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Önsöz

Almanya‘da, afazi teşhisi konan kişilere veya akrabalarına sunulan çok çeşitli kişisel danışmanlık 
ve destek hizmetleri vardır. Tıbbi bakım ve logopedi tedavisine ilaveten bir diğer seçenek de ken-
di kendine yardım grubuna katılmaktır. Kendi kendine yardım gruplarının sunduğu olanakları 
sizlere kısaca açıklamak istiyoruz. Almanya‘da, kendi kendine yardım grubu bünyesinde başka 
insanlarla fikir alışverişinde bulunma imkanı vardır. Aynı şikayetlere, endişelere sahip ve aynı 
sorunları yaşayan başka kişilerle irtibat kurulabilir. Aynı hastalıktan muzdarip kişilerle yapılacak 
buluşmada, insanlar teşhislerinde yalnız olmadıklarını öğrenir, tedaviler hakkında önemli ipuçları 
alır ve çoğu zaman da yeni arkadaşlar edinirler. Kendi kendine yardım grupları, afazili kişilerin 
yakınları için de fikir alışverişi bakımından önemli bir başvuru yeridir. Bu da sıkıntıları önemli 
ölçüde azaltan bir etken olabilir. Kendi kendine yardım, herkesi güçlü kılma potansiyeline sahip, 
kapılarını herkese açan ve bir arada olma sayesinde kronik hastalığı olan kişiler, engelliler ve 
yakınları için önemli bir başvuru yeri olan bir topluluktur. Broşürümüzle afazi ile yaşamaya dair 
bilgiler sunmak ve kendi kendine yardım seçeneğini sizlere takdim etmek istiyoruz. 
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Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. işbirliği ile LAG Selbsthilfe RLP e.V.



Ali 58: 
„Hastanede uyandığımda hiç Almanca bilmiyordum ve 
sadece birkaç kelime Türkçe konuşabiliyordum. Doktorlar 
ve hasta bakıcılar benimle konuştuklarında, benden ne 
istediklerini anlamadım. Kafamdan bir sürü şey geçiyordu 
ama ben ve diğerleri arasında bir duvar vardı. 
Neyse ki sabırla, birçok tedaviyle ve yanımda duran insan-
lar sayesinde hayatıma dönmenin yolunu buldum. Kendi 
kendine yardım grubu bana büyük destek sundu.“



1. Afazi nedir? 

2. Tanım ve nedenler 

Birden uyanıp artık konuşamıyor olmak, afazili bir kişinin yaşadığı korkunç deneyimdir. Hasta-
ne odasına gelir ve yakınınızla konuşmak istersiniz ama anlaşılır bir yanıt alamazsınız. Yakınınız 
size bakar, bir şeyler söylemeye çalışır, elleriyle işaret eder ve anlaşılmaz sesler çıkarır. Ne 
olmuştur? Yakınınızın afazisi vardır. Federal Almanya Cumhuriyeti‘nde afaziden muzdarip 
yaklaşık 100.000 kişi vardır. Buna her yıl yaklaşık 30.000 yeni hasta eklenir. Birçok hasta yakını 
bu durum karşısında genelde çaresiz kalır. 

Afazi, beynin sol tarafında bir hasar sonrası ortaya çıkabilen, sonradan edinilen, nörojenik 
bir konuşma bozukluğudur. Böyle bir hasara çoğunlukla felç neden olur. Diğer olası neden-
ler beyin kanaması, beyin tümörleri, iltihaplı süreçler veya kafatası yaralanmalarıdır (örneğin 
bir kaza sonrasında). „Afazi“ kelimesi tıbbi bir terimdir ve „dilsiz“ demektir. Ancak afazi mut-
laka komple bir konuşma kaybı anlamına gelmez. Hasarın boyutuna ve yerine bağlı olarak 
konuşma bozukluğu afazisi farklı şiddet derecelerinde ve farklı şekillerde ortaya çıkar. Afazinin 
zihinsel engel veya psikolojik sorunla ilgisi yoktur. Afazi, dilsel iletişim becerilerini değiştirir, 
düşünme yeteneği hiçbir şekilde etkilenmez. 
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3. Etkilenen işlev alanları 

Dilsel üretim ve dilsel anlayış bozulur ancak okuma, yazma, jestler ve mimikler gibi ilişkili 
alanlar da farklı derecelerde etkilenebilir. 

Konuşma: Çoğu afazili kişi, biri onlarla konuşmak istediğinde ve onlar da yanıt vermek 
istediğinde kendilerini spontane bir şekilde ifade etmekte zorlanır. Kimileri sadece art arda he-
celer sıralayarak konuşur, kimileri ise çok yavaş konuşur ve kelimeler oluşturmakta zorlanırlar. 
Kimileri de doğru kelimeleri bulamayabilir. Öte yandan bazı mağdurlar da akıcı bir şekilde 
konuşur, ancak sesleri ve kelimeleri karıştırır. Yine dilbilgisi hataları çok yaygın görülür. Afazili 
insanlar, ifade etmeye çalıştıklarından tamamen farklı şeyler söyleyebilir. Birçoğu „sağ“ ve „sol“ 
gibi benzer içeriğe sahip kelimeleri karıştırır veya „evet“ yerine „hayır“ diyebilir. Bazı mağdurlar 
kendilerine engel olamadan aynı sesleri ve kelimeleri tekrar tekrar söyler. 

Yazma: Genellikle harfler karıştırılır, eklenir veya unutulur. Çoğu durumda kelimeler doğru bir 
şekilde yazılır, ancak genelde anlam veya ses açısından benzer bir kelimeyle karıştırılır. Ancak 
oluşturulan bazı kelimelerin asıl kelimeyle hiçbir benzerliği olmaz. 

Anlama: Afazili insanlar sözlü ve yazılı dili anlamakta genelde zorluk çekerler. Çoğu insan özel-
likle çok hızlı konuşulurken veya birden çok kişi konuşmaya dahil olduğunda söylenenleri iyi 
takip edemez veya belirli ifadeleri yanlış anlar. 
Okuma: Çoğu afazi mağduru okuma becerilerini tamamen, bazıları da kısmen yitirir. Ancak 
ciddi okuma bozukluklarında dahi kimi zaman iyi bilinen kelimeler okunabilir. Sıklıkla okunan 
kelimeler eşanlamlı sözcüklerle karıştırılır, örn. mağdur „ayakkabı“ yerine „pabuç“ diye okuya-
bilir. Kimileri münferit kelimeleri ve cümleleri okuyabilir ancak anlamlarını anlayamaz. 

Rakamlar: Afazili birçok insanın sayıları kullanma, yani onları adlandırma, yazma, okuma veya 
onlarla hesap yapma becerilerinde aksaklıklar görülür. 

Jest ve mimik: Kimi zaman jest ve mimikler de zarar görür. Böyle bir durumda el hareketleri 
ve yüz ifadeleri, mağdurun aslında ifade etmek istediklerine karşılık gelmez. 

Eşlik eden belirtiler: Altta yatan nörolojik hastalık bağlamında (felç, beyin travması, tümör 
vs.) hemianopsi, yutma bozuklukları, hafıza bozuklukları ve depresyon ya da dürtü azalması 
benzeri psikolojik bozukluklar gibi algı bozuklukları da ortaya çıkabilir. 



4. Kendi kendine yardımın sunduğu destek

Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. 
Bundesverband Aphasie e. V. çatısı altında afazili insanlara yönelik ülke çapında kendi kendi-
ne yardım grupları ve profesyonel destek hizmetlerinden oluşan bir ağ bulunur. 
Rheinland-Pfalz‘daki Landesverband Aphasie‘ye bağlı halihazırda 19 yerel kendi kendine 
yardım grubu ve mağdur gençlerden oluşan bölgeler üstü „Junge Aphasiker“ („Genç Afazili-
ler“) birliği vardır. 

Kendi kendine yardım gruplarında mağdurlar, özel türde bir anlayış ve destek sağlayacak 
şekilde benzer bozukluklara, hastalık öyküsüne ve rehabilitasyon deneyimlerine yardımcı 
olan insanlarla bir araya gelir. Burada buluşan mağdurlar birbirlerine destek olmak ve böyle-
ce sorunlarıyla daha iyi başa çıkmak amacıyla deneyim alışverişinde bulunur. Grup üyelerinin 
düzenli olarak buluşması temas korkusunu giderir, dil engellerini ortadan kaldırır ve iletişim 
becerilerini harekete geçirir. Sadece bilgi ve deneyim alışverişi değil, aynı zamanda ortak 
gerçekleştirilen faaliyetler de afazili kişilerin sosyal entegrasyonunu teşvik eder. 

Landesverband ayrıca hastalıkla olumlu bir şekilde başa çıkılması amacıyla, mağdur ve 
yakınlarının buluştuğu birkaç gün süren aile seminerleri ve atölyeler düzenler. Günlük sorun-
lar arka planda bırakılır, ortak faaliyetler birliktelik duygusunu güçlendirir ve önemli bilgiler ev-
deki günlük yaşamın üstesinden gelmeye yardımcı olur. Kendi kendine yardım çalışmalarının 
yanı sıra Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. iki danışmanlık merkezine sahiptir: 
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Aphasiezentrum Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz Afazi Merkezi) 
Eyalet afazi merkezi ve dört bölge merkezinde afazi ve rehabilitasyonla ilgili tüm sorularınızda 
size danışmanlık sunacak profesyonel irtibat kişileri bulabilirsiniz. 
Afazi merkezlerinin görevi akut evrede, rehabilitasyon esnasında ve daha sonra ev ortamında 
mağdurlara sunulan bakım hizmetini iyileştirmektir. Tüm mağdurlara, yakınlarına ve Rhein-
land-Pfalz‘daki ilgili taraflara sorularını yöneltebilecekleri bir başvuru yeri sunarız. Burada 
hastalık belirtileri hakkındaki genel bilgilerin yanı sıra ayakta ve yatarak rehabilitasyonla ilgili 
adresleri bulabilirsiniz. Mağdur yakınlarına sunulan danışmanlıkta mağdurlara yaklaşıma yö-
nelik bilgilendirme ve hedefe yönelik aydınlatma, yardım ve stratejilere odaklanılır. 

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 
(Tamamlayıcı Bağımsız Katılım Danışmanlığı - EUTB®) 
Landesverband 2018 yılından bu yana engelli (veya engellilik riski olan) kişilere yönelik ilave bir 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Neuwied İlçesi Afazi Merkezine bağlı EUTB® bünyesinde 
rehabilitasyon ve katılım ile ilgili her konuda uzmanlar bulabilirsiniz. Burada örneğin masraf
üstlenicileri, rehabilitasyon hizmeti başvuruları, çalışma yaşamına katılım, yardımcı aletler 
veya ağır engelli kimlikleriyle ilgili sorular açıklığa kavuşturulur. 
EUTB® tarafından sunulan danışmanlıklar „Peer Counseling“ („akran danışmanlığı“) aracılığıyla 
gerçekleştirilir. „Peer“ („akran“) aynı veya benzer deneyimlere sahip bireylerden oluşan bir 
gruptaki insanlara denir. EUTB® bünyesinde kendileri de bir engel veya hastalıktan muzda-
rip olan akran danışmanlar çalışır. Tüm konular hakkında sizinle güvenilir bir ortamda açıkça 
konuşabilirler. Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. tarafından Afazi Merkezi veya 
EUTB® bünyesinde sunulan danışmanlık hizmetlerinin tamamı ücretsizdir. 

Daha fazla sorunuz mu var? Derneğimize başvurmaktan çekinmeyin:

Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. 
Buchenstraße 5 / 56588 Waldbreitbach
E-posta: info@landesverband-aphasie.de / İnternet: www.lv-aphasie.de 
Tel.: 02638-946 91 05

Aphasiezentrum Rheinland-Pfalz 
(Rheinland-Pfalz Afazi Merkezi) 
E-posta: info@aphasiezentrum-rlp.de / İnternet: www.aphasiezentrum-rlp.de 
Tel.: 02638-946 91 06

Afazi Merkezi EUTB® – Neuwied İlçesi 
E-posta: info@eutb-az.de / İnternet: www.eutb-az.de 
Tel.: 02638- 949 23 51

mailto:info@landesverband-aphasie.de
https://www.landesverband-aphasie.de/
mailto:info@aphasiezentrum-rlp.de
mailto:info@eutb-az.de
http://www.eutb-az.de
http://www.aphasiezentrum-rlp.de
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Künye

Landesverband Aphasie Rheinland-Pfalz e. V. 
Adres:  Buchenstraße 5, 56588 Waldbreitbach 

E-posta: info@landesverband-aphasie.de 
Telefon: 02638-946 91 05 
İnternet: www.lv-aphasie.de  

LAG Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz e.V.                      
Adres: Kaiserstr. 42, 55116 Mainz 

E-posta: info@lag-sb-rlp.de 
Telefon: 06131-33 62 80 
Web: www.lag-sb-rlp.de 
Sosyal Medya: www.twitter.com/RLPSelbsthilfe
www.facebook.com/RLPSelbsthilfe
www.instagram.com/rlpselbsthilfe
YouTube Kanalı: Studio Selbsthilfe 

Broşür, BKK Landesverband Mitte tarafından desteklenmiştir.
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