
ÇOCUKLARDA
SOMATİZASYON

PSİKOLAJ EKİM AYI BÜLTENİ



Eski Yunanca'da SOMA -
beden- anlamına
gelmektedir. Somatizasyon
ise aktarılmamış
duyguların bedensel
yansımasıdır.



Somatizasyon, "Günlük
yaşantıyı engelleyen,
tekrarlayan, çok sayıda, klinik
olarak anlamlı ancak sağlık
tetkiklerinin normal çıkması ile
de devam eden bedensel
şikayetlerin bir örüntüsü"
olarak tanımlanır. 



Somatizasyon olarak adlandırdığımız bu
durum dış ve iç dünyada iletişim rolünü
üstlenmektedir. Zihnimin dış dünyada
yaşanan duygusal gerilimleri kusma
gayretini bedenim üstlenir. Birey,
yargılanma, anlaşılmama, kabul
edilmeme gibi nedenlerden duygularını
sözel olarak ifade edemediğinde bedensel
semptomlar ortaya çıkabilmektedir. 



 Yaşamın ilk dönemlerinden itibaren çevre ile
ilişki beden vasıtasıyla sağlanır. Anlatım aracı
olarak sözcüklerin ya da sembollerin henüz
kullanılmadığı erken çocukluk döneminde kendi
anlamlarımızı oluşturmak için biyolojik
sistemimizi kullanırız. Bu bir tür işaret aracıdır.
Sosyal çevreyle iletişimde sözcüklerin
kullanılmaya başlanması ile bedeni aracı koyma
ihtiyacımız sonlanır.

 



Yaşam döngüsünde sosyal, çevresel, duygusal zorlanmalar karşısında yeniden
bedene dönüş olur. Bu süreç insan fizyolojisi için bir tür başetme yöntemidir.
Çözümleyemediğimiz, aktaramadığımız her öykü baş etmemiz gereken bir
duruma dönüşür. Bu, sağlıklı değildir ve bireyin yaşamında erteleme,
reddetme ile başlayan kayıplara ve bütününde işlevselliğin bozulmasına yol
açabilmektedir.

Tüm bunlar zayıf sosyal işlevselliğe,
duygusal rahatsızlığa, bedensel
duyumlara sahip olabilmektelerdir.



F�z�ksel Bel�rt�ler

Karın ağrısı, bulantı, kusma nöbetleri,
öğürmeler, ses kısılmaları, soluk
alamama, çarpıntı, bıçak saplanıyormuş
gibi birkaç dakika/saatlerce göğüs
ağrıları,, baş dönmesi, felç gibi bedenin
bir ya da birden fazla noktasında farklı
şiddette ve farklı döngüde ağrılar
görülür. Artabilir ya da azalabilir.
Bayılma, kas tutulması, yürüyememe,
konuşamama gibi daha büyük ataklar
halindede görülebilir. 



Yüksek kaygı bedende -mış gibi semptom yaratır. Yaşanan çatışmaya dair
zihnim otomatik düşünce yağmurundan kurtuluyor ise aslında odağı
kayıyor ise zihin "Ah oldu işte geçti" yanılsamasına düşer ve başka ya da
benzeri bir güçlük karşısında semptomu yeniden yaratır. Örneğin sınava
yeterince çalışamamış birey kaygılandığında "yetersizlik" sesi adrenalin
düzeyinin artmasına, sinir sisteminin kendini koruması için uzuvların daha
çok çalışmasına katkı sağlar. 



Semptomlar fiziksel sağlık durumlarında bir sorun olduğuna tümüyle
inandırsa da istemli değildir. Bu durumun ortaya çıkma çıkma yaşı en çok
ergenlik döneminde görülmekle birlikte yüksek duygusal çatışmalara sahip
çocuk&ergen&yetişkin bireyler arasında ve kaygılı bağlanmış kimselerde
daha sık görülmektedir.

Birey semptomları sayesinde çevre ile ilişki kurabilir, görülebilir, affedilebilir,
ilişkilerini güçlendirebilir...

YA SONRA? 
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Karşılaştığımız her şeyi algılarız, algıladığımız her şeyi kelimelere dökme şansı
bulamamaktayız. İnsan olmanın bir parçası olarak algının hızı ile zihnin hızı birbiri ile
örtüşmemektedir ve bu olağandır. 

Farkındalığa ulaşamadğımızda istiflenen her duygu ve durum tortulaşmaya başlar.
Yaşamda karşılaştığımız birçok şey farkındalık eşiğinin altında kalıyorsa dev bir
tortuya dönüşmektedir. Farkındalık mevcut olduğunda muhatapların ya da koşulların
paylaşıma uygun olmaması tortulaşmaya katkıda bulunur. 



Uygun ortam, muhatap koşula rastlamayan
çocuk ya da ergen birey başlar "çaresizim,
dinlenmiyorum, görülmeye değer değilim,
yalnızım, eksiğim, yeterli değilim" inançları
geliştirmeye. Deneyimlerim de bu inançlarımı
destekler vaziyettedir.

Yıkıcı olaylara rastladığımda ya da yeni
durumlar bu inançlarımı bilincimde aktive
eder. Çöp kovasının kapağı açılır. Bugüne dek
öğrendiklerim, edindiklerim sol beynimde yer
tutar. Duygularım da sağ beynimde. İnancım
"çaresizim, dinlenmiyorum, görülmeye değer
değilim, yalnızım, eksiğim, yeterli değilim"
şeklinde çerçevelendi ise duygularım da "Kaygı
ve korku"da sabitlenir ya da donakalır. Duygu
insan davranışlarını belirlemek için büyük bir
etkiye sahiptir.
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Kendimle ilgili algım zayıf olunca duygularım da korku ve kaygıda kalır
demiştik. Korku ve kaygı hali bana sürekli tehlikedeyim hissi yaşatır. Sinir
sistemim beni "SAVAŞ YA DA KAÇ" diye durmaksızın uyardığında ya
şalterim atar ya yangın çıkar. Tehdit algımın sönmesi için inançlarımın
çarpık olduğunu bir uzman eşliğinde çalışmalı ve yeni olumlu deneyimler
yaşamalıyım.



Psikolojik travma denilen; tıbbi sorunlar, çatışmalar, ihmal, doğal afet, istismar ya da
nesiller arası aktarım sayılan çarpık duygu ve iletişim yönelimlerimiz… ruhsal
çöküşlerin temel nedeni görülmektedir.
Psikolojik travma zihni parçalara ayırır. 
Travma zihin ve beden arasındaki ilişkiyi de koparır.
Bu, içsel ve sosyal kopuklukları artırarak aile, bireysel, sosyal, akademi üzerinde yıkıcı
etkilere neden olmaktadır.
Zihinlerimiz umutsuzca travmayı geçmişte bırakmaya çalışırken bedenlerimiz
kelimelere dökülmeyen duygu ve hislerle bizi çözüm bekleyen meselelere hapseder.



Dile getirecek hiçbir kanal bulamadığımızda
istiflenen duygu ve durumlar bedensel bir
sızı olarak kendini göstermeye başlar. 
Öz farkındalık ve içsel güvenlik iyilik
halinin, iyi hissetmenin iki önemli sac
ayağıdır.
Beden ve ruh ayrılmaz bir bütündür.
Dolayısıyla ruhumuzla olan ilişkimiz
bedenimize yansır. Bu, bir ilişki ve iletişim
modelidir. Ruhuna iyi bakamayan bedenine
iyi bakamamış olur. Ruhsal olan her şey
bedensel, bedensel olan her şey ruhsaldır.



Somatik semptom bozukluğu yaşayan bireyler ortaya
istemli veya bilinçli olarak semptom çıkarmamaktadır.
Bu durumu yaşayan bireyler kendilerini hasta gibi
gösterecek semptomları varmış gibi davranan
kişilerden de ayrışmaktadır. Bu bozukluğa sahip
bireylerin, psikolojik rahatsızlıklarını doğrudan ifade
etmek yerine, somatik semptomları kullanarak ifade
ettiği düşünülmektedir.



Eğer insan negatif duygulanım içerisinde
ise bu durum bedenlerinde ya da
ruhlarındaki bir rahatsızlığa neden
olmaktadır.
Bedeninizi içeriden dışarıya mı dışarıdan
içeriye mi algılıyorsunuz. Ona bir nesne
muamelesi mi yapıyorsunuz özne
muamelesi mi? Dışarıdan içeriye
geçebilirseniz daha az başetmek
durumunda kaldığınızı göreceksiniz.



''ÇOCUKLARDA SOMATİZASYON'' 
adlı bülten.m�z� okuduğunuz �ç�n 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

a�les� olarak




