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Bizler Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 
olarak erken tanının hayat kurtar-
dığı sloganımızı, tükenmeyecek bir 
sevgiyle sizlerle paylaşıyoruz.
Tükenmez kalemle de buraya
tekrar yazayım.

‘Erken tanı hayat kurtarır’

Merhaba
Sizler için yeni bir menekşe buketi derledik. 
Kapak röportajımızı usta oyuncu Deniz Türkali’yle Cihangir’deki evinde gerçek-
leştirdik. Sanattan, her biri Türkiye’nin önemli değeri olan ailesinden, dostla-
rından, hayattan konuştuk. Rodin koleksiyonunu konuşmak için Erbil Arkın’la 
sohbetimizi ise Kıbrıs’ta gerçekleştirdik. Yanlış duymadınız. Dünyanın en önemli 
heykeltıraşlarından Rodin’in eserlerini toplayan Erbil Arkın hayata bir gurbetçi 
ailenin sınırlı imkanlara sahip çocuğu olarak hayata başlamış. Bugün Arucad 
Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi var Kıbrıs’ta. Kıbrıs’a katkı sağlamak 
için çalışıyor. Rodin’ler mi? Bu bir tutku hikayesi. Sanata, Kıbrıs’a ve hayata dair. 
Kıbrıs’a gidilir de Girne yazılmaz mı? Gezi yazımız ise şirin mi şirin Girne oldu.
Sultans of the Dance, Survivor, Best Model yarışmaları desem çoğunuz Hasan 
Yalnızoğlu diyeceksiniz. Hasan Yalnızoğlu’yla spordan, başarılı ve yaratıcı şef 
Esen Blake ile lezzetten, Şükran Ayalp ile bitkilerden, tarihten söze başladık. 
Her sayımızda bir müze tanıtımımız oluyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul 
Modern, Klasik Otomobil Müzesi, Masumiyet Müzesi, Deniz Müzesi, Sadberk 
Hanım Müzesi önceki sayılarımızdaki müzelerden bazıları. 
Küçük ama hatıralarımızda yer etmiş Hababam Sınıfı Müzesi’ni duymuş muy-
dunuz? 
Her sayımızda kanserde erken tanının hayat kurtardığını hem yaşanmış hikayeler 
hem de doktorlarımızın makaleleriyle size hatırlatmak istiyoruz. Ve çok değerli 
doktorlarımızın sağlık makaleleri yine her sayımızda yer alıyor.
Vakfımız, kanserde erken tanının önemini her zaman vurgularken; kanser has-
talığına karşı yapılması gerekenleri, kanserde teşhis ve tedavi yöntemlerini hem 
bilim insanları hem de biz okurlar için türlü yayınlarıyla duyuruyor. Doktorlarımız, 
konferanslarla, toplantılarla, kırk yılı aşkın zamandır büyük bir şevkle insan sağlığı 
için hiçbir ticari amaç taşımadan çalışıyor.
Dergimiz Menekşe & Yaşam’ın tüm sayılarını www.kanservakfi.com adresinden 
okuyabilir, vakfımızı tanıyabilirsiniz.
Sağlıklı, mutlu bir bahar size
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nilufer@kanservakfi.com
info@kanservakfi.com
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Bugün, biliyoruz ki, kanser erken 
tanındığı takdirde tedavisi mümkün 
olan bir hastalıktır. Bütün yapmamız 
gereken bu bilgiyi hep hatırda bulun-
durmamız.
Keyifle okuyacağınızı ama küçük 
katkılar ile sizleri her zaman ‘erken 
tanı hayat kurtarır’ sloganımız ile 
uyanık tutacağımızı düşünerek
menekşeyi sizlere uzatıyoruz.

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu-
güne kadar geçen kırk yıldır tıp alanında halkımıza hiz-
met vermektedir. Tamamen gönüllü bir kuruluş olan 
vakfımız bağış ve yardımlarla ‘kanserle savaş’ hizmet-
lerini sürdürmektedir.
Hepimizin bildiği gibi kanser çağımızın hastalığıdır. Bu-
gün her ailede, çevremizde kanser hastalığı olan en az 
bir kişi ile karşılaşmaktayız. Geçmişte ileri yaştaki kişi-
lerde karşılaştığımız bu hastalığı artık gençlerde duyar 
olduk. Hastalığın adının hassasiyeti hep korkutucu 
olmuştur. Kanser kelimesi dilimize ingilizce ‘cancer’ 
kelimesinden geçmiştir. Adını ve anlamını kıskaçları 
ile tuttuğu yeri hiç bırakmayan ‘yengeç’ten almakta-
dır. Dünyada birçok kanser kuruluşu adından ötürü 
yengeç logosunu kullanmaktadır. Biz bu konuda hiç 
karamsar değiliz ve bizim logomuz Menekşe. Bugün, 
biliyoruz ki, kanser erken tanındığı takdirde tedavisi 
mümkün olan bir hastalıktır. Bütün yapmamız gereken 
bu bilgiyi hep hatırda bulundurmamız. 
Vakıf olarak her zaman sloganımız ‘erken tanı hayat 
kurtarır’ olmuştur.
Tedavisi pahalı olan hastalıkla mücadelede vakfımız 
her zaman halkımızın yanında yer almıştır. Tedavinin 
başarılı olmasındaki önemli adımlardan ilki hastalık 
hakkında doğru bilgiye ulaşmak ve tedaviye inanmak-
tır. Bu amaçla hekimlerimiz tarafından hazırlanmış ve 
bilgi kirliliği olmayan internet sitemiz ve facebook say-
famızdan bilgi edinebilirsiniz.
Vakfımız yine kuruluşundan beri hekimlerimizin yanın-
da yer almıştır. Vermiş olduğu karşılıksız burs ve des-
teklerle bugün profesör ve doçent düzeyine ulaşmış 
hekim arkadaşlarımızla gurur duymaktadır. Düzenli 
olarak kanser konularının ele alındığı, güncel bilgilerin 

aktarıldığı hekimlere yönelik eğitim toplantıları düzen-
lenmektedir. Kanser konusunda yapılan çalışmalara 
genç hekimlerimizi teşvik etmek amacıyla her iki yılda 
bir olmak üzere Ulusal Kanser Kongrelerinde üç dalda 
ödül vermektedir. 
Kanser ile ilgili yabancı dilde yazılmış kitapları Türk-
çe’ye kazandırmakta ve ayrıca periyodik ‘Kanser 
Gündemi’ isimli bilimsel yayınları ile hekimlerimize 
güncel bilgileri ulaştırmaya devam etmektedir. 
Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli bele-
diyelerimiz ve okullarla iş birliği içinde kanser söyleşi-
leri düzenlemektedir.
İhtiyaç talebinde bulunan hastanelerimize kanser te-
davisinde kullanılacak cihaz bağışları yapmaktadır.
Vakfımızı kısmen de olsa sizlere tanıtmak ve yaptıkla-
rımızı paylaşmak adına ismini logomuzdan alan me-
nekşe dergisinin yeni sayısını sizlere sunuyoruz.
Keyifle okuyacağınızı ama küçük katkılar ile sizleri her 
zaman ‘erken tanı hayat kurtarır’ sloganımız ile uyanık 
tutacağımızı düşünerek menekşeyi sizlere uzatıyoruz.

Sağlıklı bir yaşam diliyorum. 

Prof. Dr. Metin Ertem 

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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RÖPORTAJ

HER ZAMAN ÜRETKEN,
SAMİMİ VE SAHİCİ

BAŞARILI OYUNCU VE ŞARKICI 
DENİZ TÜRKALİ

"…daha dans edicem…" diyor
MENEKŞE & YAŞAM İLKBAHAR 20184



MENEKŞE & YAŞAM İLKBAHAR 2018 5

Deniz Türkali İstanbul’da doğdu. Liseyi Şişli Ko-
leji’nde okudu. İstanbul Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü’nü bitirdi, daha sonra Londra’da tiyatro 
eğitimi aldı. İtalya’da Dario Fo ve Franca Rame 
ile çalıştı. Radyo ve televizyon programları yaptı. 
Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar, senaryolar 
yazdı. Yurtiçinde ve yurtdışında konserler verdi. 
Pek çok tiyatro, sinema ve dizi filmde rol aldı. 
Yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Dostluğu 25 yılı aşan gazeteci, yazar Murat Çelik-
kan tarafından kaleme alınan hayatı ‘Daha dans 
edicem’ dört yıl süren içten bir sohbetin kitaplaşmış 
hali. Kitap, elinize alınca bitirmeden bırakmak iste-
meyeceğiniz ve bitmesini de hiç istemeyeceğiniz 
türden. Kitap sadece Deniz Türkali’nin hayat hika-
yesi değil. Aynı zamanda gerçek bir hayatın da inişli 
çıkışlı ama hep renkli ve ilginç hikayesi. Türkiye’nin 
siyasi ve kültürel hayatının fonda olduğu bir nehir 
söyleşi kitabı. 

Kedisi Sarışın salona gelip karşımızdaki koltuğa kıv-
rılıp gerçekten horul horul uyumaya başlıyor. İstan-
bul’un bir tepside, olanca güzelliğiyle 180 derece 
göründüğü kitaplarla dolu salonunda Deniz Türka-
li’yle kedisine gülerek sohbete başlıyoruz. 

Deniz Hanım, yıllar önce Cennet Bahçesi’ne ya-
kın deniz gören evinize geldiğim için sorayım, 
hep deniz gören evlerde Cihangir ve çevresinde 
mi oturdunuz?
Biz Yılmaz’la (Atıf Yılmaz) 1979 yılında Cihangir 
Kumrulu Sokak’a taşınmıştık. Cihangir’e taşınma 
nedenimiz deniz görmekti. İstanbul’da yaşayıp de-
nizi görememek kötü. Aslına bakarsanız Yılmaz’ı 
kaybettikten sonra üç tane ev değiştirdim. O evler 

deniz görmüyordu. İlk olarak deniz manzaralı eve 
geçtim. Nihayet bu evde denizi görüyorum. Her gün 
bu mucize şehre bakıyorum. 

Cihangir’de ‘Leyla’ adında müdavimleriyle dolup 
taşan, ambiansı, bizzat hazırladığınız çok özel 
menüsüyle şehir hayatına büyük keyif katan 
cafe -restaurant’ınız da vardı. 
(Gülüyor) Öyle bir şey beklemiyorduk. Bir mahalle 
kahvesi diye düşündük başta. Lokanta ve kahve. 
İnsanların gazetesini okuyup, kahvesini içecek ve 
akşam müzik dinlemeye gelecekleri bir yer düşün-
müştük. Büyük ilgi gördü. Yirmi saat çalışan bir me-
kandı. 

Usta bir aşçı olduğunuz için yemekler çok özel-
di. Dünya mutfaklarından kahvaltı seçenekleri 
ve yarattığınız ortam çok keyifliydi. Bugün Ci-
hangir’de her geçen gün yeni bir cafe veya res-
taurant açıldığını farkediyorum. 
Leyla’da kahvaltılar ve yemekler çok özeldi. Cihan-
gir’in profili yavaş yavaş değişmeye başladı. Cafe 
ve barların açılmasıyla hem profil değişti hem de 
Türkiye’de eğlence tarzları değişti. Gençlerin profili 
de değişti. 
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Cihangir pek çok entellektüelin yaşamayı sevdi-
ği bir semt. New York’daki East Village, Paris’de-
ki Marais veya St. Germain gibi geliyor bana. Bir 
mahalle olma özelliğini hala sürdürüyor. 
Hala bir mahalle havası hakim ama geceleri başka 
bir havaya bürünüyor Cihangir. 

Samimiyetle söylemek gerekirse insan sizin 
gözlerinize bakmaktan alıkoyamıyor kendisini. 
Geçmişte göz mankeni olduğunuzu bir yerde 
okumuştum. 
Çok teşekkür ederim. 1966-67 yıllarında Londra’daydı 
evet. 

Murat Çelikkan’ın kaleme aldığı kitabınızı büyük 
bir merakla ve keyifle okudum. Yakın geçmişi-
mizin, Türk kültür hayatının tam merkezinde ol-
muşsunuz. Babanız senarist, şair ve yazar Vedat 
Türkali. Kardeşiniz senarist ve yönetmen Barış 
Pirhasan’la yazarlar, siyasetçiler, sanatçılarla 
çevrili bir evde büyüdünüz. Türk sinemasının 
efsane yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’la vefat 
edene dek 32 yıl evli kaldınız. Siz Deniz Türkali 
zaten başarılı ve çok yönlü bir sanatçısınız. Ki-
tapta bahsi geçen herkes çok ilgi çekici ve özel 

karakterler. Hayranlık duyduğumuz kişiler. Abdi 
İpekçi’den Türkan Şoray’a, Haldun Dormen’den 
Lütfü Akad’a, Oğuz Atay, Onat Kutlar, Yıldız Ken-
ter… kitabın son sayfaları hayatınıza değen, kimi 
arkadaşınız, kimi aile dostunuz, kimi birlikte ça-
lıştığınız bu değerli kişilerin isimleriyle gerçek-
ten hayret uyandırıyor. 
Benim hayatımın ilginç olup olmamasından ba-
ğımsız tarihe baktığınızda yaşadığım dönem Türki-
ye’nin de çok ilginç bir dönemi. Dolayısıyla o hayatı 
o fona oturtması Murat’ın çok büyük başarısı. Kitap 
iki dostun sohbeti havasında oldu. 

Türkiye’nin öncü sanatçılarındansınız. Feminist 
hareketin de öyle. Kitabınızda hayatınızla ilgili 
soruları, köşeleri yumuşatmaya çalışmadan, ne 
şiş yansın ne kebap demeden, yaşadığınız aşk-
ları filtrelerden süzmeden açık, samimi ve dü-
rüstçe cevaplamanızı cesur buldum. Hiç tepki 
görmekten çekinmediniz mi?
Böyle kaygılarım hiç olmadı desem yeridir. Haki-
katen olmadı. Çünkü talip olduğum yaşam tarzı, 
dünyaya bakışım bu tür kaygılardan beni hep uzak 
tuttu. Önemsediğim insanların ne düşüneceği beni 

Deniz Türkali ve Murat Çelikkan
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elbette ilgilendirir. Kitabı baskıya vermeden önce 
Murat’la birkaç dostuma götürdük. 

Açıklık, yalınlık ve samimiyet. Bence hayatı ya-
şarken de sanat üretirken de olmazsa olmazlar 
diye düşünüyorum. 
Ben hakikaten, insan kendi yaşamını eğer anlatmayı 
kabul ettiyse burada bir sahtekarlık yapmaması la-
zım diye düşünüyorum. Çok da cesur bulmuyorum 
ayrıca. Eğer yaşarken korkmuyorsam anlatırken 
niye korkayım ki. 

Gazetecilik, oyunculuk, konserleriniz, yaşantınız 
o kadar hareketli ki kitapta… 
Evet, daha da dans edicem yani (gülüyor)

Dans, bale çocukluğunuzdan itibaren sevdiğiniz 
sanat dalları. Konservatuvara gittiniz. 
O yıllarım harikaydı. Konservatuvara girene kadar-
ki okul hayatımın tortusu çok ağır ve kötü. Çok az 
öğretmenimi sevdim. Eğitim sisteminin son derece 
olumsuz etkisi de var. Çok az iyi hocayla karşılaş-
tım. Edebiyat hocam Netice Hanım’ı çok iyi hatır-
larım. Ortaokulda matematik hocam Bedia Hanım’ı 
çok iyi hatırlarım. Okulu ceza gibi yaşatan kişilerle 
başedemiyorum. 

O yıllarda da doğru bildiklerini söylemekten çe-
kinmeyen birisi olduğunuz için olabilir mi?
Olabilir. Onay vermediğim işin içinde olmak istemi-
yorum. O bir yapı herhalde. 

Türkiye’de belki de dünyanın pek çok yerinde 
kız çocuklarla babalarının iletişiminde sorunlar 
var sanıyorum. Siz de babanız Vedat Türkali’yle 
bir dargın bir barışık yaşamışsınız. Kitapta 70 yıl-
lık baba kız ilişkimizin 60 yılı kavgalı geriye kalan 
10 yılı da dargındık diyorsunuz. 
Aynen öyleydi. Biz babamla devamlı tartışırdık. An-
nem de bize çok üzülürdü. Şimdi baktığım zaman 
üzerinden zaman geçip babamı kaybettikten sonra 
düşünüyorum da keşke ben de o kadar ciddiye al-
masaydım diyorum. Fazla ciddiye aldım. Yapı ola-
rak kavgacı biri değilim. 

Peki kavgalar en çok ne yüzünden çıkardı? 
Her konuda. Bize konu gerekmiyordu. Daha çok 
hemen kişiselleşiyordu mesele. Aşık kavgası gibi. 
Konudan çıkılıp ‘sen zaten…’ diye devam edilir ya. 
Ciddi ciddi konuşulurken birdenbire sen zaten’e 
döner. Belki sigara içiyorsun içme… gerçekten ha-
tırlamıyorum. 

Sizi yaşadığınız kültürel çevrede en çok kimler 
etkiledi?
En çok Atıf Yılmaz etkilemiş demek ki. 

Yazar, ressam, müzisyen… diğer isimler kimler?
Beni pek çok insan etkiledi. Nereden başlayayım. 
Bir oyuncunun hayatını okuduğumda ya da filmini 
gördüğümde. Mesela İngrid Bergman beni etki-
lemiştir. Türkan Şoray da öyle. O kadar farklı yer-
lerden insanlar var ki. Victor jara, Mercedes Sosa, 
Emma Goldman beni çok etkilemiştir. Benim kahra-
manım yoktur, kahramanlıklara inanırım ama kahra-
mana inanmam. Shakespeare hala etkilemeye de-
vam ediyor. Dostoyevski. Sevgi Soysal, Sezen Aksu 
çok etkilemiştir… ne kadar çok kişi sayabilirim size. 

Kızınız Zeynep Casalini bir anlamda sizin yolu-
nuzu seçti diyebilir miyiz? Şarkı söylemeyi seçti. 
Zeynep daha çok babası Ernesto Casalini’ye benzi-
yor. Seçimleri, yaşam tarzı. Tırnak içinde bir uyum-
suzluk varsa bendendir. 

Kitap, 2013’de hastanede çok dramatik bir za-
manın hatırlanmasıyla başlyor. Size meme kan-
seri tanısı konmuş, arkadaşlarınız hastanede 
uzun süren ameliyatın bitmesini bekliyorlar. 
Onların o kadar paniklediğini bilmiyordum. Ben 
ameliyata öyle girmedim çünkü. 
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Geçmiş olsun. Tedaviniz nasıl oldu?
Ameliyattan sonra radyoterapi gördüm. Onda da 
aromaterapiye gidiyorum diye dalga geçiyordum. 
Kemoterapiye gerek duyulmadı. 

Sağlığınız için neler yaparsınız?
1986’dan beri her zaman spor yaparım. Sevinç Ho-
ca’yla birlikte haftada üç gün birebir ders yapıyo-
rum. 

Sahne sanatlarını seçen kişiler için çok önemli 
olsa gerek. Sesini, nefesini doğru kullanmak. 
Bence evet. Duruş bozukluğunuz olmuyor. 

Yürüyüş yapar mısınız?
Doğada yürümekten çok şehirde, hayatın içinde ki-
tapçılara girip çıkarak yürümeyi severim. Londra’ya 
gittiğimde inanılmaz yürürüm. 

Siz bir şehir insanısınız o zaman. 
Çok çok. Maalesef. Bununla gurur duymuyorum 
ama sergilere gitmeyi, cafe’leri, şimdi çok güzelleşti 
Balat’a gitmeyi mesela, organik pazarlara gitmeyi, 
bunları çok seviyorum. 

Yemek yapma konusunda çok marifetli ve yara-
tıcısınız. ‘Hayatımın Yemekleri’ adında leziz tarif-
lerinizi de kitabınızda paylaştınız. 
Katıldığım bir televizyon programında neden yemek 
kitabım olmadığını sormuşlardı. Arkadaşım İpek 
Bilgin ki benim arkadaşım olmasından çok daha 
önemlidir kendisi. Çok şahane bir oyuncu ve ho-
cadır biliyorsunuz. Kendisine bana tv’de önerilen 
yemek kitabı fikrinden bahsettim. Öyle bir destek 
verdi ki bir kaç ayda kapanıp kitabı yazdım. Tabii te-
levizyon programında bana yemek kitabım olmasını 
öneren Burçin Atılgan’a da çok teşekkür ediyorum. 

En çok hangi yemekleri yapmayı seversiniz?
En çok çeşitli makarnaları yapmayı seviyorum. Ba-
lık, deniz ürünlerini, sebze yemekleri yapmayı se-
viyorum. Mümkün olduğunda elimizden geldiğince 
sağlıklı olsun, lezzetli olsun. Çünkü ben sağlıklı ye-
mekler lezzetsiz olur sözüne hiç inanmıyorum. Çok 
sağlıklı ve lezzetli yemekler yapılabilir. 

Birkaç baharatla, bir kaç dokunuşla gerçekten 
de olağanüstü lezzetler yaratmak mümkün. Ye-
mek sanatından sinemaya geçersek sinemada 
oynadığınız filmlerden en sevdiğiniz hangisi? 
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Çok fazla sinema filminde oynamadım ama ‘Gece, 
Melek ve Bizim Çocuklar’ çok güzel bir filmdi, gü-
zel bir roldü. Önemli bir kült filmdi. Kitapta da bah-
settiğim gibi sinemaya geç gönül verdim. Albüm 
yapmaktansa konser vermeyi, yani insanlarla bire-
bir olmayı tercih ediyorum. Tiyatro da öyle. Tek ki-
şilik oyunu çok seviyorum. Kalabalık oyunlarda da 
çok rol aldım. Oyunculuk çok keyifli, çok mutluluk 
veren birşey. Oyunculuk aynı zamanda çok zordur. 
Enstrümanı daima hazır tutmanız gerekiyor. Mutla-
ka devamlı çalışmak, okumak, öğrenmek gerekiyor. 
Her zaman söylerim, bu işi asabiyetle yapanlara 
kızarım. Bu işi keyifle yapmak varken etrafta terör 
estirmenin bir manası yok. Oyunculuk keyif alarak 
yapılmalı, çok keyifli bir iştir çünkü. 

Sadece oyunculuğun değil, hayatın, dostluğun, 
aşkın da coşkuyla, tutkuyla yaşanması gerekti-
ğini düşünüyor olmalısınız. 
Tabii bütün mesele bu. Tutkuyla yaşamayı seçebil-
mek. Hayatta pek çok şeyi söke söke alıyoruz. Çok 
acılı olaylar yaşanıyor. Saçma sapan bir tebessüm 
ve neşeyle yaşamak değil. Acıları da duyarak yaşı-
yorsan hayatın gerçekten ne kadar değerli olduğu-
nu daha çok anlıyorsun. 

Yeni projeleriniz neler?
İki tane güzel proje var. Marianne Faithfull’un haya-
tıyla ilgili Çağlar Yerlikaya’nın yazdığı bir oyun var. 
“Bebek Jane’e Ne Oldu” oyununu da Aliye Uzuna-
tağan’la oynayacağız. BKM projesi bu da. 

Oyunculuğunu sevdiğiniz, Türk dizi oyuncuların-
dan kimleri sayarsınız?
Türkiye iyi oyuncular ve iyi kadrolar cenneti. İpek 
Bilgin’e bayılıyorum. Oyuncuların oyuncusu, hoca-
ların hocası. ‘İstanbul’lu Gelin’ tüm oyuncularıyla 
çok başarılı bir yapım. ‘Vatanım Sensin’ dizisinde 
çok bıçak sırtı bir konuyu çok güzel işliyorlar. ‘Ufak 
Tefek Cinayetler’ dizisinde tüm oyuncular çok ba-
şarılı. Merve karakterini oynayan Aslıhan Gürbüz’ü 
çok beğeniyorum. Çok ilgiyle, beğeniyle takip etti-
ğim yönetmen ve oyuncular var. 

Siz ‘Bıdı’ diye hitap ettiğiniz Türk sinemasının 
çok değerli yönetmeni Atıf Yılmaz’la 32 yıl, bü-
yük bir aşkla, anlayış ve dostlukla yaşadınız. 
Onu özlüyor musunuz?
Özlemez olur muyum? Hem de çok çok çok… 
Herşeyi özlüyorum. Babamı, babamla kavgalarımı 
özlüyorum. Annemi çok çok özlüyorum. Sevdiğim 
Mehmet’i çok özlüyorum. Bütün kaybettiğim dost-
larımı çok özlüyorum. Melek olan, yıllarca baktığım 
kedilerimi çok özlüyorum. 

Siz her zaman üretken bir sanatçı oldunuz. 
Dostlarına sımsıkı bağlı birisiniz. Kitabı okuyun-
ca da bunu anlamak mümkün. Dostlarınızın da 
size bağlı olduklarını, uzun yıllar süren dostluk-
larınızdan, paylaştığınız anılarınızdan anlıyorum. 
Duyarlı bir insansınız. İnsanın ileriye bakarken, 
acılarda boğulmaması nasıl mümkün olabilir? 
Aslında şöyle sorayım. Yaşam sevinci içten ge-
len birşey midir, kendimizi duygusal olarak eğit-
memiz mümkün müdür?
İnsan kendisini eğitebilir de. Mutsuzluk anafor gibi 
insanı içine çeker. Buna karşı koymak elimizde. Be-
nim hayatta en değerli varlığım dostlarım. Onlarla 
olduğum sürece sırtım yere gelmez. Herşeyden 
vazgeçebilirim, dostlarımdan vazgeçmem. İyi ki 
varlar. Onlar sayesinde ben benim.

Evet. Ben hayata hep umutla bakarım.

Atıf Yılmaz ve Deniz Türkali
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BOTANİK

BİTKİLER NE SÖYLÜYOR? 
ŞÜKRAN AYALP

PEYSAJ YÜKSEK MİMARI ve BİTKİ RESSAMI
Sizi tanıyabilir miyiz?
Peyzaj mimarıyım. 1989 İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı bölümünden mezun oldum. Daha sonra 
1996’da yüksek lisansımı tamamladım. İş hayatıma 
inşaat sektörünün içinde devam ettim. Ancak üni-
versite yıllarından itibaren bitkilere; özellikle de do-
ğada kendiliğinden yetişen yer örtücü bitkilere özel 
bir ilgi duydum, bu ilgim her geçen gün katlanarak 
büyüdü. Çevremde her gördüğüm bitkiyi tanımak ve 
bunu zihnimde belli bir şablona oturtmakla gelişen 
bir süreçti. Her bitkinin boyutu, rengi, yaprak veya çi-

çeğinin kokusu, dokusu, dikenli/tüylü olup olmama-
sı, çiçeğin basit bir çiçek mi yoksa bir çiçek salkımı 
şeklinde mi olması, ya da yaprağın basit/bileşik yap-
rak olması o kadar farklı seçenekler oluşturuyordu ki, 
bitkilere her baktığımda adeta oyuncak dükkanında 
oyuncağını arayan çocuk oluyordum.

Bitkiler sizin için çok önemli diyebilir miyiz? 
Bitkiler kültürü belirler. Her toplumun ilk kültürü 
tarımdır (agriculture). İşte tarih boyunca insanlar 
öncelikle karın doyurucu özellikleri nedeniyle ilgi-
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lenmişler ve yetiştirmeye çalışmışlar. Uygarlıklar ku-
ruldukça, kültürler geliştikçe bakmışlar ki bu bitkiler 
yenebilme özelliğinin dışında hastalıklara iyi geli-
yor... Yakıp ısınabiliyorlar... Kerpiç evlerinin damla-
rına örtü olarak seriyorlar... Elbise yapıyorlar, kağıt 
yapıyorlar, tabak yapıyorlar, boya elde ediyorlar... 
Gelişmiş her şey. İşe yarayan bitkileri, kullandıkları 
eşyalar üzerinde ve sanatta ifade etmek istemişler. 
Günümüzde mezar taşlarında gördüğümüz bitki 
motifleri bu düşüncenin bir ürünü. Duvar resimle-
rinde, taban ve duvar mozaiklerinde, heykellerde, 
ürettikleri çanak çömleklerde, ahşap oymalarda, 
kumaş desenlerinde, dokudukları halılarda hatta 
resim ve şiirlerinde bu bitkilere yer vermişler. Bu 
nedenle uygarlıkların, bezemelerinde kullanılan bitki 
motiflerine bakarak nasıl bir coğrafyadan yeşerdiği-
ni ve hangi kültür etkileşiminde kaldığını rahatlıkla 
ayırt edebiliriz. Lübnan bayrağının simgesi Lübnan 
sediridir. Ya da Kanada bayrağının simgesi şeker 
akçaağacıdır. Isparta halılarında gül motiflerinin yer 
alması boşuna değildir.

Güzellik yarışmalarında takılan tacın da eski bir kül-
türel ve antropolojik dayanağı vardır: Günümüzden 
iki bin yıl öncesinde, daha Hristiyanlık dini ortaya 
çıkmadan önce insanlar Pagan dinine inanırlarmış. 
Doğa, o zamanın insanlarını korkutan, büyüleyen, 
sevindiren en önemli ortak konuymuş. O dönemler-
de insanlar başlarına sürekli taç ve çelenk takarlar-
mış. Sonradan Hristiyanlığa geçen Romalılar da bu 
geleneği devam ettirmişler. Duvar resimlerinde ve 
mozaiklerde başın etrafına konmuş görünen küre, 
kutsallığı ifade ettiği kadar çelenk ve tacın anlamını 
da taşımış. Alay etmek için dikenli taçlar, dostluk 
için çiçek buketi, resmi törenler ve seremonilerde 
ise itibarı belirgin kılmak için defne başta olmak üze-
re mersin ve zeytin yapraklarından yapılma çelenk 
ve taçlar takarlarmış. İmparator ve imparatoriçenin 
tacı ise üzeri değerli taşlarla süslü altın taç olurmuş. 
İşte güzellik yarışmalarında dereceye girenlere taç 

takılma geleneği o günden bu güne gelmiş. Biz 
de günümüz de hasta birine giderken, birinin evi-
ne ilk defa giderken, ya da kız istemeye giderken 
bir buketle, bir demetle ya da çelenk ile gidiyoruz. 
Taç yaprağa Corolla, çanak yaprağa Corona dermiş 
Romalılar. Başlarına taktıkları tacı Corolla, çelengi 
Corona olarak isimlendirmişler. Romalılar Hristiyan 
olduktan sonra Hristiyan dininin ileri gelenleri müs-
rifliği ve şaşaalı eğlenceleri yasaklamış. Çiçeklerden 
yapılma süslü şeylere israf gözüyle bakılmış. Ardın-
dan kilise taç takılmasını yasaklamış. Sadece belli 
başarılar gösteren kişileri onurlandırmak için taç 
takmak kabul edilir hale gelmiş. Bunun örneklerini 
günümüzde Fransa ve İtalya’daki yüksekokulların 
diploma töreninde hala görüyoruz.

“Küçükyalı ArkeoPark’ta Florisik İncelemeler” 
isimli araştırma makaleniz yayınlandı. Böyle bir 
araştırmayı yapmak nereden aklınıza geldi? 
Bahsettiğim gibi; sokağa her çıkışımda bitkilere yö-
neliyordum. Bu ilgim her geçen sene daha da art-
tı. Adını bilemediğim ya da ilk defa gördüğüm bitki 
olursa, onu bulana kadar zihnimin bir köşesinde yer 
ediyordu. Ancak zihinsel süreçte aklımdan geçen-
leri somut olarak kağıda dökmek, 2015 yılında bel 
fıtığı ameliyatımdan sonra aldığım bir karar ile ger-
çekleşti. Ameliyatı takip eden günlerde her gün iş 
dönüşü Küçükyalı ArkeoPark’a uğruyordum. Dola-
şırken yerdeki otları latince isimleri ile bulmaya çalı-
şıyordum. Anladım ki, çalışmayı yapacağım mekanı 
bulmuştum. Çünkü; her ne kadar kazı çalışmaları 
yapılsa da bir peyzaj mimarı gözüyle benim için atıl 
durumda bir açık alandı. Açık alan; kent içinde ken-
diliğinden yetişen türleri barındıran, yerleşim alan-
larına bağlı yol kenarları, bahçeler, atıl boş alanlar, 
harabeler, açık araziler ve arkeolojik sitlerdir. Her yer Leopoldia Comosa - Morbaş

Mermer Oymalarda Bitki Desenleri
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hüdayinabit doluydu. Küçükyalı ahalisinden biri ola-
rak Küçükyalı ArkeoPark sahası bildim bileli bakir 
bir alandı; inşaat çalışması yapılmamış, tarla olarak 
ekilip biçilmemiş, peyzaj uygulamaları yapılmamıştı. 
Ben de oyuncak dükkanında oyuncaklara boğul-
muş bir çocuk gibiydim. 

Sonra ne yaptınız?
Küçükyalı ArkeoPark etrafı çitle çevrili yaklaşık 4,5 
dönümlük bir sahaydı. Oldukça yakınında, kazı ça-
lışmalarını yürütenlerin ofisleri bulunuyordu. İzin is-
tedim. Bana anahtar verdiler. Böylelikle hafta sonla-
rı da istediğim gibi çalışabilecektim. Sıkı bir çalışma 
ile önce 500 sayfalık ciddi bir kitap, ardından yak-
laşık 100 sayfalık bir çocuk kitabı yazdım. Sonra 
da topladığım veriler ışığında, yaptığım çalışmayı 
akademik anlamda değerlendirmek için, belli bir 
bölümünü konu olarak seçtim. Hakemli dergi olan 
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi’ne gönder-
dim. Kabul edildi ve yayınlandı. 

Araştırmanızı ne kadar sürede tamamladınız? 
Karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
2015 yılının 1 Mayıs İşçi bayramında elime kağıt ka-
lem ve fotoğraf makinesi alarak saha çalışmasına 
başladım. 360 günün 210 gününü sahada bilfiil ge-
çirmişim. Kışın hafta içi günlerde gidemedim. Çün-
kü günler kısa idi ve iş dönüşünde hava kararmış 
oluyordu. Kışın sadece hafta sonları gidebiliyor-
dum. Onun dışında güzel havalarda ve aydınlık sa-
atleri yakalayabildiğim tüm zamanlarda vaktimi ora-
da geçirdim. Toplam 6000 adet fotoğraf çekmişim. 
Bazı bitkileri hayatımda ilk defa gördüm. Benim için 
güzel bir tecrübe oldu. Bazı bitkileri ismen bilmeme 
rağmen canlı örneklerini görmemiştim, dokunma-
mışım. Onları da tadı, kokusu, rengi, çiçeği ile ta-
nımış oldum. Saha çalışmamı 2016 yılının 11 Mayıs 
tarihinde tamamladım. Tanımadığım bitkilerle karşı-
laşmak hem zordu, hem bilmeceydi, hem macera 
idi. Güvenli bir yerdi. Ancak çevrede oturan yaşlı 

bir hanım benim oraya izinsiz girdiğimi düşünerek 
polis çağırmıştı. Bir keresinde de pantolonumdan 
içeri giren pisipisi otunu yılan sandım; bayağı kork-
muştum. Ama kedi, köpek, uğur böceği, karınca, 
kelebek, karga, sığırcık ve sümüklüböcek haricinde 
başka hiç bir hayvan ile karşılaşmadım. Asıl zorluk, 
sahanın kazı sahası olması nedeniyle, otlarının bir 
sene içinde beş kez biçilmesiydi. Tam çiçeğe dur-
mak üzere iken otlar biçiliyordu. Hevesim kursağım-
da kalıyordu. Birkaç hafta sonrasını bekliyordum. 

Bu çalışmalarda bitkilerin çiçekli hali ön plana 
çıkmış oluyor. Doğru mu düşünüyorum?
Evet, doğru düşünüyorsunuz. Resmi evraklarda im-
zalarımız bizi nasıl temsil ediyorsa, çiçekler de hangi 
bitki üzerinde ise o bitkiyi temsil ederler. Çiçekler bit-
kilerin imzalarıdır. Sadece yeşil yapraklarına bakarak 
bitkiyi tespit etmek her zaman doğru neticeyi ver-
mez. Ancak çiçeğe bakarak doğru tespiti yapabiliriz. 
En ayırt edici özel noktalar çiçeklerde bulunur.

Arkeopark ne demektir?
İstanbul’da, Arkeopark kavramı ilk Pervititch tarafın-
dan 1922-1945 yılları arasında Saraçhane’de yapı-
lan haritalar ile hayata adapte edilmiştir. Günümüz-
de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeopark 
kelimesinin resmi bir tanımı yapılmamıştır. Arkeo-
park; kent içinde, kültürel mirasın koruma-kullanma 
dengesini ortaya koymak için, mahalle sakinlerinin 
günlük yaşamı ile uyumlu, yaşayan kent ile bütün-
leşmiş, içinde tarihi-kültürel ve doğal verilerin bu-
lunduğu, devam eden kazı çalışmaları ile bir ziyaret 
alanı olarak varlığını devam ettiren, Kültür Bakan-
lığı’na bağlı, planlı açık alanlardır. Kent hafızasının 
somutlaştığı önemli noktalardır. Kontrolsüz gelişme 
sonucunda tahribata uğrayan bu alanlar genelde 
toprak altında bulundukları için kentsel dönüşüm ve 
büyük inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla arkeopark olgusu diğer bir güncel konu 
olan kentsel dönüşüm ile de iç içedir.

Asteriscus Smithii - Diken Otu

Tordylium Apulum - Kafkalıda
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Kentsel alanlarda flora çalışmalarının önemi nedir?
Dünyada halen insan organizması için faydalı olan, 
halen saptanamamış 50.000 civarında daha bitkinin 
olduğu bilim adamlarınca ifade edilmektedir. Bu ne-
denle doğa korumanın etik yönü floristik araştırma-
lar için çok önemlidir. 

Bitkilerin, tarih boyunca olduğu kadar günümüzde 
de sahip oldukları reel değerleri vardır. Kentsel flora 
çalışmalarının bir ayağı reel değerleri içindir. Tarihin 
eski sayfalarında öncelikle gıda-şifa (hububat, ye-
nen sebze ve meyveler, yemekleri tatlandıran ba-
haratlar, yem bitkileri ve şifalı bitkiler) ve ekonomik 
değerleri (boya yapımı, eşya yapımı, diğer sanayi 
dallarında kullanımları, yakacak olarak ve suyu arıt-
madaki kullanımları) ile öne çıkan bitkiler bilimin ge-
lişmesi ile botanik araştırmalara, taksonomik araş-
tırmalara, zararlarından korunmak için zararlarını 
öğrenmeye (alerjik ve zehirliler, istilacı ve tarla zarar-
lıları gibi) teşvik etmişlerdir. Tarihi ve kültürel yönüyle 
(büyü ve ritüellerde kullanımı, mimari bezemelerde 
kullanım gibi) olduğu kadar bilimsel değerleri ile de 
kentsel planlama, ekolojik araştırmalar ve peyzaj-
daki kullanımları ön plana çıkmıştır. Bitkilerin ende-
mik oluşu, tehlike altında ve nadir bulunuşu, floristik 
çeşitliliğin değişimleri bilimsel değerler konusunda 
özel çalışmalar yapmaya itmektedir. 

Kent florası, kentsel habitat içinde, doğal yayı-
lış gösteren bitkileri ile kent yeşili olarak vurgunan 
planlı sahalara insan eli ile dikilen kültür bitkilerini 
(egzotik türler dahil) ifade eder. Bu durumda kent-
sel floranın iki ayak üzerine kurulduğunu; basit bir 
ifade ile bir ayağının doğal flora, diğer ayağının ise 
suni flora olduğu söylenebilir. Doğal flora çalışması 
ancak açık alanlarda yapılabilir. Kentsel açık alanlar, 
içinde barındırdıkları floristik elementler açısından, 
üzerinde konuşlandıkları doğal habitatın olduğu ka-
dar geçmişten kalan ya da süregelen kentsel ya-
şamın göstergeleridir. Bu nedenle kentin zamana 
bağlı kullanım değeri olarak: Geçmişten kalma ve 
üzerinde yaşanan tarihi/antik kent, terkedilmiş kent, 
-yaşanan modern kent oluşu; arkeolojik ve ekolojik 
açıdan farklı özellikler ve değerlendirme kıstasları-
nı beraberinde getirir. Kentin ekosistem üretkenliği 
açısından tarımsal peyzajlar, kıyısal alanlar ve akar-
su sistemlerine sahip alanlardan hangisine kuruldu-
ğu konusu coğrafik ve ekolojik verileri de berabe-
rinde getirir. Kentin doğal florasının incelenmesinde 
ortaya çıkan coğrafik, ekolojik ve tarihsellik süreçle-
ri hep birlikte çalışır. 

Küçükyalı Arkeopark’ta toplam kaç farklı türde 
bitki ile karşılaştınız?
Net 4.000 m2 yüzeye sahip Küçükyalı Arkeopark’ta 
49 familyaya ait 142 cins ve 208 damarlı bitki ile 16 

kültür/egzotik türleri olmak üzere toplam 224 farklı 
tür tespit ettim. 

Sahada saptadığınız bitkileri görebilir miyiz?
Araştırmam kayıtlı olduğu için Orman Fakültesi Her-
baryumu’nda görülebilir. Herbaryumlar konu ile ilgili 
kişilere açılıyor. Herbaryuma teslim ettiğim örnek-
leri geri alıp sergileme imkanım yok. Ancak uygun 
zaman bulursam aynı örnekleri yeniden toplayabilir 
ve Küçükyalı Arkeopark herbaryum sergisi açabi-
lirim. Bu iş bir hayli meşakkatli. Çünkü toplanılan 
bitkilerin kapalı ve kuru bir ortamda bir ay boyun-
ca sürekli kağıt değişimleri yapılarak gazete kağıdı 
arasında preslenmesi gerekmekte. 208 adet bitki 
çok yer kaplıyor. İş, sayı arttıkça zahmetli oluyor. 
Herbaryum teslimini yapmadan önce fotoğraflarını 
çektiğim kurutulmuş örneklerime ait fotoğraflar var 
elimde. Belki onlar merakınızı giderebilir.

Çocukların oyun oynayabileceği bitkilerden 
bahsetmiştiniz, bunlar nelerdir?
İsfendan, (kanatlı tohumunu pervane gibi uçurarak), 
Tarla papatyası (çiçeklerini ipe dizerek taç yaparak), 
Portakal Nergisi, Ayn-ı safa (çiçeklerini ipe dizerek 
taç yaparak), Çitlembik (tohumlarını bir boru ile fır-
latarak), Karakavuk, Çengel sakızı otu (sakız olarak 
çiğneyerek), Ak hindiba (çiçeklerinden çiçek tacı ya-
parak), Eşek hıyarı, Ebucehil karpuzu, Acı dülek (to-
humunu oyun amaçlı basarak patlatmak suretiyle), 
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Dönbaba (meyveleri döndürülerek), Kulunç (meyve-
leri döndürülerek), Pisipisi otu (çocuklar birbirlerinin 
üzerine atarak ve giysi üzerinde yürüterek), Eşek-
helvası (içi delikli olan gövdeleri kesilip boncuk gibi 
ipe dizilerek), Akdeniz defnesi (yaprak ve dalından 
taç yaparak), Benli yonca, Kart yonca, Bitçik otu, 
Parlık, Şufen (yuvarlak formlu helezonik tohumları 
ile oyun oynayarak), Akşam sefası (tohumları bir 
boru ile fırlatarak), Pembe ekşi yonca (yapraklarını 
çiğneyerek), Çayır itkuyruğu (kızılderili süslemesi 
yaparak), Dar yapraklı sinirotu (saplı çiçeğini dü-
ğüm yapıp uzaklara fırlatarak), Radika, Şeytan tüyü 
(tohumunu üfleyerek), Kafakalida (tohumlarını bon-
cuk olarak kullanarak), Ak üçgül (çiçeklerinden taç 
yaparak), Bodanotu/Sığırkuyruğu (çiçeklerinden taç 
yaparak).

Bir yandan bitki ressamlığı yapıyormuşsunuz. 
Bitki ressamlığı nedir? Nerelerde kullanılır? 
Hangi teknik olursa (suluboya, karakalem, mürek-
kep) olsun, gerçeğinin aynısı olacak şekilde tabiatta 
bulunan bitkilerin çizim ve boyamalarının yapılması, 
kağıt üzerinde canlandırılarak tanıtılmasına (illüst-
rasyon) bitki ressamlığı, ortaya çıkan esere bitki res-
mi veya bitki illüstrasyonu denir. Bitkisel zenginlikle-
rin resmedilerek tanıtılacağı her tür bilimsel çalışma 

yayınlarında kullanılır. Eczacılık ve botanik başta 
olmak üzere biyoloji, ekoloji, zooloji, ormancılık, ya-
ban hayatı ve avcılık, coğrafya, gezi kitapları örnek 
verilebilir. Bunların haricinde kullanılan eşyalara da 
baskı yolu ile aktarılarak ticari değer kazandırılabilir. 
Örneğin nevresim takımları, masa örtüleri, takvim-
ler, kumaş baskılı elbiseler, yastıklar, mendiller, yıl-
başı kartları, kitap kapakları gibi. 

Bitki ressamlığı kolaylıkla yapılabilecek bir uğ-
raş mı?
Biliyorsunuz, her işin zorluğu vardır. Bu iş de tecrü-
be ister. Bazı bitki türleri bir haftada tamamlanabilir. 
Dışarıdan çok zevkli ve kolay bir iş gibi görünme-
sine rağmen, çok iyi renk, desen bilgisini ve iyi bir 
gözlem yapabilme kabiliyetini gerektirir. Işık Güner 
hocamız bir işte 10.000 saat uğraştıktan sonra an-
cak o işin uzmanı olabilirsiniz derdi. Sanıyorum bu, 
çok şeyi anlatıyor. 

Bitki ressamlığına nasıl başladınız? Kurs verilen 
yerler var mıdır?
2014 yılında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’n-
de Işık Güner tarafından kurs verildiğini öğrenerek 
başladım. Aynı yerde yılın belli dönemlerinde kurs 
verilmekte. Ayrıca İSMEK’in Bilimsel Bitki Çizimi 
kursu da aynı çalışmaları kapsamaktadır. Takip edi-
lirse uygun dönemleri yakalayabilirsiniz.Karakalem Yaprak Doku Çalışması

Suluboya Soğan Çalışması
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SAĞLIK

KALSİYUM VE
KANSERİ ÖNLEMEK

Kalsiyum nedir?
Kalsiyum besinlerden aldığımız, süt, yoğurt, peynir, 
ve koyu renk yeşil sebzelerde bulunan, gerekli bir 
mineraldir. Ayrıca bazı tahıllar, bazı baklagillerde 
(bezelye, fasulye, mercimek, yer fıstığı) ve fındık fıs-
tıklarda da bulunur.

Kalsiyum kemik ve dişlerimizin belli başlı bir bile-
şenidir. Kanın pıhtılaşıp kanamanın durması için ve 
sinir, kas, ve kalbimizin normal çalışması için de ge-
reklidir.

Sağlıklı olmak için ne kadar kalsiyuma gerek vardır?

*1997 National Academy of Sciences (Milli Bilim 
Akademisi) kalsiyum ve ilgili besinler Paneli 

Hamile kadınlar dahil olmak üzere, yetişkinler ve 1 
yaşını geçmiş çocuklar için güvenli üst limit günde 
2.5 gramdır (2500 mg).

Beslenmede ve takviye olarak alınan fazla kalsiyu-
mun yan etkileri olabilir.

Gıdalarda ve kalsiyum takviyelerinde ne kadar 
kalsiyum vardır?
Kalsiyum birçok besinde vardır. Süt ürünleri, koyu 
yeşil sebzeler, bazı soya ürünleri, balık, fıstıklar, ve 
baklagiller kalsiyum kaynağı olarak zengindirler.

Çeşitli Gıdaların Kalsiyum Miktarı*

*ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı gıda öne-
rilerinden derlenmiştir.

Yaş grubu Tavsiye edilen günlük doz*
0-6 ay 210 mg. (mg= miligram)
7-12 ay 270 mg.
1-3 yaş 500 mg.
4-8 yaş 800 mg.
9-18 yaş 1300 mg.
19-50 yaş 1000 mg.
51 yaş ve ötesi 1200 mg.

Gıda miktarı Kalsiyum (mg)
Meyvalı az yağlı yogurt, 225 gram 345
Az yağlı beyaz peynir, 43 gram 311
Yağsız süt 1 bardak 306
Konserve sardalya, 85 gram 325
Tofu, yarım bardak 253
Ispanak, yarım bardak pişmiş 146
Kuru fasulye, yarım bardak pişmiş 96
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Kalsiyum takviyesi ürünler genellikle kalsiyum tuzu 
olan kalsiyum karbonat veya kalsiyum sitrat içerir-
ler. Bu bileşikler değişik miktarda kalsiyum içerirler. 
Kalsiyum karbonat tuzunun %40 ı kalsiyumdur. Yani 
500mg kalsiyum karbonat 200mg kalsiyum içerir. 
Kalsiyum sitratın ise %21 i kalsiyumdur. Yani ayni 
miktar kalsiyum alabilmek için kalsiyum karbonatın 
iki katı kalsiyum sitrat almak gerekir.

Kalsiyum takviyesi almak güvenli midir?
Günde 2,5 gramı geçmemek kaydıyla kalsiyum al-
manın bir sakıncası yoktur. Fakat günde 5 gramın 
üstünde , böbrek hastaları için günde 3 gramın üs-
tünde kalsiyum zararlı yan etkilere yol açabilir. Bu 
yan etkiler böbrek taşları, hiperkalsemi (kanda yük-
sek kalsiyum seviyesi) ve böbrek yetmezliği olabilir.

Kalsiyumun kolorektal kanser riskini düşürdüğü 
kanıtı var mıdır?
Kalsiyum ve kolorektal kanser ilişkisini inceleyen 
çalışmaların sonuçları tutarlı değildir.

Amerikan Kanser Derneği (American Cancer So-
ciety)nin 120.000 kadın ve erkek üzerinde yaptığı 
çalışma , gıda veya takviye olarak yüksek kalsiyum 
alanlar arasında kanser riski, düşük kalsiyum alan-
lara göre daha düşüktür. Günde 500 mg ve üstü 
kalsiyum tüketenler için bu kanser riski %31 daha 
düşüktür.

Takiben 135.000 kişi üzerinde yapılan bir çalışma 
ise, günde en az 700 mg kalsiyum alanlar için alt 
kolon kanseri riskinin %35-45 kadar azaldığını gös-
termiştir. Orta ve yukarı kolon kanserlerinde bu ça-
lışma kalsiyum tüketiminin etkisini görememiştir.

Finlandiya’da yapılan bir başka çalışma ise kalsi-
yum tüketimi ile kolorektal kanserleri riski arasında 
bir ilişki bulamamıştır.

61.000 İsveçli kadın üzerinde yapılan bir çalışma ise 
yüksek kalsiyum (günde 800-1000mg) tüketiminin, 

düşük kalsiyum tüketen(günde 400-500 mg) gruba 
göre kanser riskinin %28 düşük olduğunu göster-
miştir. Bu etki de alt kolon kanserlerinde görülmüştür.

Iowa’da 34.000 menopoz sonrası kadın ile yapılan 
çalışma ise yüksek seviyede (günde en az 1280mg) 
kalsiyum tüketen grupta rektal kanser riski %41 dü-
şüktür. Bu konuda tamamlanmış ve benzer sonuç-
lar veren birçok bilimsel çalışma vardır.

2007 yılında Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Ame-
rikan Kanser Araştırma enstitüsü (WCRF/AICR) or-
tak raporu, kalsiyumun muhtemelen kolorektal kan-
serden koruma etkisi olduğunu yayınlamıştır.

Kalsiyumun diğer kanser türlerinin riskini azalt-
tığı kanıtı var mıdır?
Nebraska’da 1200 menopoz sonrası kadınla yapılan 
çalışmada kalsiyum artı D vitamini beraber alanlar 
kadınlarda tüm kanserler %60 daha az görülmüştür. 

Öte yandan tüm değil fakat bazı çalışmalar yüksek 
kalsiyum tüketiminin prostat kanseri riskini yükselt-
tiğini göstermişlerdir. Yine bazı çalışmalar az yağlı 
süt, laktoz ve kalsiyumum yumurtalık kanseri riskini 
azalttığını göstermiştir.

Başka bir analiz ise menopoz öncesi kadınlarda 
günde 800mg ve üstü kalsiyum tüketiminin meme 
kanseri riskini düşürdüğü sonucuna varmıştır. Fakat 
menopoz sonrası kadınlarda aynı etki görülmemiştir.

 Kalsiyum kanseri nasıl önleyebilir?
Bu mekanizmalar tam olarak bilinmese de kalsiyu-
mun sindirim yolundaki safra asitleri ve yağ asitle-
rine bağlanıp kalsiyum sabunu denilen moleküller 
oluşturduğu bilinmektedir. Bu mekanizma asitlerin 
hücre ve kolonun iç zarına zarar vermesini önle-
yip, tamir amaçlı hücre çoğalmasına yol açar. Ay-
rıca kalsiyum çoğalan kolon hücrelerinin olgunlaşıp 
çoğalmasını durdurabilir. Kalsiyum hücreler arası 
haberleşmeyi kolaylaştırarak kanser hücrelerinin ol-
gunlaşma veya ölmelerini de sağlayabilir.

Bedenimiz kalsiyumu nasıl elde eder?
Tüketilen kalsiyum bağırsaklarda pasif olarak hücre 
aralarına emilir. Bağırsak hücreleri tarafından emil-
mesi için D vitaminine gerek vardır.

National Cancer Institute (Ulusal Kanser Enstitüsü, 
NCI) bulguların kısıtlı ve değişik olması nedeniyle,-
kolorektal kanseri önlemek için kalsiyum takviyesi 
önermiyor.

Yukarıdaki yazı National Cancer İnstitute websi-
tesinden derlenip tercüme edilmiştir.
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MÜZE

HABABAM SINIFI
MÜZESİ'Nİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerindendir Haba-
bam Sınıfı. 

Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in 
üstlendiği, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı romanından 
uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmidir. Birkaç kez çekil-
miştir ve ne yazık ki çoğu bugün hayatta olmayan 
Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit 
gibi değerli oyuncular bu filmlerde rol almışlardır.  
Türk sinemasının efsanelerinden, Rıfat Ilgaz’ın en 
önemli eseri olan, Hababam Sınıfı serisinin 1975 ya-
pımı Hababam Sınıfı, 1976 yapımı Hababam Sınıfı 

Sınıfta Kaldı, 1977 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor 
ve 1978 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filmleri Adile 
Sultan Kasrı’nda hayat buldumuştur.  

- Şabannnn! 
- Neeeee? 
- Aaaaa Mahmut Hoca!!! 

Bu repliklerden en azından birini hatırladıysanız Ha-
babam Sınıfını bir kez olsun izlemişsiniz demektir. 
Kel Mahmut’uyla, İnek Şaban’nıyla, Güdük Nec-
mi’siyle, Damat Ferit’iyle, Hafize Ana’sıyla efsane-
leşmiş Hababam Sınıfı Müzesi’ni gezdiniz mi?
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Müzede neler mi var?
Filme rol alan oyunculardan 4 tanesinin silikondan 
yapılmış balmumu heykeli var. 

Odaya ilk girdiğinizde sağ tarafta soba içerisinde 
kopya çekmeye çalışan Güdük Necmi ve onu ya-
kalayan Mahmut Hoca heykellerini ve duvarlarda 
Hababam Sınıfı ile ilgili posterleri göreceksiniz.

Kapının sol tarafında ise iskele, kara tahta, öğret-
men masası ve çekimler sırasında öğretmenlere ya-
pılan şaka sonucu kırılan sandalyeyi görebilirsiniz.

3. silikon heykel ise Hafize Ana. Adile Naşit’in hayat 
verdiği karakter hepimizin hafızasında elindeki zil ile 
canlanır. 

Sınıftaki son silikon heykel ise filmin hiç şüphesiz en 
bilindik karakteri İnek Şaban. Kemal Sunal’ın hayat 
verdiği karakterin heykeli sizi sırasında karşılıyor.

Bunlar haricinde sıralar üstünde oyuncuların isimleri 
ve canlandırdıkları karakterlerin karpostalları mevcut.

Bu sevimli müze hergün sabah 09.00 ile 17.00 arası 
açıktır.

Adile Sultan Kasrı

Kandilli Cd. Liseli Sk. Kandilli Üsküdar/İstanbul 
T: 0216 332 23 33

MENEKŞE & YAŞAM İLKBAHAR 201818
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(1911-1993) Özellikle Hababam Sınıfı romanıyla ta-
nındı. Oldukça üretken olan edebiyat hayatına şiir-
den mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına 
birçok farklı alanda eser sığdırdı.

Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı’nı Stepne (yedek lastik) 
adıyla ilk kez 25 Temmuz 1956 yılında İlhan Sel-
çuk’un sahibi olduğu Dolmuş adlı mizah dergisinde 
yayımlanmaya başlar. Ve bölümler halinde 1957 ve 
1959 yıllarında kitap olarak basılır. Hababam Sınıfı 
o kadar sevilir ki Rıfat Ilgaz artık ünü kendini aşan 
kitaba sahip çıkabilmek için adını kullanmaya başlar 
ancak zaman zaman Rus yazar sanılan Stepne’nin 
kendisi olduğuna inandırmakta zorluk çeker. Rıfat Il-
gaz, Hababam Sınıfı’nın doğuşunu şöyle anlatmış... 
“Ben bu eseri İlhan Selçuk’un sahibi olduğu Dolmuş 
adlı mizah dergisinde küçük hikâyeler şeklinde yaz-
maya başladım. 1950’li yıllarda… Turhan Selçuk da 
resimliyordu. Öyküler çok beğenilince, İlhan devam 
etmemi söyledi. Aslında bu olaylar Kastamonu Lise-
si’nde ve Kastamonu Muallim Mektebi’nde başım-
dan geçen, çevremde cereyan eden gerçek olaylar-

dı. Ben onları biraz süsledim o kadar… Romanda 
İnek Şaban, Güdük Necmi, Kalem Şakir, Sidikli Tu-
ran, Erkek Sevim vb. tipler gerçek hayatta aynen ya-
şamıştır. Kel Mahmut öğretmenimizdi. Gerçek adını 
tabii değiştirdim. İnek Şaban’ın asıl ismi Ahmet’tir, 
hayattadır ve Safranbolu’da yaşıyor. Güdük Necmi 
benim. Safranbolulu Ahmet de İnek Şaban oldu. 
120 kiloluk bir Tulum Fehmi’miz vardı. Fehmi’ye iki 
porsiyon yemek çıkardı Hababam Sınıfı 73 öyküden 
oluşmuş bir romandır. Yazdıkça gelişmiştir, güzelleş-
miştir.

 Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı’nı yazarken neyi amaçla-
dığını ise şöyle anlatmış. “Hababam Sınıfı bir eğitim 
yergisidir. Mizah beyazdır, olumludur. Mizahta gülme 
ana öğe değildir. İsteyen ağlar, isteyen güler. Ben 
yergi yapıyorum, komedi bile düşünmüyorum. Haba-
bam Sınıfı’nda üç şeyin yergisi yapışmıştır: Kopyanın, 
ezberin, uydurma saygının… Benim mizahım düşün-
dürmeye dayanır. Hababam Sınıfı’nda bize yakışma-
yan eğitimsel şeylerin yergisini yapıyorum.”

Rıfat Ilgaz

RIFAT ILGAZ KİMDİR?
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RÖPORTAJ

TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI BAŞKANI
PROF. DR. METİN ERTEM'LE 
AMELİYAT ARASI'NDA KONUŞTUK

2004 yılından beri Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Baş-
kanı, değerli hocamız, genel cerrah, öğretim üyesi 
Prof. Dr. Metin Ertem’in ikinci karikatür kitabı ‘Ame-
liyat Arası’ geçtiğimiz günlerde Oğlak Yayınları’ndan 
çıktı.

- Ne kadar yoğun olduğunuzu bizzat biliyorum. 
Çok erken güne başlıyorsunuz. Tüm gün çeşitli 
ameliyatlar yapıyorsunuz. Hasta muayenele-
ri yapıyor, hastaların ve yakınlarının sorularını, 
maillerini yanıtlıyor, hastalarınızın durumunu 
özenle takip ediyor, her girdiğiniz ortamda sağ-

lıkla ilgili soruları sabırla cevaplıyorsunuz. Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nin çok değerli hocasısı-
nız. Bilim insanları yetiştiriyorsunuz. Türkiye’de 
ve dünyanın farklı ülkelerinde kongre ve kon-
feranslarda bilimsel sunumlar yapıyor, bilimsel 
makaleler, kitaplar yazıyorsunuz. Laparoskopik 
cerrahi ve kanser cerrahisi konusunda kıymetli 
tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Türkiye Kanser-
le Savaş Vakfı başkanısınız.Tıp dünyasından ve 
çok daha spesifik olarak cerrahi dünyasında 
yaşananları müthiş bir mizah anlayışı ve şahane 
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çizimlerle kitabınıza taşıdınız. Doktorluk hayatı-
nızdan çok hoş, gülerek hatta kahkahalar atarak 
okuduğum gerçek öyküler de var kitapta. 
Bütün bunları sayarken bile nefessiz kaldığım iş-
leriniz içinde bu kitabı hangi arada hazırladınız? 
Ameliyat Arası’nda. Ben çizgiyi seven amatör bir 
çizerim. Çizerim demek bile ne kadar doğru bilmi-
yorum. Bence bu çok iddialı oldu. Yoğun bir tem-
po içinde çalışıyorum. Mesleğimi icra ediyorum. 
İnsanın en kolay gözlemlediği şey bulunduğu çev-
residir. Ben de bu günlerde ancak bunu yapabili-
yorum. Bazen yakaladığınız bir şeyi hemen çizgiye 
dökmeniz gerekiyor daha sonra gerekli olmadığını 
düşünebiliyorsunuz. Doğrusunu isterseniz bunu ne 
sıklıkla yapabildiğimi ben de bilmiyorum. Bir başka 
zevkle yaptığım iş derneklere amblem çizmek. Bir-
kaç cerrahi derneğinin halen kullanmakta oldukları 
amblemleri çizdim. İstanbul Cerrahi Derneği, Ulusal 
Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Fıtık Derneği… gibi 

Menekşe&Yaşam okurları için kendinizden bah-
seder misiniz?
Trabzon’lu olup çocukluğum ve ilk-orta eğitimim 
cerrah olan babamın memuriyeti nedeniyle Malat-
ya’da geçti. 70’li yıllarda Anadolu’daki eğitimin ye-
tersiz olduğu dönemde okumuş olmamın getirdiği 
yetersizlikler nedeniyle o dönemde mezun olduğum 
liseden kimsenin giremediği üniversiteye ben de gi-
remedim. Boşta geçen bir yılın ardından şimdiki adı 
Yıldız Üniversitesi eski adı İDMMA olan akademide 
iki yıl elektrik mühendisliğinde okudum ama iste-
diğim tıp eğitimi alıp cerrah olmaktı. Bunda genel 
cerrah olan babamın ameliyatlarını küçük yaştan 
beri seyretmiş olmam ve mesleğin hazzını o yaş-
larda babamla birlikte hissetmiş olmam etken oldu 
sanırım. Azimle çalışarak Hacettepe Tıp Fakültesi’ni 
kazandım o yıllardaki Türkiye’deki siyasi dalgalan-
malar ve ailemin İstanbul’da bulunması nedeniyle 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp fakültesine yatay geçiş ile ge-
çerek 1984 yılında mezun oldum ve aynı yıl, halen 
aynı fakültede çalıştığımız sınıf arkadaşımla evlen-

dim. 1984-1986 yıllarında Pratisyen Hekim olarak 
Afyon ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
mecburi hizmet yaptım. 1986-1990 yıllarında Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nde genel cerrahi ihtisasımı 
tamamlayarak başasistan olarak görevime devam 
ettim. Askerliğimi Manisa Askeri Hastanesi’nde 
cerrah uzmanı olarak tamamlayarak başasistanlık 
görevime geri döndüm. 1995 yılında doçent oldum. 
2001 yılında profesörlüğe atandım. Yüzün üzerinde 
bilimsel makalem ve mesleğim ile ilgili sekiz kitabım 
bulunmaktadır. Güzel sanatlar eğitimi almış iki kızım 
vardır.

Çizgiye ilginiz ne zaman başladı, nasıl gelişti? 
Bu alanda çizimlerinizin yayımlandığı dergiler, 
varsa aldığınız ödüller hangileri acaba?
Elime kalem aldığımda özellikle düşünür ve din-
lerken desen ve resim çizmeyi severim. İlk kari-
katürüm diyebileceğim ve tarihle belirlenmiş ilk 
çizgimin, orta okulda arkadaşlarımla beraber çı-
karttığımız duvar gazetesinde yer alan çizimlerim 
olduğunu sanıyorum. Halen sakladığım o kurşun 
kalemle yazılıp çizilmiş olan gazeteye, dönemin 
başbakanı Nihat Erim’in ve İsmet İnönü’nün ve 
yine o dönemin unutulmaz çekişmelerine sahne 
olan boksörler Fraizer ve Mehmet Ali Clay’in birer 
portre karikatürlerini çizmiştim. Bugün bile sürekli 
takip ettiğim ve aldığım Teks, Tenten,Flaş Gordon 
ve Red Kit gibi çizgilerin tüm sayıları kütüphanemde 
bulunmaktadır. Orta eğitimim süresince televizyon, 
dolayısı ile çizgi filmin bulunmadığı dönemlerde, 
dönemin tüm çizgi romanlarını; Zagor, Kızılmaske, 
Zebra, Teks,Gordon, Tom Braks… takip ederdim. 
Hatırlıyorum Malatya’da eski kitapların bulunduğu 
ve ciltlendiği Malatya’nın sahafı diyebileceğim bir 
kitapçıda bu çizgi romanları küçük miktarda para-
lara değiştirerek okuma fırsatı yakalardım. Hatta bu 
kitapçıda cilt yapma tekniğini öğrenmiştim ve talaş 
tozu ile karıştırılmış tutkalları kullandığımı hatırlıyo-
rum. Çizdiklerim hep aile içersinde desteklenmiş 
teşvik edilmiştir. Yine cumhuriyet tarihinde çizgide 
yeni bir dönem açan Gırgır ve takip eden dönem-
de Fırt dergilerindeki amatör çizerler sayfaları ilgimi 
çekmiş ve o sayfalara karikatürler göndermişimdir. 
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Hatırladığım kadarıyla bu sayfalarda basılanlardan 
birinde, üç kareden oluşan, başına talih kuşu pisle-
yen ve milli piyango almaya koşan adamın gittikçe 
artan miktardaki pisliğinin altında boğularak ölmesi-
ni çizmiştim. Birkaç adet de olsa bu amatör sayfa-
larda dönem dönem çizgilerim basıldı. Yine İstanbul 
Teknik Üniversitesi tarafından açılan spor ve spor-
cu temalı karikatür yarışmasına tabakların içi boş 
fakat madalyaların dolu olduğu yemek masasında 
oturan bir sporcuyu çizmiştim. Bu çizgi yarışmada 
ödül alamadı ama sergilenmeye değer bulunmuştu. 
Hatırlıyorum bu yarışmada birinciliği önünde ‘Kapa-
lı Spor Salonu’ yazan ve kapısında asma kilitler ile 
kapatılmış spor salonu karikatürü almıştı ve çok be-
ğenmiştim. Doçentlik dönemimde Cerrahpaşa’da 
aylık dönemlerle çıkartılan ‘Cerrahi Bülteni Dergi-
si’ne cerrahi ile ilgili karikatürler çizmeye başladım. 
Yine sanıyorum dört sayıda, Milliyet gazetesi ilavesi 
olarak çıkartılan insan kaynakları sayfalarında tefri-
ka halinde çıkan tıbbi yazılara karikatür çizdim. 14 
Mart Tıp bayramlarında İstanbul Tabib Odası’nın 
düzenlediği ‘Sanatçı Hekimler’ başlıklı sergilerde 
birkaç karikatür ile bu sergilere katıldım.

Anadolu toprakları bir anlamda mizahın beşiği-
dir, Nasrettin Hoca, Karagöz Hacivat örnekler 
arasında sayılabilir. Sizin karikatür çizimleriniz-
de yetiştiğiniz kültürün etkileri neler; bu toprak-
lardaki mizah birikimi çizimlerinizi etkiliyor, be-
lirliyor mu?

Tüm bu Anadolu mizah zenginlikleri sizin belli bir 
noktadan bu işe başlamanızı sağlıyor yani siz oku-
mayı bilerek okula başlıyorsunuz. Mizah bazen o 
kadar evrensel ki yüz yıllar geçse de yine güncel-
liğini, yapısını koruyor. Ama bu evrensellik yanında 
mizah toplumsaldır da. Bir Çin’linin mizah anlayışı 
ile Amerika’lınınki de farklıdır.

Mizah tarifi zor bir kavramdır. Bazen hiçbir şey, ba-
zen bir nokta, bazen bir çizgi, bazen düz bir yazı,-
bazen bir eda, bazen her şeydir. Dönemler içinde 
çeşitli filizoflar tarafından çeşitli şekillerde tarif edil-
meye çalışılmıştır. Platon: Dostlarımızın talihsizliğine 
güleriz ve hem zevk hem acı duyarız. Aristoteles: 
Mizah gaddarlıktır, alaya almak küçük düşürmektir. 
Cicero: Gülünçlük alçaklık ve biçimsizlikten doğ-
muştur. John Harrington: ‘İnsanların kendi kusurla-
rından utanç duymasıdır’ şeklinde yorumlamışlardır. 
Thomas Hobbes; Gülme, başkalarının zayıflıklarını 
yada daha önceki kendi zayıflıklarımızı fark ederek 
bir üstünlük duymamızdan doğan ve ansızın ortaya 
çıkan bir zaferdir, diyerek mizha yaklaşmıştır. Freud 
‘gülmede, açığa vurulmuş bir küçük düşürme vardır 
ve gülme ile karşımızdakine doğru yolu göstermek 
isteriz’ şeklinde bir öğreti ile tarif etmiştir. Belki de 
en güzel tarifi Osmanlı tarihi üzerine de yazıları bu-
lunan Carlo M Cipolla yapmıştır. ‘Mizah,gerçeğin 
gülünç yüzünü ortaya çıkartan,zeki,ince ve hassas 
yetenektir’.

Bunlardan anlaşılacağı gibi mizah zaman içinde ge-
lişen insanlıkla beraber daha anlaşılır ve evrensel 
olmaya başlamıştır. 
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Bizlere gelecek olursak, Gerçekten Anadolu tüm 
zenginlikleri gibi mizah içinde zenginlikler yaşamış-
tır. Eski Türk lüğatlarında mizah = külüt olarak geçer. 

Bu biraz daha öz Türkçeleştirilerek ‘gülüt’ olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Mizahımızın duayenle-
rinden olan Aziz Nesin’e göre ‘insanı sağlıklı olarak 
güldüren her şey mizahtır.

Sadece insanlar gülerler ve yine sadece insanlara 
gülerler. Başka bir şeye güldüklerinde onda yine in-
sanla bir benzerlik gördükleri için gülerler.’ Bu güzel 
tariften sonra mizahı ‘gülmece’ olarak isimlendir-
miştir.

Prof. Dr. Metin Ertem instagram hesabınızda 
anime ettiğiniz, müzik ve efektlerle süslediğiniz 
çizimlerinizi de her gün zevkle izliyoruz. Kitabı-
nızın arka kapağında pek çok değerli sanatçının 
kitabınız için yazdıkları yazıları da keyifle oku-
duk.
Distopik bir evrende değil, tam da yaşadığımız 
dünyada vücudumuzu ele geçiren kötülükleri 
uzaklaştıran, size ve tüm sevgili cerrahlarımıza, 
doktorlarımıza minnet borçluyuz. 
Cerrahlar günümüzün, hayatlarımızın süper ger-
çek kahramanları. Kılıcınız bisturi, tılsımlı kostü-
münüz ameliyathane giysileriniz. 
İyi ki varsınız.

ameliyat aras

76

Cerrahide temiz çalışacaksın!

47

ameliyat aras

Gözünü sevdiğim...
Lokal anestezi... Çok özel bir dünya! 

Sanırım bu çizgilerle kendi mesleki dünya-
sını, bu dünyada yaşamla ölüm arasındaki 
ince çizgi üzerindeki yaşama dair problem-
lere başka bir yerden bakmaya, anlamaya 
ve bize de göstermeye çalışıyor. 

Sağlık sorunu olan ya da olmayan herkese 
sesleniyor. 

Metin Ertem’in bütün bu karikatürleri çi-
zerken aldığı keyif de gözlerden kaçmıyor. 

Gerçi çizer olmak için profesör olmak ge-
rekmiyor ama çizginin de profesörü oluna-
bileceğinin çok hoş örnekleri bu çizimler. 

Selçuk Demirel
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SAĞLIK

1- Erkek ve kadınlar açısından değerlendirirsek, 
hangi kanser türleri hangi yaşlarda görülür ve 
taramalar ne zaman başlatılmalıdır?
Kanser ileri yaş hastalığıdır, bu nedenle genelde ileri 
yaşlarda görünür. Kadınlarda meme ve jinekolojik 
taramalarda 50 yaştan sonra şüphemiz yüksektir. 
Fakat meme kanserinde taramalar 40 yaşından 
sonra başlar. Erkeklerde taramalar genelde 50 ya-
şından sonra başlatılır. (Prostat, akciğer, mesane)

2- Erken teşhis ve tarama kanser hastalığında 
kilit kelimeler. Bunların önemi nedir?
Erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle meme ve ak-
ciğer kanserinde. Akciğer kanserinde kur (iyileş-
me oranı) şansımız evre 1’de %85 için evre 2’de 
%50’lere kadar düşer.

3- Kanser hastalarına tavsiyeleriniz var mı?
Ülkemiz için çok uygun olmasa da hastalıklarını 
öğrenmelerini tavsiye ederim. İnsan bildiği düşma-

nıyla daha iyi savaşır. Bol bol egzersiz yapmalarını 
ve haşlanmış renkli sebzeler tüketmelerini tavsiye 
ederim.

4- Hasta yakınlarına tavsiyeniz ne olur?
Hasta yakınlarının daha çok desteğe ihtiyaçları var. 
Tedavi süreci son evrelerde yorucu ve zaman iste-
yen bir süreç ve o nedenle problemlerini yakın çev-
releriyle paylaşmaları çok önemli.

5- Multidisipliner yaklaşım ya da tümör kurulu 
konseyi bir hasta için ne ifade etmeli?
Artık onkoloji ya da kanser tek bir doktorun yöne-
teceği bir durum değil, bilgi çoğaldı, ulaşmak kolay 
fakat data çok. Bu nedenle üç ana tedavi modalitesi 
olan multidisipliner toplantıların yapıldığı hastaneler 
de tedavi görmeleri hastalar açısından daha güven-
li. Doğru zamanda doğru disiplinin devreye girmesi 
lazım.

KANSERİN TANI VE TEDAVİSİNDE 
MERAK ETTİKLERİNİZİ

DOÇ. DR. ESENGÜL KOÇAK UZEL
ANLATIYOR
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MEME KANSERİ
1- Meme kanseri kendisini nasıl belli eder?
En önemli neden kadın olmak. Her sekiz kadından 
biri meme kanseri oluyor. Memede ve koltuk altında 
ele gelen kitle. Memede çökme, ağrı, meme başı 
çekilmesi, portakal kabuğu görünümü.
Erken adet görmek, (12 yaşından küçük)  geç me-
napoza girmek, (55 yaşından büyük) 30 yaşından 
sonra çocuk doğurmak. Doğurganlık çağında hor-
mon kullanmak (doğum kontrol hapı)
2- Meme kanserinde tanı nasıl konulur?
En önemli teşhis kişinin kendi memesini tanıması 
ve kendi kendine her ay adetinin bitiminden sonra 
memelerini muayene etmesi / mammografi / meme 
ultrasonografisi. Şüphe varsa da biopsi alınarak 
tanı konulur.
3- Kadınlar kaç yaş grubu itibariyle risk altında-
dır?
Ülkemizde 40 yaşından sonra yıllık mammografi ile ta-
kip yapılıyor. Ailede meme kanseri hikayesi varsa tanı 
alan 1. derece akrabaların yaşından 10-15 yıl önce 
meme ultrasonografisi ile kontrollere başlanmalı.
4- Meme kanserini önlemek için hastalara ne 
tavsiye edersiniz?
Düzenli egzersiz, haftada üç kez pilates, yoga yap-
mak çok önemli. Alkol tüketimini azaltmak, siga-

rayı bırakmak, haşlanmış sebze ve bol bol salata 
tüketmek. Kırmızı olan sebzeleri çok tüketmek. 30 
yaşından önce anne olmak, takviye estrojen kullan-
mamak, stresi mümkün olduğunca azaltmak.

5- Meme kanseri tedavisinden sonra tekrarlama 
ihtimali var mı?
Meme kanseri en sık ilk 2 yılda tekrarlar. O nedenle 
ilk 2 yıl düzenli kontrollere gidilmesi çok önemli.

PROSTAT KANSERİ
1- Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?
Başlangıç evresinde kanda PSA yüksekliği dışında 
belirti vermez. O nedenle ileri yaş hastalığı olduğu 
için 50 yaşından sonra PSA bakılarak taramalar 
başlatılır. İleri evrelerde bazı semptomlar görülür.

- İdrar akışında azalma, ağrılı, sık idrar, gece idra-
rında artış.

- Menide kan gelmesi, idrarda kan, ağrılı boşalma

- Daha ileri evrelerde çoğunlukla kemik ağrıları

2- Prostat kanseri tanısı için neler yapılmalıdır?
Kanda PSA

Rektal muayene (50 yaşından sonra)
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Şüphe varsa Transrektal ultrasonografi, Pelvik MR, 
şüphe varsa biyopsi

3- Prostat kanseri nasıl tedavi edilmelidir?
Prostat kanserinde 2 ana tedavi yöntemi vardır. Bi-
limsel olarak baktığımızda tedavi sonuçları benzer-
dir.*Radyoterapi *Cerrahi

Bu nedenle prostat kanseri hastalarının hem rad-
yasyon onkolojisinde hem de ürolojide değerlen-
dirilmesi gerekir. Hastanın yaşına, evresine, risk 
grubuna göre karar verilmelidir. Örneğin düşük risk 
grubu hastalarda tek başına radyoterapi hatta rad-
yocerrahi bir seçenektir. Aynı zamanda operasyon 
da bir seçenektir.

Orta ve yüksek risk grubunda cerrahi, RT+ HT, cer-
rahi sonrası radyoterapi

4- Prostat kanseri tedaviden sonra nasıl takip 
edilmelidir?
Aşağı yukarı her kanser türünde olduğu gibi prostat 
kanserinde de ilk 2 yıl yakın takip önemlidir. PSA 
bakılarak hastalar takip edilir.

5- Prostat kanserinden korunmak için neler tav-
siye edersiniz?
Spor, egzersiz yapmaları; pişmiş domates, zerde-
çal, yeşil çay, D vitamini, somon, nar, soya tüket-
meleri önerilir.

AKCİĞER KANSERİ
1- Akciğer kanseri nedenleri neler olabilir?
Sigara içmek. (İçmeyenlerde de %15 görülür) Çev-
re kirliliği, pasif içicilik, radon gazı, genetik, asbest, 
verem, baş boyun kanseri

2- Akciğer kanseri nasıl belirti verir ve tedavi 
yöntemleri nelerdir?
İnatçı öksürük, balgam, balgamda kan, halsizlik, 
kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma güçlü-
ğü, boyunda şişlik, göz kapağında düşme, hışırtılı 
solunum.

Erkeklerde daha çok görülür. Sinsi hastalık çoğun-
lukla erken evrede belirti vermez.

Başka organa geçmişse geçtiği organın fonksiyon-
larını engelleyecek belirtiler verir.

Beyinse baş ağrısı, kusma, bulantı, denge bozuk-
luğu, hafıza problemi, işitme kaybı, görme kaybı, 
hareket bozukluğu görülebilir. 

Kemik ağrısı da görülebilir ileri evrelerde.

Her kanserde olduğu gibi erken tanı çok önemli. 
Semptom varsa önce akciğer filmi, şüphe varsa BT, 

PET- BT çekilir. Biopsi alınarak tanı konur. EBUS /
mediastinoskopi. 

3- Kanser tedavisinde en önemli detay nedir? 
Evresine göre değişir. İyi bir tedavi kararı için hasta-
ların medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve cer-
rahinin olduğu konseylerde tartışılması gerekir.

Örneğin akciğer kanserinde; Erken evrede primer 
tedavi cerrahidir. Fakat ameliyatı kabul etmeyen ya 
da medikal problemlerden dolayı ameliyat olama-
yan hastalarda Radyocerrahi çok kıymetli bir seçe-
nektir.

Evre 2- Cerrahi sonrasında kemoterapi

Evre 3- Kemoradyoterapi 

4- Akciğer kanserinden korunmak için ne yapıl-
malı? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Akciğer kanserinin sayısız nedeni var. Genelde de 
semptom vermez. O nedenle şüphe ya da semp-
tom varsa ihmal etmemek gerekir.

Tütün kullanımızı azaltmak (sigara, puro, pipo, nar-
gile)

Pasif içicilikten uzak durmak

Asbest maruziyetinden kaçmak

A, B, C, D, E vitamini içeren gıdalar tüketmek

Doç. Dr. Esengül Koçak Uzel
Radyasyon Onkoloji Uzmanı
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RÖPORTAJ

SPORCU, DANSÇI, OYUNCU 
KENDİSİ GİBİ YÜREĞİ
KOCAMAN BİR ADAM

HASAN YALNIZOĞLU
Şişli’de sahibi olduğu spor salonunda buluştuk Ha-
san Yalnozoğlu ile. 

Merhaba, spor merkezinizde fitness, reformer 
pilates, cardio, taekwondo, kickboks, zumba, 
bale, cimnastik dersleri yapılıyormuş. Kaç yıl 
oldu açılalı?
- Hoşgeldiniz, yaklaşık beş seneye girdik. 2013’de 
açmıştık.

Hangi yaş grubundan insanlar ders alabilir?
- Bizde altı yaş ile başlıyor. Yani alt sınır altı yaş ve 
üzeri.
Tabii sizi tanıyoruz ama size gelmeden internet-
te hakkınızda yazılan yazıları, bilgileri okuyunca 
neredeyse sporun her alanında aldığınız birinci-
likleri öğrendim. Kürek sporu yapmışsınız.
-Kürek çektim evet. Beşiktaş Spor Kulübü’nde.Milli 
sporcu oldum. Onbeş sene taekwondo yaptım. Çe-
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şitli dereceler aldım. Spor Akademisi’nde okudu-
ğum için her spor dalıyla ilgili az çok bilginiz oluyor, 
teorik eğitim de alıyorsunuz. Sporcu kişiliğim ne-
deniyle çocukluğumdan itibaren pek çok spora ilgi 
duydum. Sporla iç içe büyüdüm diyebilirim. Hangi 
spor nerede yapılıyorsa orada oldum.

Aileniz mi sizi spora teşvik etmişti?
Her çocuk gibi topu elimize aldığımızda toprak sa-
hada futbol oynardık. Kuzguncuk’ta büyüdüm ben. 
Bağlarbaşı’nda spor salonu açılmıştı. Okullara gelip 
cimnastik yapmak isteyenlerin listesi alındı. Listeye 
giren, parmağı kaldıran öğrencilerden birisi de ben-
dim. Aslında ailemin o an haberi yoktu. Spor haya-
tımı kendim başlattım diyebilirim.

Bir ara da okulu mu bırakmışsınız?
Evet, ergenlik zamanı böyle bir şey olmuştu.İlk ve 
orta öğretimde başarılıydım. Lise birinci sınıfta ka-
lınca okula gitmeyip konfeksiyon atölyesinde ça-
lıştım bir süre. Uzun bir süre okumadım. Bir gün 
arkadaşlarla bilardo salonunda sohbet ederken, 
politikayla ilgili konuşuyorduk “bana sen önce liseyi 
bitir de böyle konuş, konuşmaya hak kazan” türün-
den birşey söyleyince arkadaşlar bilardo salonunu 
terk ettim. Bir daha da ne bilardo salonuna ne de 
kahveye gitmedim. 
Ağır gelmiş olmalı bu sözler.
Çok ağır gelmişti, ama sonra okula geri döndüm. 
Taekwondoya ağırlık verdim. Okulu birincilikle bitir-
dim. Zaten sonrasında Spor Akademisi var.
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Spor yapmak çocukları ve gençleri kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştıran, daha doğrusu iyi alışkan-
lıklar geliştirmelerini sağlayan çok keyifli bir yol-
culuk. Disiplin, takım çalışmasını öğrenmek ilk 
aklıma gelenler.
Kesinlikle. Spor hizmeti veriyoruz burada. Herkese 
de bunu söylüyorum. Ailelere hep dediğim siz ço-
cuklarınızı spor salonuna getirerek spor salonunun 
disiplinine teslim ediyorsunuz. Çocuk kötülüklerden 
ister istemez uzak kalıyor. Öğretmenleri sürekli si-
garanın, alkolün zararlarından bahsediyor. Alkol, 
sigara, uyuşturucu kullanan spor yapamaz. Spora 
zıt bunlar. Sporda başarılı olmak isteyen bunlardan 
uzak duruyor zaten. Spor yapmak insanın tüm ha-
yatına yansıyor. Sporda edindikleri disiplin iş haya-
tına da, karakterine de yansıyor. Sosyalleşiyorlar. 
Eskiden biz sokakta bir araya gelirdik, artık böyle 

birşey yok. Buraya geldiğinde cep telefonuna ihti-
yacı yok, öğrenci derdi varsa paylaşıyor, hafta sonu 
beraber koşulara gidiyoruz. Burada da bir aile gi-
biyiz.

Sadece sporda değil dans alanında da çok ba-
şarılı oldunuz. Sultans of the dance grubunda 
unutulmaz bir performans sergilediniz. Dans, 
hayatınıza nasıl girdi?
Okulu bitirmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde dışa-
rıdan modern dans eğitimi alıyordum. Geyvan Mc 
Millen beni kabul etmişti sağolsun. Sultans of the 
dance grubu kurulmuştu. Yıldız Teknik’ten bir arka-
daşım sınava gireceğini söylemişti, bana eşlik eder 
misin demişti.Beraber gittik seçmelere. Salona se-
yirci almadıklarını söylediler orada. Ben de sınava 
girmek istediğimi söyledim. Yirmi gün sonra sınavı 
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kazandığımı söylediler. Ve altı ay sonra başrol oldu-
ğumu öğrendim.

Kötü bir karakteri canlandırdınız ve bu rolde çok 
ses getirdiniz. Çok beğenildi, çok konuşuldu.
Kötü karaktere etkileyici bir ruh vermeye çalıştım. 
O karakteri yaşıyordum. Dünya çapında bir gösteri 

grubunun parçası olmuştum. Boyum 1.92 cm. Bir 
dansçı için oldukça uzundum. Benim kadar uzun 
boylu , kaslı, yapılı bir vücuda sahip birisi için aslın-
da bir dezavantaj gibiydi. Bir de geç sayılabilecek 
bir yaşta dansa başlamıştım.Taekwondo alt yapısı 
bana esneklik vermişti ama ben de çok çalıştım. 
Herkes sekiz saat çalışıyorsa ben hergün 12-14 
saat çalışıyordum. Her mesleğin farklı entellektüel 
alanları oluyor. Dans da bunlardan bir tanesiydi. Bi-
zimki halk dansları kökenliydi ama bu sayede bale-
ye, tiyatroya ve sinemaya ulaştım. Kendim için söy-
lüyorum, her gün yenilelen bir bakış açısı edinmeme 
yol açtı dans. Hümanizmin içinde sabit fikirlilik ol-
maması gerekiyor.

Oyuncuk yaptığınız filmler, diziler var. Sanatçı 
bir kişiliğiniz var.Yakında bir sinema filminde sizi 
izleyeceğiz.
“Vallahi Hortladı” adlı film 20 Nisan’da vizyona gi-
recek. Terazi burcuyum. Sanat burcu derler, onun 
etkisi var mı bilmem ama bakın duvarda bağlamam 
da var. Bağlama çalıp türkü söylemeyi severim. 
Orta birde Türkiye çapında resim yarışması birincisi 
olmuştum. Öğretmenlerim resme büyük bir yetene-
ğim olduğunu söylüyorlardı. Karakalemle resim ya-
parım. Belki birini seçip dünya çapında başarı elde 
edecekken ben hepsinden yaptım. Şikayetçi miyim 
hayır değilim. Spor tercihi ağır bastı. Müzik, sinema 
hepsi içiçe. Diğerlerine hobi olarak devam ediyo-
rum.

Survivor yarışmasına iki kez katıldınız. Bu dene-
yim nasıldı?
Survivor’u herkesin yaşamasını isterdim. Yaşanma-
sı gereken birşey diye düşünüyorum. Doğal ortamı 
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bazıları seviyor,bazıları doğal ortamda yapamıyor, 
bazıları yarışmanın zorluklarına, stresine katlanamı-
yorlar ama ben sporcu kökenliyim, Rize’liyim. Yağ-
murda çay da topladım, odun da taşıdım. Yağmurla, 
fiziksel zorluklarla içiçe bulundum. Fiziksel bir zor-
luk değil de sadece ailenizi çok özlüyorsunuz. Öz-
lem en büyük yük. 2012’deki çok kaliteli bir yarışma 
olmuştu. Kardeşçe yarışıp bunun oyun olduğunu 
bilerek yarışan bir ekiptik.Tatlı bir rekabetti, saygı 
çerçevesinde yarıştık. Kavga, hakaret etmeden ya-
rışmaya devam eden bir gruptuk. 2015’teki yarış-
macılar için aynı şeyi söyleyemem ne yazık ki. Alışık 
olmadığım, hayatımda barındırmayacağım tarzda 
kişiler vardı. 2012 yılı örnek gösterilen bir survi-
vor’dı. Düzgün insanlar yanyana gelmişti. 

Dominik, hindistan cevizi ağaçları, bembeyaz 
kumları ve masmavi deniziyle cennet gibi çok 
güzel bir yer mi?
Ben gezmek için gitmek istesem başka yerleri ter-
cih ederim. Televizyonda göründüğü gibi güzel 
değil Dominik. Bir kere denizi deniz değil. Mercan 
dolu. Doğru düzgün kulaç atamazsınız. Trekking 
için de uygun değil. Mercanlar üzerine kurulmuş 
ormanlık alan gibi bir yer. Doğrusu Rize’yi tercih 
ederim. Dans sayesinde çok gezdim ama imkanım 
olursa keşfetmek için Brezilya olabilir mesela. Yeni 
Zelanda olabilir. 

Best Model Yarışması’nda Kenan İmirzalıoğlu’yla 
birlikte aynı puanı almışsınız ama sonunda birin-
ciliği ona vermişler.
En başından anlatayım. Aklımdan geçen birşey de-
ğildi bu yarışma. O zaman bir televizyon programına 
gitmiştim. Ah Kızlar, Vah Erkekler diye. Üniversitede 
okuyoruz. Okuldan otobüs kaldırıyorlar, seyircilere 
katılımları için bir ücret ödeniyordu. Yarışmacılar-
dan birisi gelmemişti, yönetmen panik oldu. Ben 
katılayım dedim,yardımcı olayım, taekwondo yapı-
yorum dedim. Kıyafet de götürmemiştim tabii ama 
orada bana kıyafet buldular ve gösteri yapınca çok 
fit olduğumu gördüler. Oradan bir ajans sahibi bana 
mankenlik yapıp yapmayacağımı sordu kartını ver-
mişti. Best Model yarışmasına gelecek olursak Er-
kan Özerman’ın düzenlediği Best Model yarışma-
sının duyurusunu görüp ofislerine gittim. Son gün 
olduğu için postayla başvuruya geç kalacağımdan 
doğruca ofislerine gittim. Fotoğraf elemesi yapıyor-
lardı. İlk seksene kaldım önce, sonra Türkiye ikincisi 
ve dünya ikincisi oldum. Ve sorunuza gelince evet 
eşit puan almıştık bu yarışmada ama Kenan İmirza-
lıoğlu benden daha çok Türk’e benziyor yaklaşımıy-
la birinci olmuştu. Sonra ben Hindistan’da dünya 
ikincisi oldum. Hindistan’daki daha güzel bir başarı 
aslında benim için. İngilizcem çok azdı. Laz cesare-
tiyle gittim diyeyim. 87 yarışmacı ülke vardı. Ame-

rika, Avrupa ülkelerinden yarışmacılar vardı. Onlar 
biraz zıpır oluyorlar, ben daha sakindim. İngilizce 
bilmememe rağmen onlarla diyalog kurmaya çalı-
şıyordum.Bu da onlara yansımış olacak ki “Dostluk 
Güzeli” seçtiler beni. Almış olduğum dünya ikincili-
ğinden daha kıymetli bir ödül oldu benim için. Man-
kenlik konusu görecelidir. Birisi sizi beğenir birisi 
beğenmez ama o kadar kişi içinde yarışmacıların 
seçtiği bir oylamada dostluk ödülü almak benim 
için çok gurur verici oldu.

Biz bir sağlık dergisiyiz. Siz sağlığınız için elbet-
te spor yapıp düzgün besleniyorsunuzdur ama 
sağlıklı kalmak için Menekşe& Yaşam okurlarına 
tavsiyeleriniz neler olur?
Özetle söyleyeyim şekerden uzak dursunlar. Pek 
çok hastalığın tetikçisi olduğunu düşünüyorum. 
Şekerin katıldığı bisküviler, çikolatalar, alkollü içe-
cekler, evde yapılan şekerli yiyecekler bile. Tuzdan, 
hamur işlerinden de uzak kalmak gerekiyor. Doğal 
olarak yetişen sebzeler, meyvelerden beslenildiğin-
de zarar göreni hiç görmedim. Düzenli egzersizleri 
de öneririm.

Her zaman dostluk ve iyiliğin kazanacağı güzel gün-
ler dilerim.

Hasan Yalnızoğlu’nun rol aldığı film
20 Nisan’da vizyona girecek.
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RÖPORTAJ

KIBRIS'A, SANATA, ÖZELLİKLE DE
RODİN'İN ESERLERİNE AŞIK BİR 

KOLEKSİYONER
ARKIN GROUP BAŞKANI

ERBİL ARKIN
Girne’de sahibi olduğu ‘The House and Garden’ 
adını verdiği eski Kıbrıs evi tarzındaki, odalarında 
şömineler yanan, yüksek tavanlı mekânında bulu-
şuyoruz. Bu etkileyici ev, farklı büyüklükteki oda-
larıyla toplantı ve organizasyonlar için eklektik bir 
tarzda dekore edilmiş. İçinde sanat galerisi de olan 
ve duvarları sanat eserleriyle dolu şahane mekânın-
da ağırlıyor bizi Erbil Arkın. 

 Konukseverliğiniz için öncelikle çok teşekkür 
ederiz. Ünlü heykel sanatçısı Auguste Rodin’in 
ve Rodin’in çevresindeki, çağdaşı sanatçıların, 

sevgilisi ve arkadaşlarının eserlerinin olduğu, 
özel koleksiyonunuzdaki 34 parçadan oluşan 
‘Rodin, sevgilisi ve Rodin’in Arkadaşları’ sergisi 
çok değerli bir çabanın ürünü. Arucad yani sizin 
açtığınız Arkın University of Creative Arts and 
Design/Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üni-
versitesi’nde sanatseverlerle buluştu. Normal 
olarak çok büyük ilgi gördü.
- Evet. Sergimiz beş hafta sürdü. Benim özel kolek-
siyonumdur. Eserlerin on parçası Rodin’in sevgilisi 
Camille Claudel ve arkadaşlarına ait eserlerdi, diğer 

Röportaj: Nilüfer Ülkügüner Şengel
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eserler Rodin’in heykelleriydi. Rodin benim büyük 
tutkumdur. Koleksiyona sergiden sonra dört parça 
daha ekledik.

Peki, bu tutku nasıl başladı? Rodin’in bir eseriyle 
ne zaman karşılaştınız?
Londra’da yaşayan gurbetçi bir ailenin çocuğuy-
dum ben. Ben iki buçuk yaşındayken İngiltere’ye 
gitmiştik ve yirmi beş yirmi altı yaşına dek Lond-
ra’da yaşadım. Fakir bir gurbetçi, Kıbrıs’lı aileydik. 
Kabiliyetim vardı, güzel resim yapardım. On altı ya-
şından beri Rodin tutkum var. Ben ve lisedeki dört 
beş arkadaşım sanata meyilliydik. Bu sanat tutku-
sundan dolayı normalde cumartesi öğlen çocukla-
rın yaptıkları şeyleri yapmayıp Tate Gallery’e gider-
dik veya başka galerilere giderdik. Tate Gallery’de 
gezerken ‘Monumental Kiss’i gördüm. Le Baiser 
Fransızcası. İki buçuk metre, mermer heykel beni 
adeta vurdu. Vücudun üzerindeki parmak baskı-
ları, Rodin’in ustalığı beni büyüledi. Eve döndüm. 
Kitap alacak durumumuz yok kütüphanelerde Ro-
din’in eserlerine baktım. Sonra üniversitede Güzel 
Sanatlar okumaya karar verdim. Burslu okumaktan 
da yorulmuştum ve biraz para kazanabileceğim bir 
alan seçtim. Aslında resim veya heykel de okuyabi-
lirdim ama endüstri tasarımını seçtim ki ekmek pa-
ramız olsun. Mezun olup hayata başladım. Üç dört 
sene de mobilya tasarımı yaptım. Ondan sonra bazı 
fırsatlar doğdu. 26 yaşında Kıbrıs’a geri döndüm. 
Maaşlı bir kişiden işveren birisi haline geldim. Başka 
bir hayata başlasam da sanat tutkum hiç bitmedi.

Okullarınızı burslu okuduğunuzu öğrendim.
Evet, hep burslu okudum. 

 İlk koleksiyonunuza hangi parçayla başladınız?
Belli seneler geçti, belli maddi imkanlar doğdu. Ben 
de Londra’daydım. Bir gün bankama giderken bir 
sanat galerisi gördüm. Orada Robert Bowman ile 
tanıştım. İngiltere’nin sanat alanında en bilinçli kişi-
lerinden birisidir. O günden bugüne kendisiyle dost-
luğumuz çok gelişti. On beş yıldır iyi ilişkimiz olan 

bir galeridir. Onun galerisinde bir heykel gördüm. 
Atlayan iki tane at heykeli vardı. Bunu beğendim 
dedim çekinerek. Buyurun, gelin diyerek beni gale-
risine davet etti. Çok hoş karşıladı beni. Satın almak 
isterseniz alabilirsiniz dedi. O heykelleri maalesef 
alamadım. Ertesi gün gene geldim. Başka bir İtal-
yan sanatçının heykelini gördüm. Fiyatını sordum, 
tamam bunu ödeyebilirim dedim. Bu heykeli satın 
alıyorum dedim. Ama Londra’da evim yok, sizde 
kalabilir dedim. Çıkışta bir heykel gördüm. Bu Ro-
din mi? dedim. Evet dedi Robert Bowman. Birkaç 
Rodin daha gösterdi. Rodin hayranlığımı anlattım. 
Fiyatını sordum, gene fiyat yüksek geldi alamadım. 
Ama sonra iletişimimiz başladı. İstersen beraber 
müzayedeye gidebiliriz dedi. Sothebys’deydi. Mü-
zayede başladı. Head of Lust (Tete de la Luxure) 
müthiş bir heykeldir, bayıldım ona. Parmak kaldır-
dım ve evet en sonunda bu heykel bende kaldı. 
Dünya benimdi. Rodin’in bir heykelini aldım. İlk al-
dığım Rodin heykeli. Ondan sonra peyderpey sanat 
eseri almaya başladım. Zaman içerisinde param, 
alabileceğim gücüm kadar başladım satın almaya.

Uluslararası sanat camiasının dikkatini çekmiş 
olsa gerek. 
Yok. Londra’da o kadar geniş bir sanat çevresi var 
ki size iki kez bile bakmazlar. O kadar büyük satışlar 
oluyor, paralar dönüyor ki. Bütün dünya satın alıyor 
bu tür müzayedelerde. Bir yankı olmadı ama benim 
için çok büyük bir olaydı. Gururla söylüyorum za-
man içinde bir Erbil Arkın Koleksiyonu oluşturmaya 
başladım. 
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Daha çok heykel mi yoksa resim de topluyor 
musunuz?
Bazen kendime söz veriyorum. Rodin almayayım 
diye (gülerek söylüyor). Müzayede çıkıyor, Rodin’i 
görüyorum. Resimlere bakıyorum, yine Rodin’e gi-
diyorum. Gerçek tutkum Rodin. Yok mu tablolarım. 
Tablolarım var. Picasso, Salvador Dali. Picasso çok 
eser üretmiştir. Picasso’nun piyasada binlerce eseri 
var. O binlerce eseri içinde bende de bir tane var. 

ARUCAD’dan bahsedelim mi? Sizin sanatsever 
kişiliğiniz sizi Kıbrıs’ta sanat üniversitesi kurma-
ya kadar götürdü. 
Hayatta bucket list olayını bilir misiniz? 

Evet. Mutlaka yapılacaklar listesi.
Benim çok bucket list’lerim var. Bunlardan birisi sa-
nat koleji açmak istedim. Kıbrıs’ta eksikliğimiz var. 
Halkımız için bir üniversite açalım. Oğlum Sinan 
ODTÜ’de yardımcı doçentti, akademisyendir. Kıb-
rıs’ı çok seviyor. Onun branşı matematik ve fiziktir. 
Kıbrıs’a gelmek istediğini söylediğinde benim bir 
bucket list’im var dedim. Kolej değil de üniversite 
açmaya karar verdik. Ve düğmeye bastık. Bunu da 
belirtmek isterim. Üniversitede de çok sevdiğim 
eserler var. Üniversiteyi gezerken yaşayan heykel-
tıraş Maurice Blick’in eserlerini görmüşsünüzdür. 
Şu anda 80 yaşına yakın kendisi. Hayat hikayesi 
çok ilginçtir. Toplama kampından kurtulan ender 
çocuklardan. Arucad’da plastik sanatlar, mimarlık, 
fotoğraf, cam, seramik, resim, heykel… sanatın her 
dalında eğitim veren bir üniversite burası. Ülkem 
için bunu yapmayı çok istedim. Atölyelerde üretim 
yaparak kendi mesleki hayatlarında bir avantaj elde 
etmiş olarak mezun olacaklar. Ben okuldan mezun 

olduğumda %80 öğrenci öğretmen olup geri kalan 
%20’si mesleklerini yapıyordu. Ben burada tersini 
istedim. %80 öğrenci mesleğini yapsın. Ayrıca di-
leyen herkes 15’den 80 yaşına kadar atölyelerden 
faydalanabilecek. 

Kıbrıs’ın kültür ve sanat hayatına katkılarınız 
çok büyük. Arucad yanı sıra şu an bulunduğu-
muz The House and Garden’da her ay yeni bir 
sergiye ev sahipliği yapan Art Rooms Sanat Ga-
leriniz var. Kıbrıs’ta turizm yatırımı yapan kişiler-
densiniz. Beş yıldızlı, Girne’nin tam merkezinde 
Arkın The Colony Hotel ve Gazi Magosa’daki 
Arkın Palm Beach Otelleriniz var. The House da 
otelleriniz gibi çok etkileyici ve konforlu.

Burada eklektik bir tarz var. Bu binayı restore ettim, 
duvarlar kerpiçti, her yer dökülüyordu. Otellerimiz 
gibi değil de kitch bir tarzı olsun istedim. Hiçbir şey 
uymaz birbirine ve her şey uyar aynı zamanda. Bu-
rası evdi ve gerçekten dökülüyordu. Yine de resto-
rasyon çok uzun sürmedi. Karar verirsem hızlı ya-
parım. Böyle de bir yanım vardır. Etrafta topladığım 
farklı objeleri buraya getirdim. Halkımızı sanatın içi-
ne çektiğimiz sergiler de yaptık. Bakın duvarda Bulli 
yani tamamı 300 adet boyanan, sanat eseri haline 
gelen tavuk heykellerini görüyorsunuz. Her birini 
ayrı kişi boyadı sergilenen eserlerin hepsi de satıldı. 
Çok başarılı bir proje oldu, çok sükse yaptı. Yurt-
dışından da pek çok sanatçı bu proje için gelmişti.

Arkın The Colony Hotel
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Ne kadar güzel. Sadece sanata değil denize de 
tutkun olduğunuzu okudum. 
Deniz tutkum gerçekten var ve ben kendim okya-
nusu yelkenle geçtim. Atlantik’i. Gurur duyduğum 
şey, teknenin bizden, tersanenin bizden, tekneyi 
kullanmanın da bizden olması. On beş gün 11 saat-
te okyanusu geçtik. Kendi klasmanımızda dünyada 
ses getiren birinciliklerimiz oldu. Çok yankı yarattı. 

Teknenizin adı ‘Daima’ sanırım adı, öyle mi?
O aile teknemiz. Yarış teknemizin adı latince Tem-
pus fugit, yani time flies, zaman uçar. Tersanemiz 
var, çok güzel tekneler yapıyoruz. Şu anda motor 
yacht yapıyoruz bir müşterimize.

Doğaya olan saygınızı sizinle birlikte çalışanlar-
dan öğrendim. Zeytin ağaçlarını, yeşili korudu-
ğunuzu, ağaçları kesmediğinizi… inşaat yapar-
ken ördüğünüz beton duvarın üzerinde yemyeşil 
bir dikey bahçe yaptığınızı. Ve üzüm bağlarınız 
olduğunu da internette okudum.
Evet. Bağlarımız var. Cabarnet sauvignon, merlot 
ve chardonnay şarap yapıyoruz. Her şeyini biz ya-
pıyoruz, etiketin tasarımını, şarabın imalatı, dolumu, 
toplamasını ki her sene ben şahsen arkadaşlarla 
üzüm topluyorum. Çok emek ve tecrübe isteyen 
bir iş bu. Kendi zeytinyağımı kendim üretiyorum. 
Reçelimizi kendimiz yapıyoruz. Samuel Beckett’in 
Godot’yu Beklerken’de dediği gibi. (Eserin bir pa-
sajını İngilizce, hem de bir aktör gibi çok güzel bir 
tonlamayla okuyor) …bu dünyada olduğumuzun 
farkında olalım, bir şeyler yapalım.

Biz sağlık dergisiyiz. Sağlığınızla ilgili nelere dik-
kat edersiniz?
Yaşıyoruz çok şükür. Sıhhatinize iyi bakın. Her şeyin 
başı sağlık. Son zamanlarda bazı sağlık problem-
lerim oldu. Türkiye’de çok iyi bir doktora ameliyat 
oldum. Minnetlerimi buradan sunayım. Dişiniz ağ-
rısa kim olursanız olun kral, imparator... önemi yok. 
Önce sıhhat.

Bize zaman ayırdığınız ve bizi ağırladığınız için 
çok teşekkür ederiz.
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François-Auguste Rodin, (12 Kasım 1840, Paris 17 
Kasım 1917, Meudun, Fransa) Fransız heykeltıraş. 

Paris’te 12 Kasım 1840 tarihinde doğan Franço-
is-Auguste-René Rodin, La Petite École (Küçük 
Okul) isimli Özel Desen ve Matematik Okulu’na 
girdiğinde heykeli keşfetti ve desen becerisini ge-
liştirmeye başladı. 1864’te ilk atölyesini tuttu ve 20 
yaşındaki Rose Beuret’yle tanıştı. 1871’de Belçi-
ka’da ilk kez yapıtlarını sergiledi. Gerçek boyutlu 
bir insan bedeni çalışması olan eseri tamamladık-
tan birkaç ay sonra Tunç Çağı adını verdiği bronz 
heykeline 1875’te başladı. 1882’de ise Adem, Hav-
va ve Düşünen Adam adlı figürlerini yaptı. Bir süre 
sonra sevgilisi, daha sonra da en büyük rakibi ola-
cak Camille Claudel’le tanıştı. 1883’te Victor Hugo 
büstünü yaptı, iki yıl sonra Calais Belediyesi, Calais 
Burjuvaları anıtını ısmarladı. Ertesi sene Öpüşme’yi 
yaptı. 1888’de devlet, Uluslararası Sergi için Öpüş-
me’nin mermerini ısmarladı. 1889’da empresyoniz-

min öncülerinden Fransız ressam Claude Monet’yle 
birlikte sergi açtı. 1895’te Meudon’daki Villa des 
Brillants’ı satın alarak resim ve antik heykel koleksi-
yonunu oluşturmaya başladı. 1900’de, Uluslararası 
Sergi vesilesiyle Paris’teki Alma Meydanı’nda yer 
alan pavyonda, 1902’de ise Prag’da büyük sergi 
açtı. 1904’te alçıdan yapılmış büyük boy Düşünen 
Adam heykeli ilk kez Londra’daki International So-
ciety’de, bronz versiyonu ise Salon de Paris’de ser-
gilendi. Düşünen Adam 1906’da Panthéon’un önü-
ne yerleştirildi. Fransa Ulusal Meclisi, arka arkaya 
yaptığı üç bağışla koleksiyonlarını devlete bırakan 
sanatçının anısına, Biron Konağı’nı Rodin Müzesi 
yapma kararı aldı. 29 Ocak 1917’de Rodin ve Rose 
Beuret evlendi. Rose, 14 Şubat’ta yaşama veda 
etti. Aynı yıl, 17 Kasım’da ölen Rodin, Meudon’da-
ki Villa des Brillants’ın bahçesine, Rose’un yanına 
gömüldü. Mezarlarının başında bir Düşünen Adam 
heykeli yer alıyor.

François Auguste Rodin Kimdir?
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GEZİ

YANI BAŞIMIZDAKİ
ŞİRİN Mİ ŞİRİN GİRNE

İstanbul’dan Kuzey Kıbrıs’a gitmek yaklaşık 75 da-
kika sürüyor. Ercan Havalimanı’ndan Girne’ye git-
mekse arabayla 45 dakika kadar ki bu araba yol-
culuğunda çok güzel manzaraları izleyerek zamanın 
nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz. Trafiğin ters ak-
tığı Kıbrıs’ta, adanın en güzel liman şehirlerinden 
birisi kuşkusuz Girne. 

Tarihi güzellikleri, hoş iklimi, konforlu otelleri, sahil-
deki sevimli balık lokantaları, rengarenk balıkçı ka-
yıkları ve pırıl pırıl deniziyle Girne mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden. Tarihi limanı, Girne Kalesi, Batık 
Gemi Müzesi, St. Hilarion Kalesi ve Bella Pais Ma-
nastırı tarihi yerlerden sadece bazıları.

Girne Limanı’nın hemen yanında yer alan tarihi Girne 
Kalesi turistlerin en önemli uğrak yerlerinden. Girne 
Kalesi, Bizans,Lüzinyan ve Venedik Dönemi’nin iz-
lerini taşır. Kalede Akdeniz’deki en eski ikinci batık 
ticaret gemisi yanında Lüzinyan zindanları, Vrysi 
Neolitik Yerleşim Yeri canlandırması, Akdeniz Köyü 
mezarı, Kırnı Köyü Mezarı ve Lüzinyan ile Venedik 
Kuleleri gezilebilir.
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Girne’nin tarihi M.Ö onuncu yüzyıla dayanır. 

Girne’de tarihi yerleri gezebilir, otelinizde ve liman-
da çok iyi vakit geçirebilir, alışveriş yapabilir, denize 
girebilir, Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde düzenlenen kuş 
gözlem ve yürüyüş turlarına katılabilirsiniz.

Pek çok uygarlığın izlerini taşıyan yerel yemekleri 
de tatmadan dönmemelisiniz. Hellim peyniri, Şef 
Ali’nin yarattığı ve bu yüzden ismi değişen şeftali 
kebabı, lezzetli macunları, çok özel bir lezzeti olan 
molahiya ile pişen et ve tavuk yemekleri ve koloka-
sın tadı damağınızda kalacak.

Kıbrıs’ta kuş gözlemciliği
Kuzey Kıbrıs’ın bozulmamış bir doğa ve göç yolu 
üzerinde bulunması, burayı meraklıları için nadir 
kuşları gözlemleyebilecekleri muhteşem bir yer ha-
line getirmektedir.

Neredeyse 50 yerli kuş türü de dâhil olmak üzere, ev 
sahipliği yaptığı 350 kuş türü ile Kuzey Kıbrıs hala 
nispeten, keşfedilmemiş yabani bir hayata sahiptir.

 Kuzey Kıbrıs’ın doğası bozulmamış bir ulusal parkı 
olan Karpaz Yarımadası,  göç eden kuşları kendine 
çekmekte ve kuş gözlemciliği için önemli bir rol oy-
namaktadır. Göç, Kuzey Kıbrıs’ta erken başlamak-
tadır.   Nisan, çok sayıda göçün gözlemlendiği, yılın 
en iyi ayıdır.

Gotik mimari sanatının eşsiz örneği Bella Pais Manastırı
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YARATICI BİR ŞEF ESEN BLAKE
VE LEZİZ TARİFLERİ

• Sizin için hem sağlıklı hem de lezzetli yemek 
nasıl olmalıdır?
Mevsiminde olan sebze meyveler, taze ürünler 
kullanılarak yapılan her yemeğin lezzetli olduğuna 
inanıyorum. Sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek 
benim için. Öğünlerimde en çok buna dikkat edi-
yorum.

• Hızlıca bir davet vermek gerekse evde pratik 
ve sunumu hoş ne hazırlayabiliriz?
Benim kurtarıcı yemeklerimden bir tanesi pırasa 
yatağında bonfiledir. Hem çok pratik hem çok göz 
dolduran bir tariftir.

• Mutfağınızda en çok nelere önem verirsiniz?
Hijyen. Mutfakta ciddi bir temizlik alışkanlığım var. 
Bence bizim işimizin en önemli tarafı. Çapraz bulaş-
ma konusunda çok hassasım o yüzden kullandığım 
malzemeleri her üründe temizleyip yıkarım.

• Dünya mutfaklarından hangileri size ilham verir 
ve damak tadınıza uyar?
Fransız mutfağının teknikleri bana en çok ilham ve-
rir. Sıcak dokusuyla da İtalyan mutfağını çok seve-
rim.
• En sevdiğiniz yemek hangisidir?
Güzel bir makarnaya asla hayır demem.
• Sağlığınız için neler yaparsınız?
Dengeli beslenmeye çalışıyorum. Haftada 3-4 gün 
spor yapıyorum. Çocuklardan sonra crossfit yap-
maya başladım. Beni fiziksel olarak çok iyi hisset-
tiyor ve güçlendiriyor.
• Bu yıl yeni planlarınız nelerdir?
Yeni YouTube kanalımla ilgili farklı projelerimi yeri-
ne getirmek istiyorum. Aile işimiz olan The North 
Shield’ın Vadi İstanbul’da açılacak olan gastro-
pub’ında tekrar profesyonel mutfağa geri dönüş ya-
pıyor olacağım ve bu beni çok mutlu ediyor.

GASTRONOMİ
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Rokalı Hardallı Çiğ Enginar Salatası
Malzemeler:
1 Demet Roka (tercihen körpe)
5-6 Adet Enginar
1 Adet Avokado
1 Tatlı Kaşığı Hardal
1 Tatlı Kaşığı Tane Hardal
1 Adet Limon Suyu
2 Yemek Kaşığı Sızma Zeytinyağı
Tuz - Karabiber

Tarifi:
1. Enginarlar mutfak robotundan geçirilir.
2. Avakadolar ince ince dilimlenir.
3. Normal hardal, taneli hardal, zeytinyağı, dereotu, 
limon, tuz, karabiber karıştırılarak salata sosu ha-
zırlanır.
4. Sos enginarların üzerine döküldükten sonra roka-
lar üstüne eklenerek servis edilir.

Sarımsaklı Fırın Tavuk
Malzemeler:
2 Adet Kalçalı Tavuk But
2-3 Dal Biberiye
10-12 Diş Sarımsak

8-10 Adet Kurutulmuş Domates
2-3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
Tuz - Karabiber

Tarifi:
1. Bütün malzemeler 2-3 kaşık zeytinyağıyla bir ta-
vada kavurulur. Tavukların önce derili kısmına daha 
sonra tersini tavada deri hafif çıtırdayıncaya kadar 
pişirilir.
2. Önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 20-25 da-
kika pişirilir
3. Tavuklar piştikten sonra biberiye ve kurutulmuş 
domatesleri ayırıp sarımsaklarla beraber tabağa alı-
nır ve tavadaki su, tavuğun üzerine dökülerek servis 
edilir.

Kremalı Pırasa Yatağında Dana Eti
Malzemeler:
150-200 gr. Dana Biftek veya Bonfile
5-6 Adet Körpe Pırasa veya 2-3 Adet Normal Pırasa
200 ml. Krema
2 Tatlı Kaşığı Tereyağı
2 Tatlı Kaşığı Sıvıyağ
Tuz - Karabiber
2 Yemek Kaşığı Beyaz Şarap (isteğe bağlı)

Tarif:
1. Et, tuz ve karabiberle çeşnilendirilip 1 tatlı kağı 
sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağında istenilen pişme 
derecesinde pişirilir.
2. Et tavadan alınır ve kalan yağlar ile pırasalar yu-
muşayana kadar orta ateşte kavrulur.
3. Pırasalar piştikten sonra içine su ve ya beyaz 
şarap koyarak yüksek ateşte sıvı çektirilir ve içine 
krema eklenerek orta yüksek ateşte, krema koyu bir 
kıvam alana kadar pişirilir.
4. Et, ısınması için pırasaların içine koyulur ve daha 
sonra dilimleyerek pırasaların üzerinde servis edilir.
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KANSER VE
BESLENME 

DOSYA

KANSERDE BESLENME
Hepimiz kendimize özel genetik risklerle doğarız. 
Bu riskler her birimiz için farklı olup aynı aile bi-
reylerinde de değişkenlik gösterebilir. Günümüzde 
yaşam süresi, gelişmiş ülkelerde daha belirgin ol-
mak üzere 80’li yaşların üzerine çıkmıştır. Bunun-
la beraber kronik hastalıklar ve kanser daha fazla 
oranda artmıştır. YANİ AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLA-
NAMIYORUZ. Kardiyovasküler hastalıklar ve kan-
ser ölümlerin büyük bir nedenini oluşturmaktadır. 
Bir yanda dev adımlarla yürüyen tıpta ki gelişmeler 
olmasına rağmen halen kronik hastalık ve kanserde 
artışın önüne geçilememektedir. 

21. yüzyıl bütünleyici tıp felsefesinde bireye öz-
gül iyileştirme hedefli, kanıta dayalı tıp uygulaması 
esastır. Yani bireyi bir bütün halinde; fiziksel, ruh-
sal ve sosyal olarak ele almalıyız. BÜTÜNLEYİCİ 
TIP tedaviden önce korumayı ve önlemeyi hedefler. 
Hastaya yaklaşımda hastalık ortaya çıktıktan sonra 
sadece tedaviyi hedeflemek ya da bulguları azalt-
mak amacımız olmamalıdır. 

Kanser konusunda ilgili tıp alanlarında tedaviye yö-
nelik gelişmeler yaşanmaktadır. Fakat kanseri ön-
leme, yok etmede ve tekrarının önlenmesinde aynı 
oranda gelişmeler yoktur. Hatta hastalar ve toplu-
mumuzda bu konuda yeterli bilgilendirme, eğitim ve 
duyarlılık yoktur. 

Kanser hastalarında yapılan çalışmalarda modern 
ve güncel tedavilerde kısıtlamalar ve zorluklar ya-
şandığı gösterilmiştir. Onkolojik tedavi yöntemle-
rinde birçok yan etkininde yaşandığı bilinmektedir. 
Hastaların %50’den fazlasında hatta bazı çalışma-
larda %75 inde kanser hastalarının birçok alterna-
tif ya da tamamlayıcı tıp yöntemlerine başvurduğu 
gösterilmiştir. 

Modern tıp uygulayıcıları olan hekimler kanser has-
talarımıza her türlü ihtiyacını karşılayan bütünleyi-
ci ve kişiye özel iyileştirici tıp yaklaşımını BİR EKİP 
HALİNDE göstermeliyiz. 

Kanser hücre bazında başlayan bir hastalıktır ve 
kanserin ortaya çıkması yıllar alır. Genetik riskleri-
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mizin üzerine çevresel faktörler eklenerek hücrede 
istenmeyen değişiklikler meydana gelir ve kanserli 
hücre oluşmaya başlar. 

Çevresel faktörlerin en önemlisi şüphesiz beslenme 
ve diyet alışkanlığıdır. Fakat bu konuda ki en büyük 
karmaşa ciddi fikir ayrılıkları olmasıdır. Bir zorlukta on-
koloji diyetisyenliğinin ve bu konuda katkı sağlayan 
farmakognozist eczacıların sağlık uygulayıcıları ile bir 
takım halinde çalışmamasıdır. Bağışıklık sisteminden 
farklı yöne sapan iltihabi faktörler kronik hastalıkların 
ve kanserin başlangıcında önemli rol oynar. Farklı or-
ganlara ait farklı kanser türleri görülür, fakat birçok or-
gan için bazı ortak risk faktörleri vardır. 

Kanser hastaları beslenmesinde şunlara dikkat 
etmelidir;
- Enerji ihtiyacını karşılamak için sağlıklı bir vücut 

ağırlığında sahip olmak ve bunu korumak. 
- Her gün 5 besin grubunu içeren besleyici yiye-

ceklerden tüketmelidir. Bunlar farklı tür ve renkte 
ki meyve/sebzeler, baklagiller, tahıllar, yağsız et ve 
kümes hayvanları (Az miktarda), yağlı tohumlar.

- Alkol alımı, tuz, şeker ve doymuş yağ içeren gı-
daların tüketimi sınırlandırılmalıdır. 

- Yemeklerde doğru hazırlama, pişirme ve sakla-
ma teknikleri kullanılmalıdır. 

Fiziksel aktivite daha sağlıklı olmak ve kişinin ken-
disini daha iyi hissetmesi için son derece önemlidir. 

KANSER VE BESLENME
Araştırmalar kanıta dayalı kişiye özel fonksiyonel 
beslenmenin kanser tedavisi sırasında ve sonrasın-
da insanlara fayda sağladığını gösteriyor. İyi bes-
lenmek kas gücünün korumasına, sağlıklı bir vücut 
kitlesine sahip olmada, kişinin kendini daha enerjik 
hissetmesine ve bunlara bağlı yaşam kalitesinin art-
masına sebep olmaktadır. 

Bunların yanı sıra fonksiyonel beslenme;
- Tedavinin yan etkilerini azaltmada ve iyileşmeyi 

hızlandırmada
- Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diğer teda-

viler sonrasında yaraları iyileştirip, hasarlı doku-
ları yeniden inşa etmede

- Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip enfek-
siyonlarla savaşabilmesine

- Kanserin yeniden oluşum riskini engellemekte 
rol oynamaktadır.
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Tedavi Sürecinde
- Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulabilir. Günde 3 

öğünden fazla yemek için küçük ara öğünler ya-
pılmalıdır. 

- Kilo kaybı oluştuğunda diyetisyene başvurulma-
lıdır. 

- Yürüyüş gibi hafif bir fiziksel aktivite yapılmalıdır. 
Fiziksel aktivitenin yorgunluğun azalmasında, 
iştah artışında, ruh halinin iyileşmesinde ve ka-
bızlık gibi sindirim sistemi problemlerinde olumlu 
etkisi vardır. 

Tedaviden Sonra
- Vücut ağırlığını korumaya çalışın; bu iyileşmeyi 

hızlandırır. 
- Tedavinin yan etkilerini iyileştirmek ve kasların 

yeniden inşa edilebilmesi için tüm besin grupla-
rını tüketmeye çalışın. 

Kanser ile Yaşamak
- İyi bir beslenme yaşam kalitesinin artmasında et-

kili olur. 
- Besin ihtiyaçlarınıza göre yiyecek seçimlerinde 

değişiklik yapın. 
- Diyetinizde kısıtlamaları azaltın. 

Yaygın Sorular
1. Yiyecekler kansere neden olabilir mi?
Gıda ile kanser arasındaki ilişki biraz karmaşıktır. 
Çok farklı kanser türleri ve nedenleri vardır. Kanser 
hücrede oluşmaya başlar ve sonra giderek yayılır. 
Uzun süreli sağlıksız beslenme ve pişirme nedenli 
ve yetersiz beslenme alışkanlıkları kanser gelişmesi 
riskini arttırabilir. 

2. Aşırı besin tüketimi kanserin gelişmesini et-
kiler mi? 
Kanser çok fazla yemek yiyerek büyümüyor. Bazı 
insanlar oruç tutmanın kanser tedavisine yardımcı 
olduğunu düşünüyor, ancak bunu destekleyen ye-
terince kanıt yoktur. Önemli olan, vücut ihtiyacını 
karşılayacak, çok çeşitli yeterli ve dengeli beslen-
mektir. Bazı insanlar şekerli yiyecek yemenin, kan-
ser daha hızlı ilerlettiğine inanır ve bunu önlemek 
için şekerli her şeyi diyetlerinden çıkarırlar. Ancak 
bu kısıtlama ile meyve ve sebzelerde ki faydalı şe-
keri de almamış olurlar. 

Bu konuda bitkisel kaynaklı karbonhidratlar çok de-
ğerli ve uygun besinlerdir. Sadece vücuda faydalı 
ve yeterli karbonhidratı vermekle kalmaz, aynı za-
manda da yeterli lif ve proteinde sağlanmış olur. Bir 
başka fakat tüm bunlar kadar önemli olan konuda 
bitkisel kaynaklı karbonhidratların kolonda olum-

lu fermentasyon yaparak bağırsak florasını sağlıklı 
yönde etkilemesidir. 

Bağırsak mikrobiyotası vücuda iltihabi sinyallerin 
yayılmasında çok önemlidir. Toplumda çok sık gö-
rülen obezite ve diyabet hastalıklarının oluşmasında 
rol oynadığına dair kanıtlar her geçen gün artmak-
tadır. Birçok laboratuvar ve hayvan çalışmalarında 
mikrobiyota ve kanser arasında güçlü bir ilişkisi 
gösterilmiştir. 

3. İşlenmiş ve kırmızı etten kaçınılmalı mı?
Son zamanlarda, Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş do-
muz pastırması ve salam gibi etleri 1. sınıf kanse-
rojen olarak sınıflandırmıştır. Bu, kanser ile işlenmiş 
etler arasında diğer kanserojen maddelerle (alkol, 
tütün ve UV ışınları gibi) olduğu gibi kesin bir bağ-
lantı olduğu anlamına gelir. Kırmızı et ise 2. sınıf 
kanserojen olarak sınıflandırılmıştır, bunun anlamı 
muhtemelen kansere neden olur, ancak kanıtlar ye-
terince güçlü değildir. 

Kırmızı etteki tehlike sadece işlenmiş olmasından 
değil aynı zamanda pişirilme tekniğinden de kay-
naklanır. Mangal, ızgara, yağda ve tütsülenmiş et-
lerde vücuda zararlı olabilecek birçok kimyasal bi-
leşikler vardır. Bu bileşiklerin kanserle ilişkisi birçok 
çalışmada gösterilmiştir. 

Kanser Konseyi pastırma ve salam gibi işlenmiş et-
leri yemeyi sınırlandırmayı öneriyor. Tedavi sırasında 
veya sonrasında kırmızı et yemeyi bırakmayı ancak 
bu uyarılara rağmen yemek isteyenler içinde limit 
koymaktadır. Bunun yerine tabaklarınıza daha fazla 
sebze, baklagiller ve balık eklemeniz önerilmektedir. 

Balık tüketiminde de göz ardı edilen ve üreticilerin 
işin içinde rol oynadığı önemli tehlikeler vardır. Sof-
ramıza gelen birçok balık buzhanelerde saklanmak-
ta, birtakım işlemlere maruz kalmakta veya kültür 
ortamlarında üretilmektedir. Yem olarak tehlikeli 
toksik maddeler ve güçlü antibiyotikler kullanılır. 
Yanı sıra yetişme ortamlarına ve coğrafyaya bağlı 
ağır metal içermeleri de başka bir tehlikedir. Dolayısı 
ile sebzeler içinde dediğimiz YERİNDE, DOĞAL VE 
MEVSİMSEL BESLENMEK balık için de geçerlidir. 

4. Organik gıda daha mı iyi?
 Organik çiftçiler ve gıda üreticileri böcek ilacı ve 
gübre kullanmadan gıda yetiştirir ve üretirler. Gene-
tik olarak değiştirilmiş bileşenleri ve ışınlanmış gıda 
maddelerini de kullanmazlar. Vücudumuza doğal 
olanın dışında aldığımız her bir maddenin birçok 
olumsuz sonuçlar doğurabileceğini unutmamız ge-
rekiyor. Dolayısı ile maddi ve manevi olabildiğince 
YERİNDE, DOĞAL VE MEVSİMSEL BESLENMEYİ 
yeniden vurguluyoruz. 
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Organik meyveler ve sebzeler daha pahalı olabilir 
fakat vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve uyumlu ça-
lışması için gerekli vitamin ve mineralleri içerir. 

5. Özel bir diyet izlenmeli mi?
İnsanlar sıklıkla kanser teşhisi konduktan sonra ne 
yemeleri gerektiğini sorarlar. Vücutlarına yardım 
etmek için diyetlerini değiştirmeyi düşünebilirler. 
Bunun kanserin etkilerini azaltmada ve tedavisi ile 
başa çıkmada ve iyileşmede katkısı olacağını düşü-
nürler. Bazı insanlar, belirli bir diyetin kanseri tedavi 
edip kontrol edebileceğini iddia eder. Ancak tama-
men iyileştirici özel gıdaların, diyetlerin, vitamin ve 
minerallerin olmadığı bilimsel olarak bunu kanıtladı. 
Bu kanıtlanmamış diyetler genellikle insanları bir 
veya daha fazla temel gıda grubunu tüketmemeye 
teşvik eder. Genellikle özel sebze, meyve ve bunla-
rın sularına odaklanır. Ancak önemli olan yeterli ve 
dengeli beslenmedir. 

Tedavinin Yan Etkileri ve Beslenme
Kanser tedavileri kanserli hücreleri öldürürken, nor-
mal sağlıklı hücrelere de zarar verip birtakım yan 
etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yan 
etkiler tedavini türüne, yoğunluğuna, süresine ve 
dozuna bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Çoğu 
etki geçici olup tedavi bittikten sonra ortadan kay-
bolur. Bunlar;

- Yorgunluk
- İştah kaybı ve zayıflama
- Tat ve koku değişiklikleri
- Çiğneme ve yutkunma problemleri
- Ağız kuruluğu
- Mide bulantısı ve kusma
- Kabızlık
- Diyare
- Diğer bağırsak şikayetleri
- Mide ekşimesi

Tedavini yan etkileri kişinin beslenmesini de etkiler 
ancak bunlarla başa çıkmanın çeşitli yolları vardır. 

Yorgunluk kanser hastalarında beslenmeye engel 
oluyorsa mutlaka daha önceden hazırlayıp buzdo-
labında sakladığı gıdalar olmalı, aile bireylerinden 
destek almalı, yanında her daim sağlıklı küçük atış-
tırmalıklar bulundurmalı.

İştah kaybı kanser hastalarının beslenmesine engel 
oluyorsa bunu önlemek için küçük miktarlarda fakat 
sık yemek yenmeli, daha küçük tabaklarda çeşitlen-
dirilmiş yiyecekler tüketilmeli. Yüksek besin öğeleri 

içeren yiyecekler tercih edilmeli, kahve ve çay yeri-
ne daha enerji sağlayan çorba veya doğal karışım-
lar (smoothie) tarzı sıvılar tüketilmeli, fiziksel aktivite 
iştahı teşvik ettiği için mutlaka yapılmalıdır. 

Kanser hastalarının tat ve kokuya karşı hassaslaş-
maları nedeniyle beslenmeleri de etkilenebilmekte-
dir. Bunu önlemek için yiyeceklere limon, zencefil, 
sarımsak ve taze bitkiler gibi aroma vericiler katıl-
malıdır. Sıcak yemekler daha çok kokuya sahip ol-
duğu için soğuk yemekler tercih edilmelidir. 

Çiğneme ve yutma sorunlarına bağlı olarak oluşan 
beslenme problemleri için yiyeceklerin kıvamı de-
ğiştirilmelidir. Daha kolay çiğnenebilen, daha sulu 
ve yumuşak yiyecekler tercih edilmelidir. Yemek bo-
rusunda ki herhangi bir tahriş nedeniyle yiyecek ve 
içecekler çok sıcak ve soğuk tüketilmemelidir. 

Kanser hastaları ağız kuruluğunun yol açtığı bes-
lenme problemlerini önlemek için tuzlu ve baharatlı 
gıdalardan uzak durmalı. Kuru gıdalar yerine sulu, 
çorba gibi yiyecekler tercih etmelidir. Ayrıca ağız içi 
ve diş sağlığına dikkat etmelidir. 

Kanser tedavilerinin en çok meydana gelen yan 
etkilerinden bazıları mide bulantısı ve kusmadır. 
Bunları bastırmak ve önlemek için aşırı yağlı, baha-
ratlı, tatlı, kızartma, güçlü kokuya sahip yiyecekler 
tüketilmemelidir. Bir seferde tüketilen porsiyon mik-
tarı azaltılıp besinler gün içerisine yayılarak küçük 
miktarda tüketilmelidir. Uygulanan tedaviden özel-
likle kemoterapi sonrasından hemen sonra veya 24 
saat içerisinde hastalarda kusma meydana gele-
bilir. Kusma durumunda küçük miktarlarda sürekli 
sıvı alımı önemlidir. Kuru zencefil, limonata, soğuk 
su domates suyu ve soda iyi gelebilir. Az miktarda 
kusma bazı gıdalarla kontrol altına alınabilir. Bun-
lar tuzlu ve kuru yiyecekler, pirinç lapası, yumuşak 
komposto meyvelerdir. Burada önemli olan bir diğer 
faktöre de kanser hastalarında porsiyon miktarının 
yavaş yavaş arttırılmasıdır. 

Kanser tedavisinin bir diğer yan etkisi de sindirim 
sistemi problemleridir. Bu problemlerden kabızlık 
ve ishali beslenme müdahaleleri ile önlemek çoğu 
zaman mümkündür. 

Kabızlığı önlemek için sıvı alımı arttırılmalı günde en 
az 8-10 bardak sıvı içilmelidir, bunun yanı sıra çözü-
nür lif içeriği yüksek tahıllar (yulaf, arpa), baklagiller 
(mercimek, nohut), kabuklu sebze ve meyveden(a-
vokado) zengin beslenilmelidir. Günde en az 25-30 
gram lif tüketilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite yapıl-
malıdır. 
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Kabızlık için Marmelat Tarifi
Marmelat 1
1 Orta Boy Yeşil Elma (5.7 gr.) 
1 Küçük Amasya Elması (2 gr.) 
1 Küçük Havuç (1 gr.) 
3 Yemek Kaşığı Elma Suyu Konsantresi 
1 Yemek Kaşığı Chia Tohumu (3.4 gr.) 
1 Orta Boy Portakal (4.4 gr.)
1 Tatlı Kaşığı Keten Tohumu (1.1 gr.) 
Tarçın, Zerdeçal, Zencefil, Rezene 
İshal şikayetinde ise suda çözünmeyen daha düşük 
lifli besinler tercih edilmelidir. Bağırsak hareketliliği-
ni arttıran gaz yapıcı çiğ sebze meyve ve baklagiller 
bu dönemde sınırlandırılmalıdır. Sıvı tüketimi çeşidi 
kahve, çay vb. yerine su olmalıdır. Suya şeker ila-
vesi ishali baskılamak için iyi bir alternatiftir. İshal 
tedavisinde kaybolan elektrolitleri yerine koymak 
çok önemlidir. Bunun için yeterli sıvı ve besin öğesi 
alınmalıdır. 

Sıvı Kaybı için Elektrolitli Şekerli Su
1 Lt. Su
120 ml. Portakal Suyu
100 ml. Soda
3 Çay Kaşığı Şeker
2 Çay Kaşığı Bal
1/2 Çay Kaşığı Tuz
Kanser tedavisinin bağırsağı tahriş edici diğer yan 
etkilerine karşı beslenme değişiklikleri ile birtakım 
önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları küçük lokma-
lar halinde ve yavaş yemek, çözünmeyen liften zen-
gin bir beslenme ile bağırsak hareketlerini azaltmak, 
yağlı, baharatlı, soslu yiyeceklerden uzak durmaktır. 
Mide ekşimesi ve hazımsızlık problemlerini önle-
mek için yine az miktarda, istenilen sıklıkta yemek 
yemez, yemeği yedikten sonra hemen eğilmemek, 
kişinin kendisini sıkan dar kıyafetler giymemesi, ka-

kao, kahve, çay, turunçgiller, domates, hamur işleri 
ve yüksek yağlı yiyecekler tüketilmemesi gerek-
mektedir. 
Kanser tedavilerinin ardında hastalarda beslenme 
ile ilgili birtakım sorunlar oluşabilir. Bunun nedeni 
kanserin ve tedavisinin vücuttaki yiyeceklerin sindi-
rim, emilim ve kullanımını etkilemesidir. Bazı durum-
larda hastalarda yetersiz enerji ve protein alımına 
bağlı olarak malnutrisyon (yetersiz beslenme) ge-
lişebilmektedir. Malnütrisyon gelişme riski yüksek 
olan durumlar;
- Baş, boyun, akciğer ve mide-barsak sistem kan-

serler türlerinde yutma, sindirim zorlukları oluş-
ması

- Tedavinin sebep olduğu yan etkilerden iştahsız-
lık, mide bulantısı, kusma nedeniyle yetersiz be-
sin alımı

- Bazı ilaçlar
- Stres, kaygı, yorgunluk
Kanserli hastaların beslenmesinde en önemli bir di-
ğer nokta da besin hijyenidir. 
Hastalar dışarıdan yiyecek tüketmemeli; kendileri 
yaparken de hazırlama, pişirme ve saklama koşul-
larına çok dikkat etmelilerdir. Hazırlama konusun-
da gıdaların ve kullanılacak ekipmanların temizliği; 
pişirme aşamasında en uygun tekniklerin kullanımı 
ve saklama aşaması da her besin için önerilen ayrı 
kurallara uygun olmalıdır. 
Kanser hastalarında kilo kontrolü çok önemlidir. Ge-
nelde hastalarda kilo kaybı olmakla beraber genel-
de kilo artışı durumları da olmaktadır. İkisi de iste-
nilen bir durum değildir. Bu yüzden yeterli, dengeli, 
katkısız ve fonksiyonel bir beslenme ile kilo kontrolü 
sağlanmalıdır. Beslenmeye ek olarak alınan vitamin 
ve mineral takviyelerine bu şekilde beslenme sağ-
landığın da gereksinim duyulmayacaktır. Vitamin 
ve mineraller bağışıklık sistemimiz için son derece 
önemlidir. Ancak yüksek doz alınmasının tedaviye 
daha iyi bir katkı sağladığına dair kanıtlar bulunma-
maktadır. 
AMERİKA KANSER ENSTİTÜSÜNÜN (ACIR) gün-
cel raporlarına göre;
- Vücut ağırlığı kontrolü
- Bitkisel temelli doğal, yerinde, mevsimsel fonksi-

yonel beslenme tarzı
- İşlenmiş ve kırmızı et tüketimimin sınırlandırılması
- Alkol ve sigara tüketilmemesi
- Yoğun tuz ve şeker konsantrasyonuna sahip yi-

yeceklerden sakınmak
- Her gün düzenli fiziksel aktivite ile
Kanser oluşum risklerinin azaldığını ve tedavi süre-
cinde iyileşmenin hızlandığı belirtilmiştir. 
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Kanser Hastaları için Sağlıklı Tarifler
Brokoli Kroket Tarifi
400 gr. Brokoli
1 Yumurta
1 Soğan
3 Yemek Kaşığı Karabuğday Unu
Yarım Su Bardağı Parmesan Peyniri Rendesi
1 Küp Doğranmış Kırmızı Biber 
Yarım Çay Kaşığı Limon
Yarım Çay Bardağı Karbonat
Yarım Çay Kaşığı Kimyon
1 Demet Maydanoz
Tuz
Karabiber
Pul Biber
Isırgan Otu Çorbası
1 Demet Isırgan
2 Çorba Kaşığı Mısır Unu
3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Adet Soğan
1 Diş Sarımsak
1,5-2 Bardak Su

Isırganları eldiven yardımıyla yıkayıp 10 dakika 
haşlayın. El blenderi ile püre haline getirin. Soğan 
ve sarımsağı çok ince doğrayın. Tencerede zeytin-
yağını kızdırıp soğan ve sarımsağı biraz kavurun, 
daha sonra mısır ununu ekleyerek kavurmaya de-
vam edin. İyice kavurunca azar azar ılık su ekleyin 
ve daha sonra püre halindeki ısırganı ilave edin. Ne 
koyu ne sulu olacak şekilde gerekirse su ilave edin, 
tuz ilave edip biraz daha kaynatın. 
Kırmızı Pancarlı Humus
4 Adet Orta Boy Pancar (En koyu rengi seçin!)
1/4 Kahve Fincanı Tahin Ezmesi
1/4 Kahve Fincanı Limon Suyu
1 Diş Sarımsak
1/4 Çay Kaşığı Tuz

Pancarları soyun ve küp küp doğrayın yumuşayana 
kadar haşlayın suyunu süzün ve soğumaya bırakın. 
Haşlanan pancarların suyunu süzün, mutfak robo-
tuna tüm malzemeyi koyun ve pürüzsüz hale gelene 
kadar karıştırın. 

Yeşil Salata
1 Adet Küçük Yapraklı Ispanak
1 Adet Avokado
1-2 Adet Salatalık
1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
1 Yemek Kaşığı Susam
2 Yemek Kaşığı Soya Sosu
2 Çay Kaşığı Susam Yağı
1 Tatlı Kaşığı Elma Sirkesi
Tane Karabiber

SMOOTHİE
Yarım Kivi, 
Yarım Yeşil Elma, 
Yarım Portakal, 
Yarım Muz, 
1 Dilim Ananas 
Yarım Su Bardağı Ispanak 
1 Su Bardağı Su

Yrd. Doç. Dr. Hakan Güveli
İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve

Fitoterapi Uzmanı
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MODA

DİLEK HANİF'TEN İLHAM VEREN,
CANLI VE ÖZGÜR KOLEKSİYON

Zarif çizgisiyle öne çıkan Dilek Hanif Hazır Giyim 
Koleksiyonu, 2018 İlkbaharında tasarımlarından 
stylinge ve çekimlere yansıyan bir değişim ile 
hayatın her alanında zarafeti özgüvenle birleşti-
ren kadınlara hitap ediyor.
Zarif, sade ve net çizgileri ile Dilek Hanif; hareketle-
ri, düşünme biçimleri ve stilleriyle kendilerine güve-
nen kadınlar için 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda da 
ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Fark edilir bir 
zarifliğe sahip ve her zaman özgün ve gizemli bir 
iddiası olan kadınlar için tasarlanan Dilek Hanif Ha-
zır Giyim 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, 3 farklı 
line’dan oluşuyor. 
Dilek Hanif Hazır Giyim 2018 İlkbahar-Yaz Ko-
leksiyonu’nun 2 line’ı olan “Almond Blossom” ve 
“Flower Garden”, Vincent Van Gogh ve Gustav 
Klimt’in büyüleyici eserlerinden ilham alıyor. Sonun-
cu line olan “Coctail” ise, büyüleyici gece elbisele-
rinden oluşuyor.
Toz pembe, bej, somon, kiremit ve tarçın gibi toprak 
renklerinin kullanıldığı “Almond Blossom”da pliler 

tasarımlara hareket katıyor. Tül, tafta, keten, krep 
ve şifon kumaşlara uygulanan işleme ve püsküller 
tasarımları tamamlarken, kemerler aksesuar olarak 
tercih edilerek bir bütünlük elde ediliyor.

Gustav Klimt’in 1905 yılına ait “Çiçek Bahçesi” an-
lamına gelen “Blumengarten” isimli tablosundan 
ilham alınarak hazırlanan “Flower Garden”da ise 
daha enerjik ve canlı renkler ön plana çıkıyor. Dö-
kümlü ve tül kumaşların fırfır ve çiçek detaylarıyla 
süslendiği “Flower Garden”, fırfırları, renkleri ve mo-
delleri ile dinamik bir stili yansıtıyor. Bu line’da pli, 
hacim yaratmak amacıyla daha yoğun fakat sade 
bir biçimde kullanılıyor. Akışkan kumaşlar, “Flower 
Garden”ın vazgeçilmezi.

Sofistike ve lüks gece giyim elbiselerinden oluşan 
“Coctail” line’ında ise, siyah, fildişi, bordo, dumanlı 
gri ve nude tonlar göze çarpıyor. Dökümlü kumaşlar 
üzerine yapılan nude ve metalik işlemelerin yanı sıra 
çiçek desenleri kullanılarak zarif bir görünüm elde 
ediliyor.
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DİLEK HANİF
Ünlü modacı İstanbul’da doğdu. Modaya olan ilgisi 
daha çocuk yaşta ailesinin tekstil işletmesine yar-
dım ederek başladı. İlk markası Dilek Hanif Line’ı 
1990 yılında kurdu. Tarihi Aya İrini Kilisesi’nde 2002 
yılında gerçekleştirdiği ilk Haute Couture defilesi 
ile dünya modasına adımını attı. 2003 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunda yer verdiği geleneksel iğne oyası fi-
gürleri ona yılın en Başarılı Kadın Moda Tasarımcısı 
Ödülü’nü getirdi. 2004 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu 
Paris Haute Couture Moda Haftası’nda sunarak da 
bu platformda koleksiyon gösteren ilk Türk moda 
tasarımcısı olarak bir ilke imza attı. Bu başarıları 
takip eden her yıl Paris Haute Couture Haftası’nda 
dünya modasında ses getiren seçkin koleksiyon-
larını sunmaya devam etti. 2011 yılında tasarımcı, 
Couture’deki yeteneğini girişimcilik ruhuyla birleşti-
rerek hazır giyim markası “Dilek Hanif”e hayat verdi. 
Dünyaya açılan bir Türk markası olmanın yanısıra 
uluslararası pazarda ulaştığı satış noktaları ve üre-
tim gücüyle global bir marka olmayı başardı. 

Osmanlı’yı hayatının özünde gören Dilek Hanif, 
bu zengin kültüre bağlı kalarak geçmişle geleceği 
kendine özgü stili ile sentezleyerek çağdaş ve femi-
nen bir çizgi yarattı. Geleneksel yaklaşımını Haute 
Couture tasarımlarla başarılı bir şekilde birleştiren 
Hanif, kadın giyimini şık bir zerafetle sunduğu ko-

leksiyonlarıyla Türk modasına ve kadın stiline yep-
yeni bir boyut kattı. Kadınsı detayları yücelten ama 
yalın çizgisini koruyan, zarif, elegan ve romantik ruh 
halini destekleyen tasarımları, koleksiyonlarında 
kullandığı yüksek kalite kumaşlar ve el işlemelerin-
de mükemmelliği yakalayışı moda dünyasında birer 
sanat eseri olarak değer gördü. 

En başta güçlü ve bağımsız bir kadın olmayı önem-
seyen, disipline ve şeffaflığa derinden inanan, hiç 
yapılmamışı denemeyi ilham verici bulan Dilek Ha-
nif, zamansız tasarımlarıyla moda dünyasında sı-
nırları zorlarken eskiyle yeniyi de büyük bir uyum 
içinde birleştirdi.

Kadına, çocuğa ve yaşadığı toprakların kültür de-
ğerlerine duyduğu güçlü duyguları sevgiyle kucak-
layan Dilek Hanif, toplumsal duyarlılık projelerini her 
fırsatta destekleyerek yaşamda fark yaratılmasını ve 
tarihin korunmasını kuvvetle önemsemektedir. 

Bugün Haute Couture tasarımları ve Couture kül-
türünün kendine has kodlarını taşıyan hazır giyim 
koleksiyonlarına ait parçaları, dünyaca ünlü isimler 
ve stil ikonları tarafından tercih edilen Dilek Hanif 
markası, tüm dünyaya yayılma ve moda devleri ara-
sında yer alma başarısı ile Türkiye adını uluslararası 
arenada gururla temsil etmektedir.

Dilek Hanif
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seferinde kendimi iyi hissettiğim için yine, yeniden 
minnet duyuyorum onlara. 
Hadi şimdi sıra sizde:
“Sana, size minnettarım çünkü…” diye yazın, sonra 
kalemi kendi haline bırakın, yazacaklarına belki siz bile 
inanamayacaksınız. Sevdiğiniz, saydığınız, hayranlık 
duyduğunuz, yaşamınızda çok özel yeri olan insanlara 
neden teşekkür borçlu olduğunuzu kelimelere dökün. 
İsterseniz, bilgisayarda da yazabilirsiniz tabii. Göre-
ceksiniz, yanıt gelse de gelmese de, kendinizi harika 
hissedeceksiniz. 
Son bir şey daha: Ben de size yazdıklarımı okumak 
için vakit ayırdığınızdan dolayı minnettarım…
Sevgiyle kalın,

En son ne zaman gerçek bir mektup yazdığınızı hatır-
lıyor musunuz? 
Oraya, buraya sürekli yolladığınız mailleri, bazen ace-
leyle, fazla özen göstermeden yazılan mesajları say-
mıyoruz. Kâğıt kalemi alıp, yazacaklarınızı düşünerek, 
belki kendinize güzel bir kahve yaptıktan sonra her 
kelimesini özenle seçerek, özel, çok özel bir mektup 
yazmaya ne dersiniz?
Sizin için önemli birisine özel bir şeyler yazmak… 
Yaşamınızda benzersiz bir yeri olmuş, sizi etkilemiş, 
gelişmenize, düşünmenize ön ayak olmuş, kendinizi ve 
yaşamınızı sorgulayarak ilerlemenizi sağlamış, sevgisiy-
le, özeniyle, saygısıyla, belki de yaşamdaki duruşuyla 
size iyi gelmiş, örnek olmuş birisi, birileri… 
İşe önce liste yaparak başlamak mümkün. Benim lis-
temde kimler var:
- Beni büyüten anneannem ve dedem
- Bana “insan” ve “özgür” olmayı öğreten babam
- Bana “ağbilik” yapan dayım
- Sonsuz sevgi ve neşe kaynağım oğlum
- Kitapların paha biçilmez olduğunu keşfettiren lise 

edebiyat hocam
- İşe saygıyı ve disiplini aşılayan ilk müdürüm
- Beni televizyoncu yapan yöneticim
- Sevginin neşeyle harmanlandığında müthiş şeyler 

yaşanabileceğini bana gösteren dostum, sevgilim, 
yol arkadaşım

Bu kişiler farklı nedenlerle yaşamımda iz bıraktılar, beni 
ben yapan birden fazla özelliği kazanmama vesile oldu-
lar. Bugün onların hepsinden müthiş anılarla yola devam 
ettiğim için her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Geçtiğimiz aylarda bu çok kıymetli insanlara birer “Min-
net mektubu” yazdım. Bu fikir birkaç yıl önce, Califor-
nia Üniversitesi Profesörlerinden Sonja Lyubomirsky ve 
ekibi tarafından ortaya atılmış. Bu ekibin yaptığı çalış-
malarda, minnet duydukları insanlarla hislerini yazılı ola-
rak paylaşanların daha mutlu olduğu ortaya çıkmış.
Ben de mutlu olmaya karar verdiğimden beri dünya 
çapında yapılan tüm araştırmaları inceliyorum ve iyi 
sonuçlar veren tüm çalışmaları deniyorum. İşte bu 
“Minnet mektubu” yazma fikri buradan çıktı. 
Mektuplarımdan bazılarını yollamak için çok geç. Ol-
sun, bu dünyadan ayrılmış olmalarına rağmen, bana 
öğrettikleri, kattıkları için o güzel insanlara teşekkür 
etmek çok iyi geldi. Hayatta olanlara mektupları yolla-
dım. Hepsinden inanılmaz yanıtlar geldi. Her bir mek-
tubu defalarca okudum, güldüm, ağladım, hatırladım, 
şükranla andım ve hepsini çok özel bir kutuya kaldır-
dım. Moralim bozulduğunda, pusulamı kaybettiğimde, 
yeniden çıkartıp okuyorum o güzelim satırları ve her 

PSİKOLOJİ

MİNNET 
MEKTUBU

Ömür İlbaş
Mutluluk Koçu
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HUKUK VE ADALETE ADANMIŞ HAYATLAR
Yarım Yüzyıla Yakın Avukatlık Yapan Yılmaz Yavru 

Kitap Hakkında Neler Söylüyor?

Yarım yüz yıla yakın avukatlığım süresince iddia-
sız derinliğine olan konuları üniversitelere bırakan 
zevkle okuduğum bir kitap “Kendine Bir Avukat Tut”

Ne söyleyeyim bugüne değin yazdığım gazete ve 
dergilerde yüzlerce değişik konulardaki yazılarım-
dan ayrı olarak bu kısa yazıyı yazarken çok eskilere 
gittim.

Sayın Ahmet Kurutluoğlu’nun muhterem rahmet-
li babası, değerli hukukçu, seçkin avukat belagatli 
konuşan politikacı ve bakan Sahir Kurutluoğlu’nun 
Taksim’deki ofisinde avukatlık stajımı yaparken ta-
nıdığım Ahmet, genç, zeki, istikbal vaad eden bir 

hukuk öğrencisi idi. Bitirdi, avukat oldu. Hem de 
başarılı, ayrıca Doğuş Holding’e büyük katkıları 
olmuştur. Dört kuşak genlerden gelen hukukçulu-
ğunun verdiği birikimi ile yoğun işleri arasında bu 
güzel kitabı mütevazı şekilde yayınladığı için, rah-
metli babanın oğlu ve birbirlerinden kıymetli değerli 
hukukçu dedelerinin torunu olarak kutluyorum. Elle-
rine sağlık Ahmet. Beni okurken hayallerimle yaşat-
tın. Şair ne güzel söylemiş. “Marifet iltifata tabidir, 
müşterisiz meta zayidir.” Ne denir biz de aynısını 
tekrar ediyoruz. Seni yürekten kutluyorum.

Av. Yılmaz Yavru

60 yılı aşkın yaşın ve 37 yıllık 
hukukçuluk ile hukukçuluğa 
adanmış bir adet hayatın, 
başkalarının anıları ile bezenmiş 
toplamıdır kitapta anlatılanlar. 
Sayılamayacak kadar söz ve 
bilinemeyecek kadar miktarda 
kağıt sarf edilmiştir. Sevinçten de, 
kederden de ağlanmış, horon da 
tepilmiş, yas da tutulmuştur işin 
doğasından. Meslekte yapılanlar 
ve yazılanlar, tozlu arşivlerde 
çürümüş, zaman boyutundan 
hep yoksun kalmıştır Avukatlık. 
Sahne hep sabit, olsa olsa dekorlar 
değişkendir. Hayat içinde bir 
meslek değil, mesleğe adanmış bir 
hayattır "Avukatlık". Diyor Ahmet 
Kurutluoğlu kitabının önsözünde.

KİTAP
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VAKIFTAN 
HABERLER

TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NIN 
BİLİM İNSANLARINA, HEKİMLERE 

YÖNELİK TOPLANTILARINDAN BAZILARI

Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları
Vakfımız kurulduğundan beri hekimlerimizin yanın-
da yer almıştır. Son yıllarda kanser konusunda eğiti-
me daha fazla ağırlık vermeyi amaçlamıştır.

Bu amaçla genç hekimlerimizin eğitimleri için karşı-
lıksız burslar vermektedir. Vakfımız, vermiş olduğu 
karşılıksız burs ve desteklerle bugün profesör ve 
doçent düzeyinde ulaşmış hekim arkadaşlarımızla 
gurur duymaktadır. Halen dokuz uzman hekimimiz 
desteklerimizle yurt dışında kanser konusunda eği-
timlerine devam etmektedir. Her yıl kanserle ilgili bir 
kitap Türkçeye kazandırılarak onkoloji alanında uz-
man hekimlerimize hediye edilmektedir. 

Kanser konusunda yapılan çalışmalara genç hekim-
lerimizi teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir olmak 

üzere Ulusal Kanser Kongrelerinde üç dalda ödül 
vermektedir.

Periyodik ‘Kanser Gündemi’ isimli bilimsel yayınları 
ile hekimlerimize güncel bilgileri ulaştırmaya devam 
etmektedir.

Ülkemizdeki kanser alanındaki çalışmalarını teşvik 
etmek amacıyla her yıl Bilim ve Teşvik ödülü ver-
mektedir. Düzenli olarak kanser konularının ele alın-
dığı, güncel bilgilerin aktarıldığı hekimlere yönelik 
eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Bu yıldan itibaren Sayın Prof. Dr. Ahmet Öber tara-
fından 1998 tarihinde başlatılan ve geleneksel top-
lantı özelliği kazanmış olan ‘Meme Kanseri Sürekli 
Eğitim Toplantıları’nı Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 
Eğitim Toplantıları içerisinde sizlerle sunuyoruz.

“Kanser Gündemi” bilimsel yayınımızı yılda dört sayı çıkartmakta olup,
Tıp Fakülteleri Kütüphanelerine, Hekimlerimize ücretsiz ulaştırmaktayız.
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25 Şubat 2018’de vefat eden Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
kurucu üyelerinden kanserle savaşa önemli katkılarda bulunmuş

değerli doktor, bilim insanı Prof. Dr. Reha Uzel’i saygı ve özlemle anıyoruz.

Prof. Dr. Reha Uzel (1925 - 2018)

Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantısı 11 Ocak 2018 tarihinde The Point Barbaros Hotel’de gerçekleşti.
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• Neden Kanser Olunur?
 Prof. Dr. Metin Ertem
• Prostat Kanserini Tanıyalım
 Doç. Dr. Hakan Özveri
• Meme Kanseri
 Op. Dr. Emel Özveri
• Kanser ve Beslenme
 Yrd. Doç. Dr. Hakan Güveli
• Kanser ve Psikoloji
 Psikolog Nazan Ülkü

“Kanser Haftası” Bilgilendirme Toplantımız
02 Nisan 2018 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.
Katılım ücretsiz olmakla birlikte toplantımıza tüm halkımız davetlidir.
Değerli konuşmacılar tarafından aktarılacak güncel bilgiler eşliğinde bir araya gelmekten

ve sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız…

“KANSER HAFTASI”
Bilgilendirme Toplantısı

2 NİSAN 2018, PAZARTESİ
SAAT: 14:00 - 16:00

B - SALONU



MENEKŞE & YAŞAM İLKBAHAR 2018 55

BİLGİLENDİRME

1) Vücudun herhangi bir yerinde şişlik veya sert-
lik
Bu bulgular eğer memede ise kadınlarda meme 
kanseri habercisi olabilir. Meme kanseri erken teş-
his ve tedavi  edilirse, hastalıktan kurtulma oranı 
yüksektir. Bu nedenle kadınlar her ay kendi meme-
lerinin muayenesini yapmalıdır. 

2) Beklenmeyen kanama veya akıntı
Beklenmeyen vajinal kanama veya akıntı, rahim 
ağzı kanserinin erken belirtisi olabilir ve erken teş-
his edildiğinde sıklıkla tam iyileşme sağlanabilir. 
Herhangi bir bulgu ve belirti olmadan da düzenli 
olarak doktor kontrolünde yapılan ‘pap smear testi’ 
ile erken tanı konulabilir.

Ağızdan veya makattan olan kanamalarda sindirim 
sistemi kanserleri düşünülmelidir. Dışkıda gizli kan 
testi ve kolonoskopik tarama yöntemleri ile erken 
tanı konulur.

3) Bağırsak veya mesane alışkanlıklarında uzun 
süren değişiklik
Bu bulgular bağırsak, mesane, prostat veya böbrek 
kanserlerinde görülmektedir. Dışkılama alışkanlıkla-
rında değişiklik (zaman zaman ishal ve kabız olmak) 
bağırsak kanseri açısından bir uyarı olarak algılan-
malıdır. Yine dışkıda kan ve makattan kanama veya 
bağırsak tıkanıklığı olabilmektedir. İdrar başlangı-
cında zorluk, sık idrar yapma ihtiyacı, idrarda kan ve 
ağrılı idrar yapma gibi devam eden idrar şikayetleri, 
prostat veya mesane enfeksiyonu ile kanser belirti-
si olabilir. Hiçbir belirti olmadan erkeklerde prostat 
kanseri gelişebilir.

4) Uzun süren öksürük veya ses kısıklığı
Bu bulgular akciğer veya gırtlak kanserlerinde gö-
rülmektedir. Uzun süren iyileşmeyen ve inat eden 
öksürük varsa doktor kontrolü gerekmektedir. Ço-
ğunlukla akciğer kanserleri sigara içme sonucu 
oluşur. Tümör küçük ve yayılmamış ise kolaylıkla 
tedavi edilebilir. Kalıcı ses kısıklığı, gırtlakta şişlik, 
boyunda ağrı ve yutma güçlüğü gırtlak kanseri be-
lirtileri olabilir. Gırtlak kanseri olanların zamanında 
tedavi edilirlerse tam iyileşme şansları yüksektir.

5) Yutma güçlüğü veya uzun süren sindirim güç-
lüğü
Bu bulgular mide ve yemek borusu kanserinde ola-
bilir.

6) Mevcut siğil veya cilt beninde herhangi bir de-
ğişiklik olması
Özellikle cildin güneş ışıklarından korunamaz alan-
ları (el, yüz, kafa v.b.) olmak üzere herhangi bir cilt 
bölgesinden kanser gelişebilir. Cilt kanseri kuru, 
pullu leke, geçmeyen sivilce, ortası kabuklanmış 
iltihaplı yara veya sert şişlikler şeklinde görülebilir. 
Cilt kanseri türlerinden biri olan melanom, çoğun-
lukla koyu kahverengi veya siyah, küçük bir ben 
gibi büyüme gösterir. Herhangi bir bende büyüme, 
kanama veya açık yara oluşması şüphe uyandırma-
lıdır.

7) Ciltte veya ağız içinde iyileşmeyen veya kana-
maya devam eden yara, şişlik veya sertlik
Bu bulgular ağız ve cilt kanserlerini işaret edebilir. 
Bu yaralar sıklıkla ağrısızdır; ağrı olmasını bekleme-
den doktorunuza başvurunuz.

KANSERİN YEDİ HABERCİSİ
ERKEN TANI HAYAT KURTARIR



Siz de destek olmak
ister misiniz?

Genç hekimlerimizin yurt dışında
bilgilerini geliştirmelerine katkıda
bulunabilirsiniz.
Verdiğimiz karşılıksız burslar ile uzman
hekimlerimizin yurt dışı eğitimlerine katkıda
bulunuyoruz.

Yetişmekte olan tıp öğrencilerinin
kitaplarına ulaşmalarına sizlerin de
katkıları olabilir.
Oldukça pahalı olan tıp kitaplarını ihtiyacı olan
öğrencilere ulaştırıyoruz.

Hekimlerimizin güncel tıp bilgilerine
ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Kanser Gündemi dergileri her dört ayda bir
hekimlerimize ücretsiz ulaştırılmaktadır.

Bağış Hesap Numaralarımız

Türkiye Halk Bankası Levent Şubesi - İstanbul
IBN No: TR50 0001 2009 8600 0016 0000 04

Akbank Nispetiye Şubesi - İstanbul
IBN No: TR39 0004 6003 9688 8000 0520 00

İş Bankası Levent Şubesi - İstanbul
IBN No: TR97 0006 4000 0011 0354 0404 06

Yardımlarınız sayesinde
oldukça pahalı olan kanser

tedavisinde ihtiyacı olan
hastalarımızın tedavilerini

üstleniyoruz.

Siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Bize nasıl ulaşırsınız?
Bizlere web sitemizden www.kanservakfi.com

ve telefonla ulaşabilirsiniz. Tel: 0212 278 83 41 - Faks: 0212 325 11 18
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