
Afazi hastalığı
– bu hastalık nedir?
Afazi, beynin dil ile ilgili bölümlerindeki dokuların
hasar görmesi ile ortaya çıkan bir bozukluktur. Bu
durum, beynin dil ile ilgili olan bölümlerine giden
kanın bir beyin trombozu tarafından engellenmesi
veya beyin dokusunun bir beyin kanaması, bir kaza
veya farklı nedenlerle hasar görmesi sonucu oluşur.

Afazi hastalığı olan kişiler şunları yapmakta 
zorlanabilir:

● konuşmak
● hangi dilin konuşulduğunu anlamak
● okumak
● yazmak

Konuşamıyorken günümüzdeki gibi bir toplumda
yaşamak oldukça zor. Her geçen gün daha fazla işin
insanlar tarafından bilgisayarlar, bilet makineleri gibi
araçlar ile yapıldığı bir teknoloji toplumunda yaşıyo-
ruz. Sözcükleriniz kaybolduysa topluluk içinde ayağa
kalkıp kendinizi göstermeniz artık oldukça zor hale
gelir.

�letişimi nasıl 
kolaylaştırabilirsiniz?
Bir afazi hastası ile iletişim kurmak sezgi, anlayış ve
zaman gerektirir. Ancak, hastanın iletişim yeteneğini
kaybetmediğini asla unutmayın – bu sadece afazi
nedeniyle çok daha zor bir hale geldi. Bu nedenle,
yapılması gereken şey alternatif iletişim yöntemleri
bulmak.

Kişi konuşmakta zorlanıyorsa:
● kısa diyaloglar kurmaya özen gösterin
● sabırlı olun ve duraklamaları anlayışla karşılayın
● söyleneni anlamadığınızda bu konuda dürüst olun.

Anlamış gibi yapmanız hasta için bir aşağılamadır.
Şöyle demek çok daha iyi olur: Bana bir şey söyle-
mek istediğini anlıyorum, ama anlatmaya çalıştığın
şeyi tam olarak anladığımdan emin değilim. Şunu
mu dedin...?

● alternatif veya ek iletişim yöntemlerini deneyin,
kâğıt/kalem, vücut dili ve yüz ifadeleri kullanın

● bir şeyler anlatırken hastanın elinde resim, fotoğraf
veya benzer materyaller olmasına özen gösterin,
elinizle göstererek bir şeyler anlatabilirsiniz

● pes etmeyin – hayal gücünüzü kullanın.

Kişi anlamakta zorlanıyorsa:
● vücut dilini, yüz hareketlerini ve doğal işaretleri

kullanın
● mümkün olduğunca anlattığınız şeyi işaret ederek

gösterin
● kısa cümleler kurun teker teker konuşun
● günlük, yaygın kelimeler kullanın
● ironi yapmamaya çalışın – şakaları anlamak zor

olabilir
● basit ve doğal ama çocukça olmaya bir dil kulla-

nın
● kısa aralıklarla konuşun – aşırıya kaçmayın
● önemli mesajları yazın veya çizin
● takvimler, haritalar, bir sayı tahtası, fotoğraflar, vb.

materyaller kullanarak iletişiminizi destekleyin
● konuşma esnasında sabırlı olun – biraz zaman

tanıyın



AFAZİ
- beyinde hasar oluşmasının 

ardından ortaya çıkan dil
bozukluğu

Hiçbir şey söyleyemeyecek durum-
da olmak, söylenecek hiçbir şey

olmadığı anlamına gelmez

Kuzey Avrupa inme ve afazi dernekleri hakkında
daha fazla bilgi almak için bu derneklerin sitelerini
ziyaret edin. Sitelerde aşağıdaki dil seçenekleri
bulunmaktadır: İsveççe, Norveççe, Fince ve Danca.

İsveç Afazi Derneği
(Afasiförbundet i Sverige)
www.afasi.se

Norveç Afazi Derneği
(Afasiforbundet i Norge)
www.afasi.no

Fin İnme ve Disfazi Derneği
(Stroke- och dysfasiförbundet i Finland)
www.stroke.fi

Danimarka İnme Derneği
(Hjernesagen)
- beyin trombozu veya beyin kanaması geçiren kişiler
için bir Danimarka derneği.
www.hjernesagen.dk

Afazi veya inme gibi sağlık sorunları olan kişileri
bünyesinde barındıran Kuzey Avrupalı üye kuru-
luşlara yönelik olan Kuzey Avrupa Afazi Derneği –
piyasada Türkçe konuşan vatandaşlar için afazi
hakkında bir kitap bulunmadığını fark ederek bu
kitapçığı yayınladı.

Kitapçık temel olarak afazi hastalarına ve diğer
afazi hastalarının iletişim ağına odaklanmıştır. Uma-
rız bu kitapçık işinize yarar. TYRKISK 


