeni
bir duruma iﬂaret ediyordu. Yeni sorumlu, birçok aﬂ›da kullan›lan ve %
50’ye yak›n oranda c›va içeren bir koruyucuydu: tiomersal. Tiomersalin,
çok küçük bebeklerde, geliﬂmekte
olan beyine olumsuz etkileri biliniyor.

9 yaﬂ›ndaki otistik bir çocu¤un yapt›¤› resimler
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Belirtilerse, otistik çocuklarda görülenlere benzer nitelikte. Birçok araﬂt›rmac› tiomersalin, otizmin ortaya ç›k›ﬂ›nda etkili oldu¤una dair kuﬂku
besliyorsa da, yeni bir aﬂ› pani¤i dalgas› ortaya ç›kmadan konunun bir an
önce ayd›nlanmas›ndan yana.

Umut Var m›?
“3,5 yaﬂ›mla ilgili çok ﬂey hat›rl›yorum. Konuﬂamaman›n hissettirdi¤i öfkeyi de. Ne söylemek istedi¤imin gayet iyi fark›ndayd›m, ama sözcükler
bir türlü a¤z›mdan ç›kmak bilmiyordu. Ben de ç›¤l›k atmaya baﬂl›yordum. Çok iyi hat›rlad›¤›m birﬂey bu....
Anaokulundayken kat›ld›¤›m konuﬂma terapisi program›nda, ö¤retmen
tahtada birﬂey göstermek için kulland›¤› çubu¤u bana her do¤rultup birﬂey söyledi¤inde (bizden birine birﬂey
söylemek istedi¤i zaman, parma¤›yla
o kiﬂiye iﬂaret etmek yerine bu çubu¤u kullan›rd›) avaz›m ç›kt›¤› kadar
ba¤›r›rd›m. Çünkü evde sivri ﬂeyleri
kimseye do¤rultmamam gerekti¤i
söylenmiﬂti ve bunu ö¤retmene aç›klayam›yordum...”
“...ﬁimdi de resimlerle düﬂünüyorum. Sözcükler benim için ikinci bir
lisan›n parçalar›. Hem konuﬂulan,
hem de yaz›l› sözcükleri, sesiyle, rengiyle, görüntüsüyle beynimde oynatt›¤›m bir video filmine çeviriyorum.
Düﬂünce süreci içinde sözcüklerden
yararlanan insanlar bunu anlamakta
genellikle güçlük çekiyorlar, ama
ben, özellikle de iﬂimde olmak üzere
her alanda bundan yararlan›yorum...
Görsel düﬂünce, hayal gücümle koskoca sistemler yaratmam› sa¤lad›. Küçükken, herkesin benim gibi resimlerle düﬂündü¤ünü zannederdim; düﬂünürken geçti¤im yolun herkesinkinden farkl› olabilece¤i akl›m›n ucundan geçmezdi. Otistik oldu¤um için,
bilgiyi ﬂimdi bile, insanlar›n do¤al olarak ald›klar› ﬂekilde alm›yorum; bir
CD-ROM'a depolar gibi beynimde depoluyor, hat›rlamak istedi¤imde de
görüntüler yard›m›yla, yine video izlercesine bilgiyi yerinden ç›kar›yorum...”
Yukar›daki paragraflardan ilki, ﬂu
s›ralarda Colorado Eyalet Üniversitesi Hayvan Bilimleri bölümünde ö¤retim üyeli¤i yapmakta olan ve hayvanc›l›k konusunda tasarlad›¤› gereçler
B‹L‹M ve TEKN‹K 86 A¤ustos 2001

dünya çap›nda kullan›lan Dr. Temple
Grandin'le 1996 y›l›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ bir röportajdan, ikincisiyse Grandin'in “Thinking in Pictures” (Resimlerle Düﬂünmek - 1995) kitab›ndan
al›nt›lar.
Normal olanla olmayan aras›ndaki
s›n›rlar meselesine geri dönersek, ilk
paragraftaki çocu¤un, ikinci paragraftaki annenin “anormal” oldu¤u iddia
edilebilir mi? Ancak ﬂuras› kesin ki
“normal” yaﬂam sürdürenlerle k›yasland›¤›nda, t›pk› benzerleri gibi, kendisi de ailesi de büyük s›k›nt›lar çekmiﬂ. Dr. Temple Grandin'in öyküsü,
umudun varl›¤›n›n en iyi kan›tlar›ndan biri!
Uzmanlar, otizm tan›s› konmuﬂ çocuklara uygulanan en baﬂar›l› terapilerin, onlar›n davran›ﬂ ve iletiﬂim sorunlar›n› çözmeye yard›mc› terapiler olduklar› görüﬂünde. California Üniversitesi'nden araﬂt›rmac› Robert Koegle'in geliﬂtirdi¤i program›n amac› da
bu. Program kapsam›nda çocuklara,
söz geliﬂi dikkat çekmek için ç›¤l›k atmak yerine soru sormalar›, bir nesnenin ikincil ayr›nt›lar› yerine göze çarp›c› temel özelliklerine tepki vermeleri ö¤retiliyor. Çocuklar› güdülemek
amac›yla Koegel, dersleri onlar›n ilgilerine uygun ﬂekilde iﬂliyor; hayvanlara karﬂ› saplant› geliﬂtirmiﬂ bir çocu¤a
“büyük” ve “küçük” kavramlar›n› ö¤retmek için onu hayvanat bahçesine
götürüp bir tavﬂanla fili karﬂ›laﬂt›rmas›n› istiyor örne¤in. Koegel, bu ﬂekilde
birçok çocu¤un en az›ndan büyük sorunlar›n›n üstesinden gelmeyi baﬂard›¤›n› söylüyor.
Otizme, otizm dünyas›n›n içinden
tan›kl›k etmiﬂ olan Dr. Grandin'in görüﬂleri, bu konuda da belki en gerçekçi aç›klamay› sa¤layacak:

“Erken müdahalenin yararlar›na
kuvvetle inan›yorum. Otistik çocuklar›
dünyayla iliﬂki içinde tutmak zorundas›n›z; onlar› d›ﬂlanmaya b›rakamazs›n›z. Böyle bir dönemimi hat›rl›yorum.
Yaln›zca oturur, ileri-geri sallan›r ve
kumun avucumun içinden kay›ﬂ›n› izlerdim. Dünyay› kendi d›ﬂ›ma bir yere
al›r, orada kilitli tutard›m. Çocu¤un
bunu yapmas›na izin verirseniz, geliﬂmeyecektir. Birçok erken müdahale
program›n›n kuramsal temelleri farkl›;
ancak görüﬂüm ﬂu ki iyi e¤iticiler, kuramsal temellerden ba¤›ms›z olarak
birbirleriyle ayn› ﬂeyi uyguluyorlar.
Çocuk, ister terapist, ister e¤itici, ister
anne-babas›yla haftada en az 20 saat
ﬂu veya bu etkinli¤i gerçekleﬂtirdi¤i
sürece, hangi program›n seçildi¤i bence çok önemli de¤il.
Unutmamak gerekir ki bir çocu¤a
uygulanan bir yöntem, bir di¤eri için
geçerli olmayabilir. Duyulara farkl›
tepkiler gösteren çocuklara farkl› ﬂekilde yaklaﬂmak gerekebilir. Biri sese,
di¤eri dokunmaya karﬂ› aﬂ›r› duyarl›
olabilir örne¤in. S›ras›nda otururken
iç çamaﬂ›rlar›n› z›mpara ka¤›d› gibi
hisseden bir çocu¤a (ki ben böyleydim) hiç birﬂey yapt›ramazs›n›z.
Büyüme dönemimde bana yard›mc›
olan birçok ﬂey vard›. 2,5 yaﬂ›nda yap›lan erken müdahale aç›s›ndan çok
ﬂansl›yd›m bir kere. Annemin, baﬂta
okumay› ö¤retmek olmak üzere çok
büyük katk›lar› oldu e¤itimimde. Ayr›ca, iyi bir ö¤retmenin önemini ne kadar vurgulasam yeterli olmaz. Harika
ö¤retmenlerim oldu. Kimi, sorunlar›n
üstesinden kolayl›kla geliyordu; çünkü ben ve benim gibilerle iletiﬂim kurma yetenekleri, do¤al olarak kendilerinde vard›. Kimi de ne kadar ç›rp›nsa
iﬂe yaram›yordu. Ancak bu tür sorunlar› çözmede insanlar genellikle, herﬂeyi tek bir vuruﬂla de¤iﬂtirebilecek sihirli bir de¤ne¤in aray›ﬂ›na giriyorlar.
Böyle birﬂey yok...”
Zeynep Tozar
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