
Disleksi, Öğrenme ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sorunlarının Tarihi 
Geçmişi.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) hep “DEHB” şeklinde mi ifade edilip
adlandırılmıştır? Özel eğitim kanunu yıllar boyunca nasıl gelişti? Aşağıda kronolojik olarak
sıralanmış  zaman  çizelgesi  yardımıyla  öğrenme  ve  dikkat  sorunlarının  tarihine  bir  göz
atabilirsiniz.

1800’lerden 1900’lerin Ortalarına
Güncel konu: Öğrenme ve dikkat sorunları henüz toplum içinde pek fazla bilinmemektedir.
Ancak doktorlar ve bilim insanları arasında konu edinilen bir olaydır. 

1877:  Alman nörolog Adolf  Kussmaul  “okuma körlüğü” tabirini  literatüre  kazandırmıştır.
“Bir kişideki görme, zekâ ve konuşma becerileri sağlam olsa dahi okuma körlüğü hala vuku
bulabilir.”

1887:  Alman fizikçi  Rudolf  Berlin,  okuma güçlükleri  ifadesini  geliştirmek için “disleksi”
terimini kullanır.

1902: İngiliz tıp dergisi Lancet, 1845 yapımı olan ”The Story of Fid gety Philip” adıyla anılan
Kurtlu Philip şiirini yayımlar. Bir tıp dergisinde yer alan bu şiir, DEHB sorununa göndermeler
yapan  ilk  referanslardan  biri  olabilme  özelliği  taşımaktadır.  “Philip…yerinde  durmuyor,
Solucan gibi kıvrılıyor, Ve kıkırdıyor, Ve sonra ben dur diyorum, O ise öne arkaya sallanıp
sandalyesini eğiyor.”

1905:  W.E  Bruner,  çocukluktaki  okuma  zorluklarının  anlatıldığı  ilk  raporu  Amerika’da
yayımlar. “Disleksi” tabiri, 1930’lara kadar yaygın olarak kullanılan bir terim değildi. 

1955:  FDA (Yiyecek ve İçecek Kurulu), depresyon ve yorgunluk tedavisi için Ritalin adlı
ilacın kullanılmasına onay verir. Fakat DEHB için bu ilaca izin verilmez çünkü tıp dünyası
tarafından bir 13 yıl tanınmamıştır.

1960’lar ve 1970’ler
Güncel konu:  Amerika’da eğitim ve tıp camiasındaki uzmanlar, öğrenme güçlükleri (LD)
ifadesini  ve  daha  sonradan  DEHB adıyla  anılacak  olan  Dikkat  Eksikliği  ve  Hiperaktivite
Bozukluğunu tanır. Devlet okulları ve federal hükümet, öğrenme güçlükleri konusuna daha
çok önem vermeye başlar. Ancak bu durumdaki  birçok çocuğa hala  yaşıtlarından ayrı  bir
şekilde eğitim verilir. Kaynaştırma eğitimi henüz söz konusu olmamakla birlikte genel olarak
uygulanan bir içerik değildir.
1961:  Çocuklarda  görülen  hiperkinetik  belirtileri  tedavi  etmek  için  ilk  defa  Ritalin
kullanılmıştır.

1963:  Psikolog Samuel A. Kirk, Şikago’da düzenlenen bir eğitim konferansında ‘’öğrenme
bozukluğu’’ ifadesini kullanan ilk kişi olmuştur. 

1964:  Çocuklar  için  Öğrenme  Güçlüğü  Derneği  (ACLD)  kuruldu.  Amerika’nın  Öğrenme
Güçlüğü Derneği olarak bilinmese de her eyalette vardır.
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1968:  Şu an günümüzde  DEHB olarak bilinen sorun, ilk kez  Teşhis ve İstatiksel Kılavuzda
ortaya çıkar. “Hiperkinetik dürtü bozukluğu” adı verilir.

1969:  Meclis oturumu ilk federal yasadan geçer ve öğrenme güçlükleri olan çocuklar için
destek hizmet talep eder.

1973: Meclis oturumu, 1973 Rehabilitasyon yasasından geçerek 504 planı için onay alır. Bu
sayede  devlet  yardımı  alan  programlardaki,çeşitli  engelleri  olan  insanlara  karşı  yapılan
ayrımcılığın önüne geçilir.

1975:Oturum  aynı  zamanda,  Engelleri  olan  Çocukların  Tümü  için  Eğitim  yasasından
(EAHCA)  da  geçer.  Böylece,  bütün  öğrenciler  için  “ücretsiz  ve  uygun  devlet  eğitimi”
sağlanır.

1977:  Pete  ve  Carrie  Rozelle,  Öğrenme  Bozuklukları  için  Ulusal  Eğitim  Merkezini  (o
zamanlar  Öğrenme  Bozukluğu  olan  Çocuklar  Vakfı  olarak  bilinirdi)  kurdu.Öğrenme
bozuklukları olan bir çocuğa sahip olan Rozelle çifti,  aynı durumda olan diğer ailelere de
yardım etmek isterler.

1980’ler ve 1990’lar
Güncel konu:  Eğitim ve tıp çevreleri,  öğrenme ve dikkat sorunlarını anlamak ve bu gibi
güçlükleri  olan çocuklara yardım etmek için yoğun uğraş vermektedir. DEHB geniş çapta
tanınır. Çocuklara aşırı derecede ve gereğinden fazla tanı konduğu ihtilaf konusu haline gelir.

1980:  “Hiperkinetik  hareket  bozukluğu” yeniden adlandırılarak  dikkat  eksikliği  bozukluğu
(ADD) olarak  değiştirilir.  Tanısal  ve  istatistiksel  yönergeler  (DSM) tanımına  göre,  dikkat
sorunlarının dürtüsellik ve hiperaktivite ile bir ilgisi olmadığı öne sürülmüştür. Ancak dikkat
eksikliği  bozukluğu,  hiperaktivite  ile  birlikte  ortaya  çıkan  bir  dikkat  sorunu  olarak
tanımlanmıştır.

1985: Şarkıcı ve oyuncu Cher, “matematik disleksisi” olarak tabir ettiği  disleksinin nasıl bir
şey olduğundan bahseder.
On yıl sonra ise Cher, öz geçmişinde diskalkuli olduğunu dile getirir.
Disleksi yasasını  ilk  tanıyan  devlet  Teksas’tır.  İlçelerdeki  yerel  mahalle  okullarının,
öğrencileri  disleksi olup  olmadıklarına  göre  bir  elemeden  geçirmesi  gerekmektedir.  Eğer
disleksi semptomları  gösteren  çocuklar  olursa,  onlar  için  özel  eğitim  müdahaleleri
kapsamında  bir  uygulama  başlatılmaktadır.  Gelecek  yirmi  yıl  içinde,  çok  sayıda  devlet
disleksiyasasını hayata geçirir.

1987:  Dikkat  eksikliği  bozukluğu  (ADD),  tanısal  ve  istatistiksel  yönergeler  (DSM)
kapsamında  dikkat  eksikliği  hiperaktivite  bozukluğu  olarak  yeniden  revize  edilerek
değiştirilmiştir. 

1990:  Kongrede kabul edilen Amerikalı Engelliler Yasası (ADA) ile kamu sektöründe ve iş
alanlarında engelli kişilere karşı ayrımcılık yasaklanır.
Engelli  Çocukların  Tümü  için  Eğitim  yasası  (EAHCA)  da  yenilenir  ve  Güçlükleri  olan
Bireylerin  Eğitimi  Yasası  (IDEA)  olarak  yeniden  adlandırılır.  Bu  yeni  versiyonda,  engel
yerine güçlük ifadesi kullanılmıştır.
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1996:  Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsündeki ekip, dislektik kişilerin beyin yapılarını inceler ve
beyindeki hangi bölgelerin bu kişilerde farklı çalıştığını tespit eder.
Ebeveynler ve öğretmenler için öğrenme güçlükleri ile ilgili internette oluşturulan ilk kaynak
LD Online’dır. 

1997: Güçlükleri olan Bireylerin Eğitimi Yasası (IDEA) için büyük değişiklikler: DEHB olan
öğrenciler, “Diğer Sağlık Bozuklukları” kategorisi altında özel eğitim hizmetleri için uygun
görülmüşlerdir.  Genel  eğitim  öğretmenleri  BEP planları  için  ilk  adımı  atarlar.  Böylelikle
öğrenciler,  düzenli  eğitimden  daha  fazla  fayda  sağlarken  aynı  zamanda  ülke  çapındaki
değerlendirmelere tabii tutulmaktalar.

2000’lerden Günümüze Kadar
Güncel konu:  Öğrenme güçlüğü ve  DEHB sorunlarına yönelik farkındalık ve araştırmalar
gündem konusu haline gelir. Federal yasalarca daha net bir şekilde tanımlanan özel eğitim
hizmetleri, ebeveynlere daha fazla hak sağlamaktadır. Bu sorunların neden ortaya çıktıklarını
tespit etmek amacıyla araştırmacılar beyin görüntüleme sistemleri kullanmaya başlar. 

2001: İlk ve Orta Öğretim Eğitim Kanunları, Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın (No Child Left
Behind) hareketiyle yeniden canlandırılmıştır. Bu sayede öğrencilerin gelişiminden, eyaletler
ve okullar sorumlu tutulur. 

2002:  Yale  Üniversitesindeki  araştırmacılar,  fMRI  teknolojisini  kullanarak  dislektik  olan
çocukların okuma gerektiren görevlerde beyin yapılarının yaşıtlarından nasıl farklı işlediğini
ortaya koyar.

2003:  Oyuncu Henry Winkler (The Forız), kitap karakteri olan Hank Zipzer’i dislektik bir
afacan kahraman olarak tanıtır. Kendisi de dislektik olan Winkler, öğrenme ve dikkat sorunları
olan çocukların kendileriyle özdeştirmeleri için onlara bir kahraman vermek ister.

2004: Tekrar yenilenen IDEA sayesinde, ebeveynlere daha fazla imkân sağlanır ve okulların
sorumlulukları daha iyi  bir şekilde belirlenir. Ayrıca IDEA Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın
hareketi  ile  daha  yakından  ilişkilidir.  Müdahale  programları  (RTI),  güçlük  yaşayan
öğrencilerin  özel  eğitim hizmetleri  almalarından önce  yapılır  ki  daha  iyi  anlaşılabilsin  ve
yardımı olsun.

2005: Yale Üniversitesindeki bir grup araştırmacı, disleksi ile bağlantılı olan bir gen bulur.

2007:  Amerika’daki Eğitim Departmanı İnsan Hakları bürosu ‘’Sevgili İş Arkadaşı’’ adıyla
bir  mektup gönderir. Bu mektupta,  özel zorlukları  olan çocukları,  hızlandırılmış akademik
programlara girmekten mahrum bırakmanın insan haklarını ihlal etmek olduğu dile getirilir. 
Londra  Üniversite  Koleji’ndeki  araştırmacılar,  diskalkuli olan  bireylerdeki  beynin  hangi
bölgesinin etkili bir biçimde çalışmadığını anlamak için beyin görüntüleme sistemi kullanırlar.

2010:  Bir anket (GfK Roper anketi),  Amerikalıların yüzde sekseninin,  “öğrenme sorunları
olan çocukların herkes kadar zeki” olduklarına katıldıklarını ortaya koyar.
M.I.N.D  Enstitüsündeki  araştırmacılar,  DEHB olan  çocukların  beyinlerindeki  elektriksel
bağlantılar  arasındaki farkları ortaya çıkarır. Dikkat sorununun biyolojik bir sebebi olduğu
saptanır. 
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2013:  DSM-5  (tanısal  ve  istatistiksel  yönergeler)  anlamını  daha  da  genişleterek  “özel
öğrenme güçlüğü” halini alır.
Amerikan  Çalışma  Bakanlığı,  yeni  bir  düzenleme  ile  anlaşmalı  taraf  ve  taşeronların  %7
oranındaki iş gücünün engelleri olan bireylerden oluşmasını şart koşar. 

2014:  Bir  çok  vakıf  ve  dernek  kurulur.  Başlangıç  olarak,  çocukları  öğrenme  ve  dikkat
bozukluğu sahibi olan ebeveynlerin ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı olmak adına onlara
çeşitli pratik, kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir bilgiler sağlar. 
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