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Aysun Hanım 35 yıldır öğretmenlik yapıyor. Ona ya-
şama sevinci aşılayan öğretmenliği çok sevmesine 
rağmen bir süredir işiyle ilgili ayrıntıları unutmaya 

başladı; düşüncelerini düzene sokmakta zorlanır hale geldi. 
Önceleri durumuna gülüp geçtiyse de hafıza sorunu artarak 
devam etti. Ailesi ve yakın çevresi bu unutkanlıkları anla-
yışla karşılasalar da onlar da bir şeyler yapmaları gerektiğini 
hissediyor ancak ne yapmaları gerektiğini kestiremiyorlar-
dı. Okul yöneticileri ve veliler de Aysun Hanım’ın mesleki 
performansı konusunda endişelenmekteydiler. Okul müdü-
rü, Aysun Hanım’a bir doktora danışması tavsiyesinde bu-
lundu. Aysun Hanım şimdi bir yandan kendine ve içinde 
bulunduğu bu yıldırıcı duruma kızıyor diğer yandan da yaşa-
dığı sorunların Alzheimer hastalığının belirtisi olup olma-
dığını merak ediyor.

Çoğumuz “unutkanlaşma” endişesini taşırız. Yine pek 
çoğumuz unutkanlığın Alzheimer hastalığının ilk belirtisi 
olabileceğinin farkındayız. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı 
araştırmalar hafıza konusunda pek çok yeni bilgiyi gün ışı-
ğına çıkarttı. Bu yeni bilgiler, neden kimi hafıza problemle-
rinin ciddi ve önemli, diğer kimi hafıza problemlerinin de 
o kadar ciddi olmadığı konusunda aydınlanmamızı sağladı.

 
HAFIZADA YAŞA BAĞLI 
DEĞİŞİKLİKLER

Unutkanlık normal yaşlanmanın bir parçası olabilir. Ya-
şımız ilerledikçe tüm vücudumuzda olduğu gibi beynimizde 
de bazı değişiklikler olur. Bunun sonucunda, kimimiz yeni 
bir bilgiyi öğrenmenin eskiye oranla daha fazla zaman aldı-
ğını, kimimiz bildiğimiz şeyleri hatırlamakta zorlandığımızı 
fark ederiz. Bazılarımız anahtar, gözlük gibi kişisel eşyaları-
mızı koyduğumuz yeri hatırlayamayabiliriz. Bu belirtiler ge-
nellikle hafif unutkanlığın belirtileridir ve ciddi hafıza so-
runlarına işaret etmez. 

İleri yaşlı yetişkinlerin bazıları, karmaşık hafıza ve öğ-
renme testlerinde gençler kadar başarı gösteremeyebilir. An-
cak araştırmalar ileri yaşlı yetişkinlerin yeterli zaman veril-
diğinde söz konusu testlerde genç yetişkinler kadar başarılı 
olabildiklerini göstermiştir. Dahası, araştırmalar sağlıklı ile-
ri yaşlı yetişkinlerin “kelime haznesi” gibi kimi zihinsel ye-
tenek alanlarında genç yetişkinlerden de başarılı olduğunu 
ortaya koymuştur.

HAFIZA KAYBININ DİĞER NEDEN-
LERİ

Bazı hafıza sorunları tedavi edilebilir sağlık problemle-

rine bağlı olabilir. İlaç yan etkileri, B12 vitamini eksikliği, 
kronik alkolizm, beyin tümörleri, sinir sistemini etkileyen 
enfeksiyonlar veya beyin damarlarında kan akımını kesin-
tiye uğratan pıhtılar hafıza kaybına ve akabinde bunamaya 
(demans) neden olabilir. Tiroid bezinin, böbreklerin ve ka-
raciğerin tedavi edilebilir kimi hastalıkları da hafıza sorun-
larına neden olabilir. Bu saydığımız ciddi sağlık problemle-
rinin tedavisi zaman kaybetmeden yapılmalıdır.

Stres, endişe bozukluğu veya depresyon gibi duygulanım 
sorunlarının da unutkanlığa neden olabildiği artık iyi bilin-
mektedir. Duygusal sorunlara bağlı unutkanlığa yanlışlık-
la demans tanısı konması da az görülen bir durum değildir. 
Örneğin, kısa süre önce emekli olduğundan kendini boşlu-
ğa düşmüş hisseden ya da eşini veya bir yakınını kaybetti-
ği için yasta olan bir kişi, bu önemli hayat değişiklikleri ile 
mücadele etmeye çabaladığı süre boyunca zihinsel karmaşa 
yaşayabilir ve unutkanlaşabilir.

Genelde duygusal nedenlere bağlı unutkanlık ve akıl 
karışıklığı zaman içerisinde duyguların hafiflemesi ile ge-
çer. Ailenin ve arkadaşların desteği bu dönemde çok fayda-
lı olacaktır. Ancak bu süreç fazlaca uzar ise, yani duygula-
rın normalleşmesi için makul bir süre geçtikten sonra zihin-
sel problemler, unutkanlık devam etmekteyse doktora da-
nışmak gereklidir. Zira duygulanım sorunlarına bağlı unut-
kanlık da sözel terapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin birlikte 
kullanımı ile tedavi edilebilir.

DAHA CİDDİ HAFIZA SORUNLARI
Bazı ileri yaşlı yetişkinler için hafıza problemleri hafif bi-

lişsel bozukluk (Mild Cognitive Impairment, MCI) ya da de-
mans gibi daha ciddi bir sorunun ilk belirtisi olabilir. Endişe 
edecek düzeyde hafıza sorunu yaşayan bireylerin  doktorlarına 
danışması büyük önem taşımaktadır. Doktorunuz öykünüzü 
alarak, kapsamlı bir fizik muayene ve bazı testler yaparak ha-
fıza probleminize tanı koyma yolunda ilk adımları atacaktır. 

Unutkanlık için yapılacak tam bir tıbbi değerlendirme 
tıbbi geçmişin, kullanılan reçeteli ve reçetesiz ilaçların, di-
yetin ve gerekli laboratuar/görüntüleme tetkiklerinin göz-
den geçirilmesi gibi bileşenler içerir. Doğru tanı için detay-
lar son derece önemli olduğundan, doktorunuz aile bireyle-
ri, bakıcı, yakın arkadaş gibi sizi iyi tanıyan kişilerin de fik-
rini almak isteyebilir.

Doktorunuz hafıza problemlerinin kökenini tespit et-
mek için kan ve idrar testleri isteyebilir. Ayrıca hafızayı ve 
“problem çözme”, “lisan” gibi zihinsel faaliyetin diğer alan-
larını değerlendirmek için bazı testler yapabilir. Kimi durum-

larda hafıza problemlerine 
neden olabilecek hasta-
lık ihtimallerini dışlamak 
için bilgisayarlı tomografi 
(BT) ya da manyetik rezo-
nans görüntüleme (MR) 
adı verilen görüntüleme 
yöntemlerine başvurmak 
gerekebilir.

AMNESTİK 
HAFİF BİLİŞ-
SEL BOZUK-
LUK (AMNESTİC MİLD COGNİTİ-
VE IMPAİRMENT, MCI) 

Hafıza sorunları yaşayan kişilerin bir kısmına amnestik 
hafif bilişsel bozukluk tanısı konur. Hafif bilişsel bozukluğu 
olan kişiler kendi akranlarına kıyasla daha fazla hafıza soru-
nu yaşarlar ancak bu sorunlar Alzheimer hastalığında görü-
lenler kadar şiddetli değildir ve günlük yaşam aktiviteleri-
ni fazlaca etkilemez.

Hafif bilişsel bozukluğun belirtileri arasında sık sık göz-
lük, anahtar gibi kişisel eşyaları nereye koyduğunu hatırla-
yamama, önemli toplantıları ve randevuları unutma, söy-
lenmek istenen kelimeleri hatırlamakta zorlanma sayılabi-
lir. Aile ve yakın çevre bu hafıza takılmalarını fark edebilir 
ve kişi de hafızasını yitirmekte olduğu endişesini taşıyabilir. 
Sıklıkla, hafif bilişsel bozukluğu olan kişinin doktora başvur-
masına neden olan da bu endişedir.

Araştırmalar hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerin Alzhe-
imer hastalığına yakalanma riskinin toplum genelinden da-
ha fazla olduğunu göstermiştir. Yine de bu, hafif bilişsel bo-
zukluğu olan herkesin ileride Alzheimer hastalığına yakala-
nacağı anlamına gelmemektedir. Neden hafif bilişsel bozuk-
luğu olan kişilerin yalnızca bir bölümünün Alzheimer has-
talığına ilerlediğini açıklamaya çalışan bilimsel araştırma-
lar sürmektedir.

Günümüzde hafif bilişsel bozukluğun standart bir teda-
visi bulunmamaktadır. Eğer hafif bilişsel bozukluğunuz var-
sa doktorunuzun sizi takibe alması çok önemlidir. Doktoru-
nuz gerekli gördüğü aralıklarla hafıza ve bilişsel yetilerini-
zi basit bazı testlerle ölçecek ve ortaya çıkabilecek değişik-
likleri tespit etmeye hazır olacaktır. Bu tarihte hafif bilişsel 
bozukluğun tedavisine yönelik onaylanmış herhangi bir ilaç 
bulunmamaktadır.

Devamı haftaya
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Ortadoğulu musunuz, 
Uzakdoğulu mu?
Baştarafı 3. sayfadan devam

dukları yere, “Uzak” demek zorunda mıdırlar? Çinli, bin-
lerce yıllık Bejing’ine, Batılılar “Pekin” dedi diye, Pekin 
demek zorunda mıdır? (Artık demiyorlar.)  Galiba dün-
yada köleleştirmenin ilk adımı, efendinin, kölesine, cari-
yesine, sömürgesine kendi istediği adı vermesidir. 

BİR ÖNERİ 
Acaba, -iddiaya göre- bir zamanlar, yazının, tarımın 

keşfedildiği, kedinin ilk kez evcilleştirildiği, bugün-
kü Mezopotamya’ya, Mısır’a, Suriye’ye, Türkiye’ye ve 
bunların kuzeyine ve güneyine, “Merkez-i Dünya (veya 
Merkezî Dünya)”, bu bölgenin hemen doğusuna, “Ya-
kındoğu”, uzağına, “Uzakdoğu”, hemen batısına, “Yakın-
batı”, daha uzağına ise “Uzakbatı” desek nasıl olur. Pos-
tacılar şaşırır, insanlar yanlış yönlere mi giderler acaba? 
Yoksa yalnızca, ‘Tüm insanların onurları eşittir’ görüşü 
doğrultusunda, küçük ama onurlu bir adım mı atılmış 
olur? (Belki de ben-merkezcilikten yüzde yüz kurtulmak 

mümkün değil; bölgemize Dünya’nın Merkezi demek de 
bir ben-merkezcilik sayılabilir.) 

Nasrettin Hoca, “Dünyanın merkezi eşeğimin bastığı 
yerdir; inanmayan ölçsün” demiş. Aslında haklıdır; bir 
kürenin yüzeyindeki herhangi bir nokta merkez sayıla-
bilir; çünkü nerenin merkez, nerenin sağ, nerenin sol ol-
duğu görecelidir (rölativtir). Söz konusu göreceliliği yok 
saymak, güçlülerin, zorbaların işine gelir. Oysa, fizikteki, 
matematikteki göreceliliğin, yaşamın her alanında, özel-
likle coğrafyada, tüm öğretilerde ve sosyal ilişkilerde de 
dikkate alınması, adil ve mantıklı olacaktır. 

‘Karşınızdakine/ötekine göre’ olan ile ‘Size göre’ ola-
nın uzlaştığı günlerde görüşmek üzere.


