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Ülke olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde içimizdeki enerjiyi kaybetmeden yola 
devam edebilmek büyük önem taşıyor. Yarına güvenmek, içimizdeki enerjiyi 
hep zirvede tutmak zorundayız. Bu hedefle içeriğimizde yepyeni azim öykü-
lerine yer verdik. Örneğin Kapadokya Kliniğimizden Erdal ve Umut var bu 
sayımızda. Küçük yaşta diyalize girmelerine rağmen o kadar içten gülebili-
yorlar ki; onlar güldükçe biz mutlu oluyor, daha iyisini yapabilmek adına 
gücümüzü tazeliyoruz. 

Azmettikten sonra inanın başaramayacağı şey yok. Başkent Üniversitesi 
Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı, Türkiye'de Transplantasyon 
Bölümü'nün kurucusu ve çok değerli hocası, ülkemizin önde gelen aydınla-
rından Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızın 72 yıllık yaşamına sığdırdıklarını 
okuduğumuzda bunu daha iyi görüyor ve öğreniyoruz. 

Meslek hayatı boyunca hep daha ilerisini hayal eden bir başka değerli ismi 
daha misafir ediyoruz sayfalarımızda. Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi ve Fresenius Medical Care Türkiye Bilim Danışma Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ercan Ok, özellikle ev hemodiyalizi konusunda yürüttüğü 
çalışmalarla diyaliz hastalarının yaşamına pozitif katkısını sürdürüyor.

Ekranların gülen yüzü, tiyatronun sıra dışı kadını Nilgün Belgün ise samimi 
yanıtlarıyla misafir oldu dergimize. 

Sağlığınız için büyük önem taşıyan konuları “Hasta okulu” sayfalarımızda 
detaylandırmaya devam ediyoruz. Diyaliz sırasında tansiyon düşüklüğü, 
dengeli beslenme ve sigaranın böbrekler üzerindeki etkilerini incelediğimiz 
yazılarımızı dikkatle okuyacağınızı umuyoruz. 

Fresenius Medical Care, kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. Her yıl aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 45'ten fazla ülkede 3 bin 500 diyaliz merkezinde 
300 binden fazla hastayı tedavi eden Fresenius Medical Care, bundan böy-
le de en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmalarını sürdürecek.

Yaşam Işığı Dergisi’yle yılın son sayısında da okumanın ve paylaşmanın key-
fini sizlere yaşatmak istedik. Bu vesileyle karşılamaya hazırlandığımız yeni 
yılın tüm ülkemize mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. 
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Erdal, diyaliz sırasında genellikle 
televizyon izliyor. İnek Şaban ve Recep 
İvedik filmlerini ya da Güldür Güldür 

şovu takip ediyor; çünkü kendini 
güldüren şeyleri çok seviyor. Gülünce 

kafasına taktığı şeylerin ve can 
sıkıntısının azaldığını söylüyor. 

Hayatın içinden4

Kapadokya Kliniği’nin 
koca yürekli çocuğu; Erdal Altıntaş 

Yaşam Işığı’nın yeni sayısında yolumuz Özel FMC Kapadokya Diyaliz Merkezi’ne düşüyor. 
Bu klinikte diyaliz makinesiyle daha beş yaşındayken tanışan ve bugün 14 yaşında olan yaşı 
küçük ama mücadelesi büyük bir kahramanla, Erdal Altıntaş ile tanıştıracağız sizleri. Annesi 
ve babasının ayrılığı, yetiştirme yurdunda geçirdiği zamanlar ve diyaliz, Erdal’ın yaşama sıkı 
sıkıya sarılmasına engel olamamış. Dergiye çıkacağını öğrendiğinden bu yana heyecanla 

bizleri beklediğini söyleyen Erdal’ın en büyük hayali ise doktor olup çocuklara yardımcı olmak.

Öncelikle kendinden bahseder misin? 
Annemle babam, ben çok küçükken ayrılmış-
lar. O zaman yaşanan sıkıntılar nedeniyle be-
nimle, kardeşimi yurda vermişler. Yurtta çok iyi 
zamanlar geçirdiğimi söyleyemem. Hatta diya-
liz hastası olduysam bunun nedeni yurdun 
sağlıksız koşulları ve yetersiz beslenmemdir. 
Ama daha sonra hasta olunca babam ve rah-
metli dedem beni yurttan aldı; o an ki mutlu-
luğumu size anlatamam. Neredeyse hasta 
olduğuma sevinecektim. Artık babamla ara-
mız çok iyi, zaman zaman evde güreş bile ya-
pıyoruz. Şimdi ki annem ve daha dokuz aylık 

olan kız kardeşimle mutluyuz. Şu an çok kü-
çük ama yürümeye başladığında güzel vakit 
geçireceğime eminim. 7’nci sınıfa gidiyorum. 
Derslerim iyi, İngilizce ve matematik ile biraz 
başım dertte sadece. Arkadaşlarımla çok iyi 
geçiniyoruz. Çok aktif biriyim. Örneğin öğret-
menimiz “şarkı söyleyin” dediğinde diğer ar-
kadaşlarım kızlardan utanıyor ama ben utan-
mıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, 
bana çok iyi geliyor, mutlu oluyorum. Bu ne-
denle müzik öğretmenimi çok seviyorum, o da 
beni seviyor. 

Peki hasta olduğunu ne zaman öğrendin?
Beş yaşımdayken öğrendim. O zamanlar Ak-
saray’da bir yetiştirme yurdunda kalıyordum. 
Sürekli ağrım oluyordu, vücudum şişiyordu. 
Sonra bir gün ağrılarım çok şiddetlenince ba-
bama haber verdiler; babam beni yurttan alıp 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gö-
türdü. İlk sene tedavi oldum. İyileşmeyince, 
sonraki yıl diyalize karar verdiler. Geçici kate-
ter taktılar ve ilk zamanlar plazmaferez yönte-
mini uyguladılar. 

Diyalize gireceğini öğrendiğinde neler 
hissettin?
Plazmaferez yönteminden belli bir süre sonra 
artık diyalize gireceğimi söylediler. Tabii ne 
olacağını bilmiyordum ve endişeliydim. 
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Bir yandan bu hastalıktan ve makinelerden 
korkuyordum, çok üzülüyordum ama bir yan-
dan da evde kaldığım için çok mutluydum. 
Diyalize girdikten sonra kendimi daha iyi his-
sedince ve ağrılarım geçince makinelerle 
aram düzelmeye başladı. Hatta bana yeniden 
ağrısız bir hayat sunduğu için diyalizi ve ma-
kineleri sevmeye başladım. İlk zamanlar Ak-
saray’da, sonra Konya’da diyalize girdim. 
Yaklaşık 3 yıl önce de bu kliniğe geldim. Bu 
klinik sayesinde diyalize daha çok alıştım. Kli-
nikteki herkesi çok seviyorum. Burası benim 
ailem oldu. 

Daha uzun ve güzel yıllar seni bekliyor. 
Hayallerin, hedeflerin var mı?
En büyük hayalim doktor olmak ve benim gibi 
çocuklara destek olmak. Bir de bahçesinde 

ağaçların, çiçeklerin olduğu ve deniz kenarın-
da bulunan bir evde yaşamak isterdim. Kimi 
zaman küçük bir şey hakkında şikâyet eden 
ya da sürekli umutsuzluğa kapılan büyükleri-
me kızıyorum. Ben küçük yaşıma ve yaşadık-
larıma rağmen hayata yumuşak davranabili-
yorum. Size sesleniyorum, hasta teyze ve 
amcalarım diyalizden şikâyet etmeden önce 
bizleri düşünün; siz en azından okullarınıza 
rahatça gidebildiniz, çocukluğunuzu özgürce 
yaşayabildiniz. Böbrek nakli için İstanbul Ga-
ziosmanpaşa Hastanesi’ne yazıldım. Bir gün 
oradan gelecek güzel haberleri heyecanla 
bekliyorum. Oraya gelirsem ve nakil olursam 
beni ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Bir 
diğer hayalim ise daha da büyüdüğümde ve 
iyileştiğimde annemi değil ama kardeşimi bul-
mak ve yanıma almak. 

Hayatın içinden

Sevgi Kliniği'nde sevgiyle, 
hizmet kalitesi bir arada 

Özel FMC İzmir Sevgi Diyaliz Merkezi hastalarımızdan İsmail Karakuş, diyalize girme 
sürecini bizimle paylaştı. Yaşadığı sıkıntıları ailesi ve Sevgi Kliniği sayesinde aştığını aktaran 

İsmail Karakuş, kliniğin evi gibi olduğunu ve orada huzur bulduğunu söylüyor. 

1949 yılının şubat ayında dün-
yaya geldim. Üveylerle birlikte 
13 kardeşin ortancasıyım. 13 
yaşımdaydım; annem kadar 
sevdiğim kız kardeşim Fadi-
me, onun arkasından ağabe-
yimi ansızın kaybedince İs-
tanbul’a yerleştik. Her birimiz 
bir yerlerde çalışıp kendi ha-
yatlarımızı kurmaya başladık. 
Ablamın ve abimin ani ölüm 
sebebini bilemedik ta ki Zey-
nep ablam da yaşamını yitire-
ne kadar. Hepsi böbrek yet-
mezliğinden ölmüşlerdi. Doktorlar, bu hastalığın 
babamdan kalma bir miras gibi genlerimize geç-
tiğini söyledi. Tüm kardeşlerimle birlikte ben de 
doktor kontrolünden geçtim. Burada yapılan 
tahliller sonucunda böbrek hastalığım olduğu 
ortaya çıktı. Eşimin çok sabırlı ve bilinçli oluşu 
bu hastalığa karşı direncimi ve yaşama umudu-
mu iki kat artırdı. Eşim Elif, böbrek yetmezliği 
konusunda sürekli okuyan, bilgilerini benimle 
paylaşan ve en önemlisi beslenmeme dikkat 
ederek buna göre yemekler hazırlayan biri. Aynı 
zamanda tüm ailemize bu hastalıkla ilgili öğren-
diklerini aktarıyor, onları uzman doktorlara yön-
lendiriyor. 

Fresenius sayesinde yaşama 
sıkı sıkıya sarıldım 
Kimselere belli etmeden günlerce, aylarca ka-

famda bu hastalıkla boğuş-
tum. Torunlarım Berkay ve 
Deniz bana o kadar çok 
yaşama sevinci veriyorlardı 
ki bu hastalıktan kurtulmak, 
onların büyüdüklerini, üni-
versiteyi bitirdiklerini ve 
mesleklerini yaptıklarını 
görmek istiyordum. Çünkü 
diyalizle ölüme daha çok 
yaklaşacağımı düşünüyor-
dum. Kafamdaki soru işa-
retlerini, yüreğimdeki hüznü 
Özel FMC İzmir Sevgi Diya-

liz Merkezi’yle tanışınca üzerimden attım. Klini-
ğin sağladığı ortam da tüm olumsuzlukları aldı 
götürdü. Diyalizin bir hastalık değil, tedavi yön-
temi olduğunu doktor ve hemşirelerinden öğ-
rendim. Diyaliz, yaşam kalitesini artıran ve ya-
şam süresini uzatan bir tedaviymiş. Göstermiş 
oldukları ilgi ve sevgiden dolayı bazen kliniğe ne 
amaçla geldiğimi dahi unutuyorum. Güler yüz-
leri, samimiyetleri sayesinde bana kendimi 
evimde gibi hissettiren, güven ve huzur veren 
saygıdeğer doktorlarımız Sinan Erten, Aysel 
Gözkonan, Nurdan Işık, Memduh Barutoğlu; 
Hemşirelemiz Selma Çiçek, Fidan Tuncer, Emi-
ne Topal, Gülten Aktaş, Serkan Denlier, Leyla 
Kaplan, Büşra Topçu, Emek Gürel, Fikret Albay-
rak, Sıdıka Kaya, Aysel Ünlü, Ümmühan Aka-
gündüz, Aysel Kanbur ve yardımcı personelimi-
ze çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız… 

Bu klinikte hastalarına şefkatle yaklaşan insanlar var; benimle de çok ilgililer. İnsan sevdiği bir yerde olunca 
birtakım şeyleri daha kolay atlatıyor. Bu klinikte olan herkesi çok seviyorum. Doktorlara, hemşirelere 

ve diğer personele özverili yaklaştıkları için teşekkür ediyorum.
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Umut dediğimize bakmayın, oğlumun asıl ismi 
Enver. Ama doğduğunda dedesi ailemize umut 
olsun diye Umut demeye başladı ve öyle de 
kaldı. Umut evimizin neşesi, eğlencesi. Umut 
şu an altı yaşında; hastalığını ilk öğrendiğimizde 
ise altı aylıktı. Doğduktan sonra Umut’un geliş-
mediğini, renginin bir garip olduğunu ve destek 
vermedikçe oturamadığını fark ettim. Daha 
sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürdük. 

Genel anlamda fiziksel bir sıkıntısının olmadığı-
nı ama böbreklerinde sorun olabileceğini söy-
leyerek bizi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ni gönderdiler. İki ay kadar orada yattı ve 
sonunda idrar kaçağının olduğunu söyleyip 
ameliyat ettiler. Sonra kontrol amaçlı gitmeye 
başladık. Bu yaza kadar üç ayda bir gidiyorduk. 
Bir gün vücudu çok fazla şişti. Hemen hasta-
neye götürdük ve doktorumuz diyalize girebi-

Kapadokya Kliniği’nin en küçük üyesi, 
afacanı; Umut Çayır 

Özel FMC Kapadokya Diyaliz Merkezi’nin bir diğer neşesi ise Umut. Adı gibi umut dolu, 
kıpır kıpır bir çocuk. Umut daha altı aylıkken hastanelerle tanışmış, böbrek rahatsızlığı 

başlamış. Bugün altı yaşında olan Umut’un yaklaşık beş ay önce diyalize girmeye 
başladığını söyleyen annesi Sebahat Çayır, Umut’un enerjisinin çok yüksek olduğunu, 

dolayısıyla ilk zamanlar diyalizde çok zorlandıklarını söylüyor. Umut’un artık diyalize 
alıştığını, ilaçlarına ve beslenmesine dikkat ettiğini vurgulayan Sebahat Çayır, 

Umut’u ve yaşadıklarını anlattı.   

leceğini söyledi. Açıkçası çok korktum, üzül-
düm. Endişeliydim, çünkü Umut daha küçüktü. 
Çocukluk zamanlarını bu şekilde geçirmesini 
istemiyordum ama sonrasında şükrettim. En 
azından diyaliz gibi bir şansı vardı ve hayatına 
devam edebiliyordu. 

Bu klinikte olduğumuz için çok şanslıyız
Haziran ayında Kayseri Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde diyalize başladı. Diyalize girdiği 
ilk gün bize çok sıkıntı çıkardı, durmak isteme-
di ve korktu. Tabii onun mutsuzluğu bizi de çok 
etkiledi. Ama kısa sürede alıştı. Hatta benden 
daha dikkatli, beslenme ve ilaçları konusunda. 
Sonra bir tanıdık aracılığıyla burada diyalize gir-
meye başladı. Bu klinikte olduğumuz için çok 
şanslıyız. Çünkü hem çalışanları hem de kalite-
si çok iyi. Umut da çok mutlu ve burayı çok 
seviyor. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. 
Her şey yolunda ve herkesten Allah razı olsun. 

Buradaki herkes Umut’a abla, ağabey oldu. En 
kısa zamanda nakil sırasına yazılacağız. Tek 
arzumuz uygun böbrek bulabilmek. Bu yıl 
Umut birinci sınıfa başladı. Okuldan iki gün izin-
li diyaliz nedeniyle. Başarılı ve öğretmenleri de 
Umut’u çok seviyor. Umut’un diyalize girdiğinde en büyük uğraşı ise tabletiyle oyun oynamak ya da resim yapmak.

Başhemşire Gamze Yılmaz: 
“Çocuklarımız için elimizden gelen 
özeni gösteriyoruz” 
Erdal da Umut da kliniğimizin neşesi, eğlen-
cesi. Çocuk oldukları için 4 saat boyunca 
yatakta kalmaları zor oluyor; canları çok sı-
kılıyor. Umut telefon ve tablet, Erdal televiz-
yon ve bilgisayarıyla vakit geçiriyor. Stajyer-
lerimiz geldiğinde özellikle Erdal ve Umut’la 
ilgilenmelerini söylüyoruz. Çocuk hastaları-
mızın dokunulmazlıkları var; hepimiz elimiz-
den gelen özeni, anlayışı ve özveriyi göste-
riyoruz. Zaman zaman duygusal anlar da 
yaşanıyor, o zaman da destek olmaya, ke-
yiflendirmeye çalışıyoruz. Özel günlerine 
önem veriyor, atlamıyoruz. Onların bizim 
için değerli olduklarını hissettirmeye çalışı-
yoruz. Klinik olarak elbette tek istediğimiz 
her iki çocuğumuzun da nakil olabilmesi ve 
bize sadece ziyaret için gelmesi. 
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Parapsikolojiyle ilgilenen bir ismin çocuk-
luğunu merak ediyoruz elbette; nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz?
Bugünün izlerini çocukluğumdan getiriyorum. 
Yerinde duramayan, meraklı bir çocuktum. 
Hatta 7 yaşımda arkadaşları toplayıp üzerimize 
de bir çarşaf örtüp ruh çağırdığımızı hatırlıyo-
rum. Niye böyle bir şey yaptığımı inanın bilmi-
yorum. Kimden ve neden etkilendiğimin netliği 
yok. Sadece dedemin bize cennet ve cehen-
nemi anlattığını hatırlıyorum. Ailem ve onların 
da aileleri dindarmış. Dini hikâyeler dinleyerek 
büyüdüm. Kendi kendine dallanıp budaklanan 
önünü alamadığım bu merak, belki de bu an-
latılanların bir yansımasıydı. İşte bu merakım 
bugünkü çalışmaların, kitapların var olmasını 
sağladı. Bu anlamda çok şanslı biriyim çünkü 
ilgimi mesleğe dönüştürmüş ender insanlar-
dan biriyim. 

Tabii bu alanda eğitim alacak bir yer yok. 
Okuduğunuz bölümü isteyerek mi tercih 
ettiniz? 
Tesadüfen istatistik ve demografi bölümünü 
okudum. Bu tesadüf bana parapsikoloji çalış-
malarımda çok destek oldu. Bu şekilde çok yol 
aldım. Rotterdam’da Parapsikoloji Enstitüsü 
var, 3 yıl eğitim aldım. Oxford Üniversitesi’nde 
psikoloji ve psikiyatrı eğitimlerine katıldım. Pa-
rapsikoloji vakalarını laboratuvar ortamında ele 
aldık, çözüm aradık. 

Bilgi birikimi çok fazla olunca bunu ge-
niş kitlelerle paylaşma gereği de doğdu 
değil mi? 
Meydan Larousse dâhil birçok ansiklopedide 
tarih, coğrafya yazıları yazdım. Okült, gizem, 
ruhçuluk, sıra dışı gerçekler konularıyla Türki-
ye’de bir ilk olan “Bilinmeyen” dergisinde yazar-
lık ve genel yayın yönetmenliği yaptım. Haftada 
110 bin satıyorduk ve bu dergi bir efsaneydi. TV 
kanallarında 6. Boyut gibi birçok programı ha-
zırlayıp sundum. Alo Bilgi’de kurucu olarak yer 
aldım ve astroloji, gizemli konular gibi birçok 

Türkiye’de diyaliz hemşireleri çok özverili 

Parapsikoloji ve metafizik konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Ata Nirun, 
yaklaşık 4 yıldır diyalize giriyor. İlk zamanlar kabullenmekte zorlandığını ama kısa zamanda 

üstesinden geldiğini söyleyen Ata Nirun ile Özel FMC Ataşehir Diyaliz Merkezi’nde bir 
araya geldik. Klinikteki doktor ve hemşirelerin güler yüzlü, hoş sohbet insanlar olduğunu 

söyleyen Ata Nirun, yorgun ve karamsar hastaların böylesi bir enerjiyle kendilerini 
daha iyi hissettiklerini vurguluyor.

hattı yönettim. Bu da o dönemde Türkiye için 
bir ilkti ve çok ilgi görmüştü.  Çeşitli gazete ve 
dergilerde yazarlık, E-kolay ve Hurriyet.com si-
telerinde bölüm yöneticiliği ve birçok sinema ve 
tiyatroda da danışmanlık yaptım. Nihayetinde 
dünyadaki gizemli yerleri, olayları ve kişileri 
araştırarak, bilgi birikimimi yazar ve yorumcu 
olarak aktarmaya başladım. Parapsikoloji için 
dünyanın yüzde 70’ini gezdim. Bununla ilgile-
nen bilim insanlarını buldum. Öğrendiklerimle 
hiçbir zaman yetinmedim hep daha ötesini me-
rak ettim. Her araştırmamda ne kadar büyük bir 
gizemle karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Ar-
keologlarla kazılar yaptım; ölüm seanslarına 
katıldım, morgda ve mezarlıklarda yattım; Kızıl-
derililerle yaşadım. Kısacası öğrenmek için hep 
ötesini yaşadım. Paralel evrenle ilgili araştırma-
lar yaptık. “Yıldızlar ötesi” filmini öneririm bu 
anlamda ama birkaç kez izlemek gerekiyor. Do-
layısıyla tüm bu çalışmaların sonunda yazmak 
ve paylaşmak kaçınılmaz oldu. Özellikle tarihin 
bilinmezlikleri üzerine yazdım; Adolf’un Kavgası 
kitabım bayağı ilgi gördü. Nostradamus’u yaz-

dığım kitabım, 15 yıl sürdü. Orijinal kaynaklara 
ulaştım. Dört kez Fransa’ya Nostradamus’un 
evine gittim ve orada sabahladım. 

Astroloji ile ilgili neler söylemek istersiniz? 
Astroloji gazete ve dergi fallarıyla başladı Türki-
ye’de. Ardından fazlasıyla abartıldı. Bu konu 
hakkında bilgi sahibi olmayan birçok kimse ka-
fasına göre yorum yazmaya başladı. Kişilikler 
burçlara göre belirlenir oldu. Oysaki astrolojide 
burç yoktur. Böyle bir veri de yoktur, bunlar ya-
lan. Astrolojide, geçmiş iyi anlatılabilirse gele-
ceğe dair öngörülerimiz oluşur ama bunların 
hepsi olasılıktan ibarettir. Evet, kimi zaman ge-
leceğe dair öngörülerim oluyor ve çoğu kez de 
yanılmadım. Ama bunun için kişilerin, şirketlerin 
ya da konu neyse onun geçmişini iyi bilmek 
lazım. Bilgiler kozmik anlamda tekrarlanır. Bu 
ritmin kozmik karşılığıdır astroloji. Bunu çok iyi 
okursanız, öngörüleriniz tutar.

Diyalize girmeye ne zaman başladınız?
Dört yıl önce diyalize girmeye başladım. Böyle 
bir şey olacağını biliyordum çünkü kendimi iz-
leme yeteneğine sahibim. Bedenimi ve ruhumu 
çok iyi tanıyorum. Ön algım çok iyidir. Yaşadı-
ğım zor bir dönemin sonucunda diyalize girme-
ye başladım. Diyalize giren bebekler, çocuklar, 
gençler varken açıkçası nakil de olmak istemi-
yorum, onların sıralarına girmemek için. 
Yurt dışında birçok yerde diyalize girdim. En 
belirgin fark, hemşirelerdi. Bizim hemşirelerimiz 
olağanüstü. Çok yetenekliler, hızlılar, kendilerin-
den emin ve çok yönlüler. Cesaret ve anaçlık 
işlerine de yansıyor. Tek kelimeyle muhteşem-
ler… Kliniğimi de seviyorum. Şakalaşıyor, keyif-
li bir iletişim kuruyoruz. Yorgun, enerjisi düşük 
hemşire ve doktorların hastaları olumsuz etki-
lediğine şahit oldum başka kliniklerde. Oysa 
burada enerji yüksek ve keyifli. Mutsuz olmuyor, 
kendinizi iyi hissediyorsunuz.

Özel FMC Ataşehir Diyaliz Merkezi Mesul 
Müdürü Dr. İbrahim Gökşen Öztuna; Ata 

Bey’i keşfetmek ve çözmek henüz mümkün 
olmadı. Her geldiğinde farklı bir enerjiyle 

geliyor; keyifli biri. Hayata bakış açısı çok farklı. 
Yazdığı kitaplar gibi kendisi de çok gizemli. 
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Prof. Dr. Mehmet Haberal, böbrek 
hastalarına umut olmaya devam ediyor

1975 yılında Türkiye’de ilk kez canlı donörden böbrek nakli ameliyatıyla başlayan 
başarı öyküsü, üzerine yenilerini ve ilkleri ekleyerek günümüze ulaştı. Sağlık alanında 

insanlığa umut olan ve inanılmaz başarılar gerçekleştiren Başkent Üniversitesi 
Kurucusu, Genel Cerrahi Uzmanı değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
105 ülkeden 6 bin 700 bilim insanı üye tarafından Dünya Organ Nakli Derneği 

Başkanı seçildi. Herkes tarafından çok sevilen Prof. Dr. Haberal, gururlandığımız, 
umutlandığımız, başarılarıyla kalbimizde yer edinen değerli bir isim. 

Sağlık alanında birçok ilke imza atmış  
biri olarak çocukluğunuzu merak ediyo-
ruz. Nasıl bir çocuktunuz? 
1944 yılında Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Su-
başı Köyü’nde dünyaya geldim. 1954 yılında 
Zonguldak Gazi İlkokulu’nu, 1961 yılında Zon-
guldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde orta ve lise 
öğrenimimi tamamladım. Dünyaya geldiğim 
yer, hayatla içe içe bir yerdi. Büyürken hayatın 
her alanına dokunarak büyüdük; düştük, 
kalktık. Duyguların en samimisini ve gerçeğini 
yaşadık. Bu nedenle hedeflerimizi iyi belirleye-
bildik. Belki de o engebeler, o koşullar olma-
saydı, biz de bugün burada olamazdık. Halk 
arasında bir tabir vardır; “zahmetsiz rahmet 
olmaz” denilir. Çocukluk yıllarım ülkenin kur-
tuluş günlerini dinleyerek geçti. Bu nedenle 
mücadelenin ne denli önemli ve başarı da ne 
kadar etkili olduğunu yaşayarak gördüm. An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmam 
da bu mücadelenin ilk adımıydı. 

Özellikle sağlık alanında ilklere imza 
atmak özel bir vizyon gerektirir. Bunu 
nasıl başardınız? İleriye yönelik hedef-
leriniz nelerdir? 
Ben kendime ve yaptığım işe çok inandım. 
Bana inanlar arttıkça daha da çok çalıştım. 
Herkesin hayatta bir misyonu ve hedefi vardır. 

Benim hedefim ise, ülkeme ve tüm insanlığa 
faydalı olabilmekti; güzel ve değerli şeylerle 
anılmaktı. Kendimi anlatmayı çok sevmiyorum 
ama sağlık alanında çok başarılı ve bizi ileri 
taşıyan çalışmalara imza attık, birçok ilki ger-
çekleştirdik. Hayata yeniden başlayan, tutu-
nan hastalarımı gördükçe işin ötesinde kişisel 
olarak da büyük mutluluk ve huzur yaşıyorum. 
Elbette ileriye yönelik hedefler var, insanlığa 
hizmetim ben gidene kadar asla son bulma-
yacak. Sadece sağlık alanında değil, eğitim 

alanında da iyi şeyler yap-
mak isteyen gençlerimizin 
yanında olacağız. 

Ülkemizde organ 
bağışı yeterli mi? 
Bunun için neler yapıl-
malı? 
Organ nakli olan hastalar, 
ameliyat masasında yeni 
bir hayata başlıyor. Artık 
Türkiye’deki hastalar baş-
ka ülkelere tedavi olmaya 
gitmiyor, hatta oradaki 
hastalar nakil için Türkiye’ye geliyor. Şu an 
Türkiye’de hastamız çok. Hemen hemen dün-
yanın neresinde, ne kadar organ ve doku 
transplantasyonu yapılabiliyorsa ülkemizde de 
yapılıyor. Teknik olarak bakacak olursak da 
yeterli bir düzeydeyiz. İspanya'da yapılan na-
killerin yüzde 90'ı ölen insanların organların-
dan yapılıyor. Halbuki biz yüzde 25 ölen insan-
ların organlarından yararlanabiliyoruz. Ben 
inanıyorum ki bu rakamın düşük olmasının en 
önemli sebeplerinden biri insanlarımızı yeteri 
kadar bilgilendirmememiz. Hasta ve hasta ya-
kınlarımız bilmelidir ki tıbbın 
bütün imkânları Türkiye’de 
uygulanıyor. Eğer biz hekim-
ler olarak vatandaşlarımıza 
bunu anlatabilirsek o zaman 
inanıyorum ki birçok kronik 
organ hastası nakil olacaktır. 
Hepimiz öleceğiz. Topraktan 
geldik toprağa gideceğiz, öyle 
değil mi? Ama toprağa karışa-
cak organlar ihti yaç duyan in-
sanlara can verecektir. Ülke-
mizde trafik kazaları maalesef 
çok oluyor ve birçok insanımız 
sağlam organlarıyla aramızdan 

ayrılıyor. Birçok vatandaşımız 
da o organlara ihtiyaçlarından 
dolayı yaşamını yitiriyor. Bu, 
çok acı. 

Bize bir gurur daha yaşa-
tarak Dünya Organ Nakli 
Derneği Başkanı seçildi-
niz, o süreçten bahseder 
misiniz?
Dünya çapında transplantas-
yon konusunda örgütlü tek 
dernek olan Dünya Organ 
Nakli Derneği, organ bağışla-

rını özendirici kampanyalar düzenleyerek ka-
muoyunu aydınlatıyor. Organ nakli ve ilgili ko-
nularda uluslararası benzer kuruluşlarla 
bilimsel ve örgütsel iş birliği yapan Dünya Or-
gan Nakli Derneği, yasal ve etik düzenlemeler 
ile ilgili çalışmaları da yürütüyor. Hong Kong'da 
da Dünya Organ Nakli Derneği'nin kongresi 
vardı. O kongreye Başkent Üniversitesi olarak 
aşağı yukarı 30 kişilik bir ekiple gittik ve oraya 
adeta bir bilim çıkarması yaptık. 
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Ülkemizi hep beraber temsil ettik. Bu, ülkemiz adına gurur 
verici bir tablodur. Hakikaten çok yoğun bir şekilde günlerce 
devam eden bilimsel toplantılar yapıldı. Dünya Organ Nakli 
Derneği’nin aynı zamanda 50’nci yıl kutlamasıydı. Dünya 
Organ Nakli Derneği'nin özelliği her iki senede bir yönetim ve 
başkanı değişir. Yapılan seçimin özelliği dünya çapında yapıl-
mış olmasıdır. Dünya Organ Nakli Derneği’nin aşağı yukarı 50 
bin civarında üyesi var. Bu üyelerin iştirakiyle bu seçimler 
yapılıyor. Gelecek 2018 ve 2020 başkanlığına da ben seçil-
dim. 2018'de kongre Madrid'de olacak. O kongrede başkan-

lığı devralacağım. Yapılan 
toplantılar her zaman bi-
limsel toplantıdır, kültürel 
toplantıdır. 
Biz sadece Türkiye’yi 
değil 800 milyon insanı 
temsil ediyoruz. İnanı-
yorum ki bir gün bu 
toplantıyı ülkemizde 
yapacağız.

Türk ve Müslüman bilim adamı, erişkinde can-
lıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi. 
• 1992 Dünyada ilk kez bir Türk ve Müslüman 
bilim adamı, aynı canlı donörden kısmi kara-
ciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdi. New 
York Bilim Akademisi Üyesi oldu.
• 1993 Türkiye Organ Nakli, Yanık Tedavi Vak-
fı ve Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte Başkent 
Üniversitesi’ni kurdu. 
• 1998 Yalova’da, Türkiye’de kırsal kesimde 
hizmet veren ilk diyaliz merkezini açtı. 
• 2000 Dünya Transplantasyon Derneği’nin 
Roma’daki kongresinde kendisine Türkiye ve 
dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı 
katkılardan dolayı ilk kez Türk ve Müslüman 
bir bilim adamı olarak “Milenyum Madalyası” 
verildi. 
• 2003 Amerikan Cerrahi Birliği Onursal Üyesi 
seçildi.
• 2004 Cerrahi Araştırmalar Akademisi Üyesi 
ve Türkiye Temsilcisi oldu. 
• 2005 Prag, Uluslararası Cerrahlar Birliği 
Üyesi seçildi. Dünya Organ Nakli Derneği’nin 
Orta Doğu ve Afrika Bölge Encümeni olarak 
seçildi. Uluslararası Cerrahlar Birliği Üyeli-
ği’ne seçildi. Kuveyt Sağlık Bakanı Şeyh Ah-
mad Al-Abdulla Al-Sabah tarafından “Ömür 
Boyu Başarı Ödülü” verildi. Sağlık Bakanı 

Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından organ ba-
ğışı ve organ nakli alanında yapılan çalışma-
lara verdiği destekten dolayı Dubai'de ger-
çekleştirilen Birinci Yanık Haftası'nda ödülü 
takdim edildi. 
• 2008 Böbrek nakli alanındaki öncülüğü ve 
böbrek nakli alanına yapmış olduğu değerli 
katkılarından dolayı ödülü Prens Abdulaziz 
Bin Salman tarafından; karaciğer nakli alanın-
daki öncülüğü ve karaciğer nakli alanına yap-
mış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü 
Prens Raad Bin Zeid tarafından takdim edildi. 
Organ bağışı ve organ nakli alanında yapılan 
çalışmalarda verdiği desteklerden dolayı 
ödülü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fik-
ri Canoruç tarafından takdim edildi. Sindh 
Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü tarafından 
Onursal Konuk Plaketi ödülü aldı. İran Medi-
kal Bilimler Akademisi’nden Onursal Üyelik 
Ödülü aldı. Orta Doğu Organ Nakli Derneği 
tarafından organ nakli ve bağışı alanında yap-
mış olduğu katkılarından dolayı ödülü takdim 
edildi.
• 2010 Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 
97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk cerrahı “Şeref 
Üyeliğine” seçildi.
• 2016 Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı 
seçildi.

• 1975 Temmuz’da Hacettepe Üniversite 
Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü’nde Yanık 
ve Organ Nakli Ünitelerini kurdu. 3 Kasım’da 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Türki-
ye’de ilk kez canlı donörden böbrek naklini 
gerçekleştirdi. 
• 1978 10 Ekim’de Avrupa Organ Nakli Vak-
fı’ndan temin edilen organla Türkiye’de ilk kez 
kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi. 
• 1979 3 Haziran’da yasalaşan 2238 sayılı ka-
nun ile organ ve doku nakli yasasının çıkma-
sını sağladı. 27 Temmuz’da Türkiye’de ilk kez 
yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini ger-
çekleştirdi. 
• 1982 12 Mart, Türkiye Organ Nakli ve Yanık 
Tedavi Vakfı’na bağlı Ankara’da ilk hemodiya-
liz merkezini kurdu. 
• 1983 Ankara’da ilk organ nakli kongresini 
düzenledi. O zamana değin tüm dünyada en 
fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbrekle-
rin soğuk iskemi sürelerini 111 saate kadar 
uzatılmasını sağlayan çalışmasını yaptı. Tıbbi 
alandaki başarılı katkılarından dolayı Sedat 
Simavi Vakfı, Sağlık Bilimleri Ödülü’nü aldı. 

• 1984 Orta Doğu’da organ paylaşımı ve te-
minini kolaylaştırmak için Orta Doğu Diyaliz ve 
Organ Nakli Vakfı’nı kurdu.
• 1985 İstanbul’da Orta Doğu Diyaliz ve Or-
gan Nakli Vakfı’nın ilk kongresini düzenledi. 
Ankara’da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Teda-
vi Vakfı Hastanesi’ni kurdu. Amerikan Yanık 
Derneği tarafından “Everett Idrıs Evans Özel 
Ödülü” takdim edildi.
• 1986 Haberal Eğitim Vakfı’nı kurdu. Haberal 
Eğitim Vakfı kurulduğu günden bugüne 5000 
öğrenciye karşılıksız burs verdi. Ayrıca burs 
verdiği öğrencilere eğitim ile birlikte çalışma 
imkânı sundu, ulusal ve uluslararası alanda 
destek sağladı. Amerikan Cerrahi Derneği 
Üyesi seçildi. 
• 1987 Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kuru-
cusu ve Başkanı oldu.
• 1988 Türkiye’de ve bölgede kadavradan ilk 
başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdi. 
• 1990 Türkiye Organ Nakli Derneği Kurucusu 
ve Başkanı oldu. Türkiye, Avrupa ve bölgede 
bir ilk olan, çocuklarda canlıdan kısmi karaci-
ğer naklini gerçekleştirdi. Dünyada ilk kez bir 

Sizinle gurur duyuyoruz, nice yıllara! 
Mehmet Haberal’ı anlatmaya sayfalar yetmez. İşte Mehmet Haberal’ın 
sağlık alanındaki ilkleri ve değerli çalışmaları: 
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FMC Türkiye, kaliteli hizmet anlayışıyla 
her daim hastaların yanında

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Ok, yıllardır 
böbrek hastalarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi için mücadele veren bir isim. Aynı 

zamanda Fresenius Medical Care Türkiye Bilim Danışma Kurulu Üyesi olan Ercan Ok, 
özellikle ev hemodiyalizinin yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdürüyor. Yaşam Işığı 

Dergisi için İstanbul’da bir araya geldiğimiz Ercan Ok’la hem kariyerini şekillendiren yaşam 
yolculuğunu hem de ev hemodiyalizinin önemini konuştuk.

Büyüteç

Röportaj / Erdem Çağlayan - Özden Kılıç

tamamladıktan sonra, tekrar sınava girerek 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. 

Peki, nefrolojiye ilginiz ne zaman başladı? 
Tıp Fakültesi’ni bitirdikten ve mecburi hizmet-
ten sonra ihtisasımı İç Hastalıkları üzerine yap-
mak istedim. Tesadüfen de, İç Hastalıkları ihti-
sası başında ilk çalıştığım yer Diyaliz Ünitesi 
oldu. Diyaliz makinaları o zaman oldukça ilgimi 
çekmişti. Bunda belki de yarım kalan mühen-
dislik eğitimimin de katkısı vardı. Normalde iki 
ay çalışmam gerekirken, bir yıl kesintisiz diyaliz 
ünitesinde çalıştım. İç Hastalıkları'ndan sonra 
da Ege Üniversitesi'nde Nefroloji ihtisası yap-
tım. Sonrasında da 1.5 yıl süreyle, Amerika'da 
bir üniversitede çalıştım. 

Fresenius’la nasıl tanıştınız? Fresenius Ai-
lesi hakkında neler söylemek istersiniz? 
Fresenius, diyaliz hizmetleri ve teknolojileri ala-
nında dünyanın öncü kuruluşlarından biri. 
Böbrek hastalarının yaşamına sağladığı katkı-
lar çok önemli. Üstelik aralarında Türkiye’nin 
de olduğu birçok ülkede diyaliz konusunda 
yürütülen bilimsel çalışmalara destek oluyor, 
çeşitli organizasyonlarla bilgi paylaşımının art-
masını sağlıyor. Şirketin üstlendiği bu misyona 
büyük önem veriyorum. Fresenius Türkiye ise 
yönetiminden çalışanlarına kadar çok değerli 
bir insan kaynağından oluşuyor. Ülkemizde 
diyaliz hizmetlerinin ve donanımının dünya 
standartlarına taşınmasında Fresenius’un cid-
di bir katkısı oldu. Ben Fresenius’un Türki-
ye’deki yapılanması devam ettiği esnada Sa-
yın Şenol Taşdelen’le tanıştım. Kendisinin 
yaklaşımı, hedefleri üst düzeydeydi. 2003 se-
nesinde kendisinden gelen davet üzerine Bi-
lim Danışma Kurulu’na dâhil oldum. Ege Üni-
versitesi, Fresenius ve diğer üniversitelerden 
kurul üyesi hocalarımın elbirliğiyle Türkiye'de 
birçok önemli araştırma gerçekleştirme olana-

ğı bulduk. Bunlar hem Türkiye nefroloji cami-
asının hem de Fresenius Türkiye'nin saygınlı-
ğını arttırdı diye düşünüyorum. 

Türkiye’de ev hemodiyalizinin yaygınlaştı-
rılması için yoğun çaba sarf ediyorsunuz. 
Ev hemodiyalizi hastalara konfor ve özgürlükle 
birlikte daha uzun sürelerle diyalize girmenin 
getirdiği pozitif etkileri sunuyor. Böbreklerimiz 
haftada 7 gün 24 saat çalışıyor; merkezde ise 
haftada üç gün dört saat diyaliz yapıyoruz, bu 
da doğal olarak yetersiz kalabiliyor. Ev hemo-
diyaliziyle günde sekiz saat diyaliz olması kan-
da biriken zararlı maddelerin temizlenme ora-
nını artırıyor, buna bağlı olarak da yaşam 
süresi ve kalitesi yükseliyor. Ev hemodiyalizi ile 
kansızlık, fosfor yüksekliği, kaşıntı, kemik ağrı-
ları, beslenme bozukluğu gibi olumsuzluklar 
hızla düzeliyor. İlaç kullanmak, sıkı diyet uygu-
lamak gibi zorunluluklar ortadan kalkıyor, has-
taların deri rengi normale dönüyor, tüm beden-
sel ve zihinsel fonksiyonlarda belirgin iyileşme 
sağlanıyor. Gece uykudayken 8 saat süreyle 
diyaliz olan hastalarda çok daha etkili bir temiz-
lenme oluyor. Gündüzler tamamen hastaya 
kalıyor; rahatlıkla işine, okuluna gidebiliyorlar. 
Bu hastaların yüzde 55’i gece diyaliz olup, gün-
düz aktif olarak çalışabiliyorlar. Dolayısıyla böb-
rek hastaları için ev hemodiyalizinin çok sağlık-
lı bir alternatif olduğunu elimden geldiğince 
vurgulamaya çalışıyorum. 

Öncelikle sizi yakından tanımak istiyoruz. 
Yetiştiğiniz ortamdan bahseder misiniz? 
Manisa, Salihli doğumluyum. Üç kardeşin en 
büyüğüyüm. Açıkçası çocukluk yıllarına dair 
net kesitler hatırlayan insanlara imreniyorum 
çünkü bu anlamda hafızam çok iyi değil (gülü-
yor). Sanırım bugüne göre bir çocuk olarak en 
büyük avantajımız mahalle kültürünü tanımış, 
sokakta oyun oynamanın tadına varmış olma-
mızdı. Babam, bir elektrik santralinde işçi ola-
rak çalışıyordu. Sonradan Mardin’in Nusaybin 
ilçesinde görevlendirilince üçüncü sınıftan itiba-

ren ben de eğitimimi orada devam ettirdim. Or-
taokul yıllarında İzmir’e taşındık. İzmir, coğraf-
yasıyla, insanıyla çok sevdiğim bir şehirdi. 
Hayatımın büyük kısmı İzmir’de şekillendi. 

Başarılı bir öğrenci miydiniz? O dönemde 
geleceğe ilişkin hayalleriniz nelerdi? 
Eğitim hayatım boyunca başarılı bir öğrenci ol-
duğumu söyleyebilirim. Hep ön sıralarda otu-
rurdum. Tabii bunda gözümün bozuk olması 
da etkiliydi (gülüyor). Hayallere gelince; önceli-
ğim eğitimimi devam ettirebilmekti. İyi bir nok-
taya gelebilmek için bunun önemli olduğunu 
düşünürdüm. Lise ve üniversite yıllarında bir 
yandan da çalışıyordum. Dolayısıyla hayatı, in-
sanları biraz daha erken yaşta tanıma imkânına 
sahip oldum. Bu deneyimler ilerleyen dönemde 
oldukça fayda sağladı diyebilirim. 

Üniversite tercihinizi şekillendiren süreci 
anlatır mısınız? 
Doktor olmaya direkt olarak karar verdiğimi 
söyleyemem. O yıllarda, aslına bakarsanız, üni-
versite tercihlerimi yaparken puanı yüksek olan 
bölümlerden düşük olanlara göre sıralamıştım 
sadece. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mü-
hendisliği Bölümü'nü kazanıp, İstanbul'a gittim. 
Doğrusu okuldan oldukça da memnundum. 
Ama ekonomik nedenlerle, İzmir’e ailemin ya-
nına dönmem gerekti. Bu nedenle birinci yılımı 
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Dünya çapında 
100 binde fazla çalışan.

2015

Geçen 20 yıla baktığımızda, açıkça birçok 
şeyi başardığımızı söyleyebiliriz. Her geçen 
yıl çalışmalarımız sayesinde hastalarımıza 
daha kaliteli yaşayacağı bir gelecek sunmak 
için çaba gösterdik. Bugün biz, 3 bin 500 
diyaliz merkezinde, 45’den fazla ülkede, 300 
binden fazla hastayı her yıl tedavi ediyoruz.
Şu anda dünyada bir yerde her 0,7 saniyede 
yüksek nitelikli hemşire ve doktorlardan olu-
şan ekiplerimiz diyaliz tedavisi sunuyor. Size 
en iyi tedaviyi sunmanın yanı sıra, şirketimizin 
100 binden fazla çalışanı büyük bir cesaret 
gösteriyor; bugün ve yarın günlük işlerimizi 
tamamlamak ve ihtiyaçlarımızın karşılandı-
ğından emin olmak için gereken enerjiyi sağ-
lıyor. 

Herşey nasıl başladı?
Cesaret ve enerji, aynı zamanda 1996’da 
Fresenius AG’nin CEO’su, Amerikalı diyaliz 
uzmanı National Medical Care’i devralma 
planları yaptığı sırada gerekliydi. CEO’nun 
teknik becerisi, ticari vizyonu ve stratejik ye-
tenekleri plan için hızlıca destekçi kazandı. 
Devralma tam bir başarıydı ve Fresenius Me-
dical Care doğdu.

Heyecanımızı kaybetmeden çok çalıştık 
Başlangıçtan beri, teknoloji lideriyiz. 1983’te 
polysulfone diyalizerini piyasaya sürdük. Sıkı 
çalışmalarımız için heyecan verici bir gelişme. 
Ödül, 1992’de 4008 diyaliz makinesinin dün-

ya çapındaki diyaliz merkezlerinde kullanıldı-
ğında geldi. Başarılı gelişmeler devam etti; 
2000 yılında FX CorDiax diyalizerleriyle yeni 
Helixone membranı ve 2005 yılında 5008 
tedavi sisteminin başlatıldı. 

Kaliteli hizmet anlayışımız 
sınırlarımızı aştı
1999’a kadar Almanya Schweinfurt’da 100 
bin diyaliz makinesi üretim hattımızdan çık-
mıştı. Sadece dört yıl sonra, 100 binden faz-
la hastayı tedavi ediyorduk ve yıllık üretimimiz 
50 milyon diyalizerin üzerindeydi. Diyalizer 
üretimimiz 2007’de 500 milyon barajını aştı 
ve altı yıl sonra da 1 milyar barajı aşıldı. İler-
lemeye ve başarıya ulaşmadaki başarı öykü-
müz yeteneklerimize dayanıyor olsa da gün-
den güne ve yıldan yıla dokunduğumuz ve 
pozitif yönde etkilediğimiz hayatlar bizi moti-
ve eden şeylerdi.Hikayemizin bir parçası ol-
manızdan ve size daha sağlıklı bir hayat sun-
muş olmamızdan dolayı çok mutluyuz.

Bu yıl FMC’de 20 yıldır tüm dünyadaki hastalarımız için sunduğumuz üstün bakım hizmetini 
kutluyoruz. Bu noktaya ulaştığımız için çok heyecanlıyız. Bilhassa her gün hastalarımızın 

hayatlarına dokunduğumuz için gurur duyuyoruz.

Fresenius Medical Care 20 yaşında!

Gündem18

Around 40 production  
sites worldwide
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40 üretim tesisi

Fresenius Worldwide 
Dialysis ve National 
Medical Care’in 
birleşimiyle Fresenius 
Medical Care kuruldu. 
Fresenius Medical Care 
hisseleri Frankfurt ve 
New York borsasında 
işlem görmeye başladı.

1996

19



Rahatsızlık verici bir problem:
Diyaliz sırasında tansiyon düşüklüğü

Diyaliz sırasında tansiyon düşüklüğü hastayı rahatsız eden, moralini bozan, ileriki hayatında 
da sorunlara zemin hazırlayan bir problemdir. Bundan korunmada en etkili yöntem, iki 

diyaliz arasında alınan tuz ve su miktarının azaltılmasıdır. 

Tansiyon düşüklüğü diyaliz uygulaması sırasın-
da en sık rastlanılan problemdir. Bazı diyaliz 
merkezlerinde hastaların hemen hemen yarısın-
da ortaya çıkar. Bu hastalarda kan basıncı 100 
mmHg’dan aşağıya düşer; bazen daha düşük 
değerler de görülür. Genellikle hayati tehlikeye 
yol açmasa da hastayı rahatsız eder; moralini 
ve rahatını bozar, ileriye yönelik olarak da zarar-
lı sonuçlara sebep olur. Diyalize başlarken tan-
siyonu zaten düşük olanlarda bu problem daha 

sık görülür. Ancak, diyaliz öncesinde tansiyonu 
normal olanlarda, hatta yüksek tansiyonlularda 
da ortaya çıkabilir. Tansiyon düşmesi sırasında 
hastanın şikayetleri farklılık gösterir. Başlangıçta 
her şey iyiyken, diyaliz sırasında (çoğu kez di-
yalizin sonlarına doğru) baygınlık ve fenalık hissi 
ortaya çıkar. Şiddetli halsizlik, baş dönmesi ve 
soğuk terleme görülebilir. Bazen bulantı, kusma 
ve kas krampları da tabloya eşlik eder. Bazı 
hastalarda ise şuur kaybı olabilir.

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Tansiyon düşüklüğünün sebepleri
Çok değişik sebepler diyaliz sırasında tansiyo-
nu düşürür. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Diyaliz sırasında aşırı kilo çekilmesi: 
Bazı hastalar iki diyaliz arasında aşırı derece-
de su ve diğer sıvı gıdaları alır. Böylece 4-5, 
hatta bazen 7-8 kilo, artışı olur. Bu aşırı sıvı 
alımının temelinde yatan faktör aşırı tuz tüke-
timidir. Tuz kısıtlaması yapmadan, susama 
hissinin önüne geçilemez.
2. Böbrek hastalığına bağlı olarak sinir-
sel yanıtın bozulması ve vücudun sıvı çe-
kilmesine refleks yanıt verememesi: Nor-
malde vücuttan sıvı eksildiği zaman kan 
damarları büzüşür; böylece tansiyon düşme-
sine fırsat verilmez. Ancak, bazı böbrek has-
talıklarında ve şeker hastalığında bu refleks 
yanıt bozulur. Diyaliz sırasında sıvı çekilirken 
tansiyon iyice aşağıya doğru düşer.
3. Kalp problemlerine bağlı olarak kalbin 
pompa fonksiyonunun bozulması: Tansi-
yonu belirli düzeylerde tutan organ kalptir. 
Kalp tarafından pompalanan kan damarları 
doldurur; tansiyonu artırır. Kalp yetersizliğinde 
yeterli pompalama yapılamayacağı için tansi-
yon düşebilir.
4. Diyaliz sırasında gıda alınması: Mideye 
besin gitmesiyle birlikte hazım için kan, karın 
organlarına yönelir; bu durum da tansiyon dü-
şüklüğüne katkıda bulunur.

Tansiyon düşüklüğünün önlenmesi için 
neler yapılır? 
1. Diyaliz sırasında tansiyon düşüklüğünden 
kaçınmanın en etkili yolu bir diyaliz seansın-
da fazla sıvı çekilmemesidir. Bunun tek ça-
resi de hastaların iki seans sırasında fazla 
kilo almamalarıdır. İki diyaliz arası kilo en faz-
la 1.5 kg olmalıdır. Aşırı kilo alımını önlemek 
için en etkin tedbir iki diyaliz arasında fazla 
tuz tüketmemektir. Az tuzlu bir diyet, alınan 
sıvının kısıtlı olması için en yararlı önlemdir. 
2. Diyaliz günü tansiyon ilacı içilmez.
3. Diyaliz sırasında yemek yemekten kaçı-
nılır. Bu uygulama tüm diyaliz merkezlerin-
de çok yaygındır; ancak değişik yan etkile-
re yol açabilir.
4. Bazı ilaçların diyaliz öncesinde alınmasıy-
la tansiyon düşüklüğü önlenebilir; bu konu-
da hekiminiz gereken tedaviyi uygulayacak-
tır. Ayrıca, diyaliz uygulamasında teknik 
değişiklikler (sıvı çekilmesinin zamanlaması) 
veya diyalizat bileşiminin değiştirilmesi de 
yararlı olabilir. Bu son amaca yönelik olarak 
diyalizat bidonları (bu bidonların içinde bulu-
nan kimyasallar) her hasta için ayrı ayrı seçi-
lir; bunların içindeki muhtelif tuzlar tansiyon 
düzeyinin ayarlanmasına yardımcı olabilir.

Tansiyon düşmesi sırasında 
hastanın şikayetleri farklılık gösterir. 

Başlangıçta her şey iyiyken, 
diyaliz sırasında baygınlık ve 

fenalık hissi ortaya çıkar. 
Şiddetli halsizlik, baş dönmesi ve 
soğuk terleme görülebilir. Bazen 

bulantı, kusma ve kas krampları da 
tabloya eşlik eder. Bazı hastalarda 

ise şuur kaybı olabilir.
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5. Diyaliz günü tansiyon ilacı içilmesi: 
Vücuttan sıvı çekileceği gün tansiyon ilaçları-
nın da içilmesi refleks yanıtı bozar; kan basın-
cı fazlasıyla azalır.
6. Diğer sebepler: Diyalizat sıvısının kimya-
sal yapısı, karnitin adlı bir maddenin yetersiz-
liği, diyalizatın sıcak olması, kanamalar veya 
diğer sıvı kayıpları ve membran uyumsuzluğu 
gibi sebepler de nadir olarak kan basıncını 
azaltır.

Tansiyon düşüklüğünün sonuçları
Diyaliz sırasında tansiyon düşüklüğü pek çok 
soruna yol açabilir. Hasta kendini rahatsız his-
seder; bazen şuurunu kaybedebilir. Bu durum 
hem kendisinde hem de yanında diyalize gi-
ren hastalarda moral bozukluğuna yol açabi-
lir. Diyaliz ekibinin bu hastalara yönelmesiyle 
diğer hastaların bakımı aksayabilir. Tansiyon 
düşüklüğünün tedavisi için kan pompası ya-
vaşlatılır; hatta bazen diyaliz erken kesilir. 
Böylece diyaliz yetersizliği ortaya çıkar. Çok 
sık tansiyon düşüklüğü olan hastalarda yeter-
siz diyalizin uzun dönemdeki kötü etkileri gö-
rülebilir. Tansiyonun daha fazla düşmesini 
önlemek için çoğu kez hastadan sıvı çekilme-
si durdurulur; bazen de tedavi amacıyla faz-
ladan sıvı yüklenir; tuz ve şekerli serumlar ve-
rilir. Tüm bu tedavi girişimleri vücutta fazladan 

sıvı kalmasına yol açar. Bu durum bir sonraki 
diyaliz sırasında daha da fazla sıvı çekilmesini 
gerektirir. Fazladan sıvı çekilmesi bir sonraki 
diyalizde de tansiyon düşmesine sebep olur. 
Böylece hastanın vücudunda biriken sıvı mik-
tarı giderek artar. Sonuçta tansiyon yüksekliği 
ortaya çıkar; kalp sorunları belirir. Özetle, di-
yaliz sırasında tansiyon düşüklüğü hem erken 
dönemde hem de geç dönemde hastaların 
sağlığını ve iyilik halini olumsuz yönde etkiler; 
kötü sonuçlara yol açabilir. Bu problemin ön-
celikle önlenmesi gereklidir. Ortaya çıktığı za-
man da etkin şekilde tedavi edilmelidir.

Tansiyon düşüklüğünün tedavisi 
Hasta fenalık hissettiği zaman hekim veya hemşireyi çağırır; bu sırada ilk yapılan işlerden biri 
hastanın ayaklarının yükseltilmesidir; böylece bacaklarda birikmiş olan kan, vücuda ve kalbe 
doğru yer değiştirir. Diyalizat ısısı 35°C’ye kadar azaltılır; soğuk diyaliz damarların çapını daraltır 
ve tansiyonu yükseltir. Özel bazı serumlar veya yoğun tuz içeren ampuller damardan verilir. Bu 
tedavilerle tansiyon hızla yükselir. Öte yandan bu tedaviler hem vücuda yeniden su yükler hem 
de tuzlu serumlar iki diyaliz arasında hastanın daha fazla su içmesine yol açar. Vücuttan sıvı 
çekilmesi durdurulur; böylece, tansiyonun daha fazla düşmesi önlenmiş olur. Gerekirse oksijen 
uygulanır; bazen de diyaliz sonlandırılır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin 
10 altın kuralı

Beslenme, bedenin tümü üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye sahiptir. Son yıllarda hatalı 
beslenme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların da gittikçe arttığını görüyoruz. 
Kronik hastalıkların oluşmasında en önemli değiştirilebilir risk faktörleri; yanlış beslenme, 

sigara-alkol kullanımı, stres, fiziksel aktivite yetersizliğidir. Günlük olarak almamız gereken 
gıdanın sağlıklı ve dengeli olması için, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve lif 

içermesi gerekir. İşte sağlıklı ve dengeli beslenmenin 10 altın kuralı: 

1) Tüketilen gıdalar çeşitlilik açı-
sından zengin olmalıdır. Tek ta-
raflı beslenme yemekte alınan 
hazzı ortadan kaldırdığı gibi, ye-
mek yeme isteğini de azaltır. 
Dengeli ve sağlıklı beslenmenin 
önemli koşulu, çok yönlü bes-
lenmekten geçer. Meyve ve 
sebze yemeği bir alışkanlık ha-
line getirmek gerekir. Ancak her 
meyve ve sebzeyi kendi mevsi-
minde yemek gerekir.
2) Almış olduğunuz kalorinin miktarı önemlidir. 
Gereğinden fazla gıda tükettiğimizde vücut onu 
yağa dönüştürecektir. Porsiyon miktarlarına dik-
kat etmek gerekir.
3) Öğün sayısı önemlidir. Açlık hissini kontrol 
altına almak, ancak belli aralıklarla yemek yeme-
ye bağlıdır. Çünkü doyma refleksi midede değil, 
beyinde bulunuyor. Lokmaları ne kadar ağır ve 
iyi çiğnerseniz gıdayı bir o kadar iyi sindirmiş 
olursunuz. Mideniz belli aralıklarla çalıştığında, 
doyma refleksi daha erken ortaya çıkacaktır.
4) Günlük yeteri kadar protein alınmalıdır.
5) Tüketilen yağ miktarı sınırlı olmalıdır. Gözle 
görünen yağlardan sakınılmalıdır, yemeklere kul-
lanılan yağ miktarı aşırı olmamalıdır, kızartmalar, 
soslar çok az tüketilmelidir.
6) Her gün taze sebze-meyve ve tahıl ürünleri 

tüketmeyi alışkanlık haline 
getiriniz. Sebze, meyve ve 
tahılların içinde vücut için ge-
rekli olan vitamin, mineral, 
posa miktarı bulunur. Posa-
nın yeteri kadar alınmaması 
kabızlık gibi sorunlara yol 
açar. Lif oranı yüksek bir bes-
lenme uygulamanız koleste-
rol oranının da düşmesine 
yardımcı olur. Günde 25-30 
gr lif alınmalıdır.

7) Tatlılardan uzak durunuz. Yemek olarak tüke-
tilen şeker kalitesiz karbonhidrattır, vücutta he-
men yağa dönüşür.
8) Yemeklerinizi, besinlere zarar vermeden ha-
zırlayın. Yemekleri fazla kaynatmaktan ve kızart-
maktan kaçınınız. Sebzelerin içindeki vitamin ve 
mineraller çözünmüş olarak yemeğin suyunda 
bulunur.
9) Su içmek önemlidir. Su, soluduğumuz hava 
kadar hayati önem taşıyan yaşam kaynağımızdır. 
Sıcak havalarda vücudumuz sıvı kaybeder, böy-
le durumlarda en az kaybettiğimiz miktarda sıvı 
almalıyız.
10) Günlük egzersiz yapmak çok önemli ve sağ-
lıklıdır. Ağır yemeklerden sonra en az 20 dakika 
sonra yürümek, sağlıklı bir sindirim ve dolaşım 
için önemlidir.                                                                    

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Özerson Koç / Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
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Siz hâlâ sigarayı bırakmadınız mı?

Sigara, vücudumuzdaki diğer organlara zararlı olduğu kadar böbrekler için de 
oldukça zararlıdır. Kronik böbrek hastalığı olanlarda böbrek işlevlerinin kaybını 

hızlandırmakla birlikte, bu hastalardaki en sık ölüm ve hastalık nedeni olan 
kardiyovasküler hastalıkların oluşma riskini de artırıyor. Bu nedenle böbrek hastalığı 

olanların sigaradan uzak durmaları çok önemlidir.

Sigaranın insan sağlığına ne derece zararlı 
olduğu artık herkes tarafından bilinir. Ameri-
ka’daki verilere göre en sık erken ölüm sebe-
bi ve her 5 ölümden biri sigara kaynaklı. Fa-
kat çoğu insan zararlı etkilerini bilmesine 
rağmen sigaradan vazgeçemez. Sigaranın 
vücutta birçok kanseri tetiklediği artık ispat-
lanmış durumda. Bunların içinde böbrek, id-

rar yolları ve idrar kesesi kanserleri de yer alır. 
Bunların yanı sıra son yıllarda, sigaranın böb-
rek işlevleri üzerinde de olumsuz etkilerinin 
olduğu ve böbrek hastalarında böbrek işlev-
lerinin kaybını hızlandırdığı uzmanlarca akta-
rılır. Sigara içenler sigara içmeyenlere kıyasla 
yüzde 51 oranında daha fazla kronik böbrek 
hastalığına yakalanma riski taşır. 

Uzman Dr. Fatih Kırcelli 

FMC Türkiye Medikal ve Pazarlama Direktörü 

Sigaranın böbrekler üzerindeki zararlı etkile-
rinden ilki, sempatik sinir sistemi dediğimiz 
uyarıcı sinir ağını aktive ederek kan basıncın-
da artışı, dolayısıyla kalbin daha fazla atması 
ve bunun sonucunda kalp damarları da dahil 
bu sinir ağının olduğu bütün damarlarda ka-
sılma oluşmasıdır. Bir diğer olumsuz etkisi ise 
böbreklerden protein kaçağını artırmasıdır. 
Bu da uzun vadede böbrek hastalığına yol 
açabilir. Sigara vücuttaki bütün hücrelerde 
olumsuz izler bırakır. Bunların ilki de damar-
lardır. Damarlarda kireçlenmeyi artırır. Sade-
ce, böbrek damarlarındaki daralmalara bağlı 
olarak böbreğin beslenmesi bozulmaz, daha 
küçük damarların hasarıyla böbrek yeteri ka-
dar süzemez hale gelir. Diyabet hastalığı olup 
sigara içen kişilerin riski ise çok daha fazladır. 
Sigara içilmesinin böbrek nakli olan hastalar-
da da olumsuz etkileri vardır. Böbrek nakli 
olan hastalarda sigara içilmesi takılan böbre-
ğin geleceğini olumsuz yönde etkiler. Yine bu 
hastalarda daha fazla hastalık ve ölüm riskin-
de artışa yol açar.

Sigarayı bırakmak için 
nedeniniz çok, bahaneniz yok  
• Sigarayı bırakacağın güne karar ver. 
Hemen! Yarın! 1 hafta sonra! Yılbaşı!
• Evdeki ve işyerinizdeki tüm tütün ürün-
lerini atın.
• Doktorunuzdan sigara bırakmaya yar-
dımcı olacak ilaçlar/ürünler için bilgi alın. 
• Sigara içme isteğiniz geldiğinde sigara 
içme düşüncesini kafanızdan uzaklaştı-
racağınız yollar keşfedin: Bir arkadaşını-
zı ya da aileden birini destek olması adı-
na arayın; sakız çiğneyin; ağzınıza bir 
şeker atın (diyabetli hastalarda dikkatli 
bir şekilde ve az sayıda).

Sigara içmek kendinize 
yaptığınız bir kötülüktür 

ama böbrek hastalığınız var 
ise bu daha büyük bir 

kötülüktür.
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Hep söylerdi, “Dedem gibi 97 yaşımda 
öleceğim” diye. 97’sini göremedi belki 
ama 97 ömürlük sevgi bıraktı ardında. 
Tamam, çok yakışıklıydı belki ama namını 
yürüten cismi değil çok özleyeceğimiz 
“adamlığıydı”. 
İsyandı derin mavi gözlerindeki anlam. 
Haksızlığa, hukuksuzluğa, yobazlığa karşı 
başkaldırıydı yaşamı. Ardından methiyeler 
düzene küfrederdi; düşküne, fakire verdik-
lerini kimse bilmesin isterdi. Devrimciydi ve 
elbette Atatürkçüydü. Hikâyesi yazılırken 
ülkenin, o meydanlarda kalemi halka ver-
mek için mücadeledeydi. Ne kötü etti içti o son 
sigaraları, hiçbirinin ardı arkası kesilmedi. Nasıl 
kesilecekti ki zaten? Bunca kiri, bunca karayı 
örtmeye tütünün dumanı yeter miydi? Karanlığa 
karşı “Nazım” dedi, “ülkem” dedi, “aydınlığım en 
büyük sevdam” dedi. Bakırköy’ün Uzun Tarık’ı, 
Bakkal’ı, Cankurtaran’ı, Delikanlısı geldi ve gitti. 
Ardından can dostu Kozalak Zeki bir nebze olsa 
da hafifletti acımızı. Ölmeden 23 gün önce o’na 
demiş ki; “Ben çok güzel hayat yaşadım be Ko-
zalak…” Ah be Tarık Ağabey, gitmeseydin iyiydi; 
ama gittin de mirasın kaldı, gözlerindeki ateş 
kaldı ilham alacağımız. Balon köpüğü saray soy-
tarılarına inat sen varsın aklımızda. Damat Ferit 
var, Seyit Ali var, Nurettin var…
Bedri Rahmi çok sevdiğin, çok sevdiğimiz Na-
zım için yazmıştı o güzel sözleri. Biz de senin için, 
senin adına hatırlıyoruz: 

Bugün efkârlıyım açmasın güller, 
Yiğidimden kara haber verirler. 
Demirden döşeyin taştan sedirler, 
Yiğidim aslanım burada yatıyor. 

Ne bir haram yedi ne cana kıydı, 
Ekmek kadar temiz, su gibi hayrı. 
Hiç kimse duymadan hükümler giydi, 
Yiğidim aslanım burada yatıyor.

Hava kurşun gibi ağır bir Eylül günüydü
Tarık Akan gittiğinde... 

Sanatçı olmanın dünyaya güzellikler sunmak olduğunu gösteren güzel insan, 
efsane filmlerin unutulmaz oyuncusu Tarık Akan’ı 16 Eylül 2016 tarihinde kaybettik. 

Ülkesinin güzel yarınlarına kucak kucak emek taşıyan, umut taşıyan dev bir 
oyuncuydu Tarık Akan. Yola çıktığında halkı onu kucakladı, yolun devamında ise 

o halkını hiç yalnız bırakmadı. 

Sağır olduk, kör olduk gittiğini duyunca...   
16 Eylül 2016. Tarık Akan’ı kaybettiğimiz gün. He-
nüz vefatının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş-
ken onu ve imza attıklarını hatırlamak, üzerine yaz-
mak gerçekten çok güç. Çünkü 
her filmi, o filmlerdeki her sahnesi 
o kadar taze, o kadar yakın geliyor 
ki, hissettirdikleri arasında kaybo-
luyoruz. Canım Kardeşim filmi 
mesela. Kardeşinin umudunu sı-
cak tutmak için girdiği o çaba; Ta-
rık Akan’ın, Halit Akçatepe’nin o 
mükemmel oyunculuğu. Ve sonra 
yaşadığımız hüznün gerçekliği. 
Hangimiz yaşamadık derin acıları, 
hangimiz durup yabancılaşmadık hayata? Ama 
hep bir umut vardı ve Tarık Akan da o umutların 
adamıydı. O yüzden onu seviyor, o yüzden hatır-
lattıklarına sarılıyoruz. Hepimiz aşinayız ama gelin 
birlikte zamanın gri perdesine çevirelim yüzümüzü 
çok kısa bir süre için. Ve o perdede Tarık Akan’dan 
payımıza düşenleri izleyelim.

Hem tahsilli hem de civan gibi delikanlı  
1949 yılında ailenin üçüncü çocuğu olarak dünya-
ya gelmiş Tarık Akan. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül 
olan sanatçı, babasının görevi nedeniyle bir süre 
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşasa da adıyla 
özdeşleşen Bakırköy’de geçmiş gençliği. Önce 
Makine Mühendisliği okumuş ardından Gazetecilik 
eğitimini tamamlamış. Ve onu Türk halkıyla tanıştı-
ran 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sine-
ma Artist Yarışması, Tarık Akan’ın yaşamında bir 
dönüm noktası. Bilinenin aksine yarışmaya başvu-
ran da kendisi değil, vefatına kadar en yakın arka-
daşı olan Zeki İrfanoğlu (Kozalak Zeki). Kozalak 
Zeki şöyle anlatıyor yarışmaya nasıl başvurdukları-
nı: “Tarık o zaman lisedeydi. Bana okulun kapan-
masına yakın iki resmini getirdi. Ses Mecmuası’nın 
da abonesiydim. ‘Ulan sen bu kadar güzel misin?’ 

dedim. Ertesi gün Ses’e gittim. Tarık’ın haberi yok-
tu. Oradaki yetkili yarışmanın bittiğini söyledi. O 
sırada merdivenlerden bir bey indi. Resimleri gös-
terdim ama ‘Yarışma bitti’ diyerek beni azarladı. 

Üzüldüğümü görünce resimlere 
baktı. Görünce kalakaldı. ‘Sen 
bunu nereden tanıyorsun?’ dedi. 
Ertesi gün Tarık’a durumu anlattım. 
Yarışma günü beraber gittik. 200 
kişinin içinde Tarık ‘güneş’ gibi par-
lıyordu. Benim mavi kazağımı giy-
mişti. 16 Ocak 1971’de yayımla-
nan dergide birinci ilan edildi.” 
İşte bu tarihten sonra şöhretin ka-
pıları sonuna kadar açıldı Tarık 

Akan için. 1971 yılında ilk kez Filiz Akın ve Ekrem 
Bora'nın başrol oynadığı sinema filmi "Emine" ile 
oyunculuk kariyeri başladı. 
1972 yılında vizyona giren diğer filmi, "Beyoğlu 
Güzeli" adlı filmde Hülya Koçyiğit ile başrolde oy-
nadı. Ertem Eğilmez ile ilk kez çalışırken, aynı za-
manda 1970'li yıllarda kendisiyle eşleşmiş olan 
"Ferit" adlı karakteri oynadığı ilk film idi. 1971 yılın-
da "Vefasız" ve "Melek mi, Şeytan mı?" adlı film-
lerde yer aldı. 1972 yılında ise ilk olarak "Sisli Ha-
tıralar" adlı filmde Türkân Şoray ile başrol oynadı.
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Hababam Sınıfı ve 
nice unutulmaz film
1972 yılında Hülya Koçyiğit, 
Adile Naşit, Münir Özkul ve Hu-
lusi Kentmen gibi büyük oyun-
cuların yer aldığı "Sev Kardeşim" 
adlı filmde, aynı yıl Kemal Sunal ile birlikte oynadı-
ğı "Tatlı Dillim" ve "Feryat"  adlı filmde rol aldı. 1973 
yılında "Yeryüzünde Bir Melek" ve "Yalancı Yarim" 
adlı filmlerde başrol oynayan Akan, aynı yıl Halit 
Akçatepe ve dönemin çocuk oyuncusu olan Kah-
raman Kıral ile birlikte "Canım Kardeşim" filminde 
yer aldı. Film Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi ve 
halen en iyi dram filmlerinden biri olma özelliğini 
sürdürüyor. 1974’te "Oh Olsun", "Esir Hayat" ve 
dev oyuncu kadrosuyla "Mavi Boncuk" filminde 
sinemadaki adımlarını hızlandıran Tarık Akan, 
1975’te ise sinemamızın klasiği "Hababam Sını-
fı"nda Damat Ferit rolüyle izleyicileri büyüledi. Tarık 
Akan, devam eden yıllarda "Ateş Böceği", "Deli-
sin", "Evcilik Oyunu", "Ah Nerede", "Bizim Aile" 
gibi geniş kadrolu ve büyük ilgi gören filmlerle si-
nema seyircisiyle buluştu. 

Toplum için sanat 
Usta oyuncu, bu dönemden sonra toplumsal ve 
politik filmlere ağırlık vererek, yalnızca ülkemizde 
değil dünyada da ses getiren eserlerde yer aldı. 
Bu filmlerden ilki olan "Maden", neredeyse 40 yıl 
öncesinin Türkiye’sini anlatıyor. Ama benzer acıla-
rı bugün de maalesef yaşamaya devam ediyoruz. 
Tarık Akan (Nurettin) ve Cüneyt Arkın’ın (İlyas) mü-
cadeleleri günümüze de ışık tutacak bir derinliğe 

sahip. 1979 yılında vizyona giren Zeki Ökten filmi 
"Sürü", Tarık Akan’ın oyunculuğuyla devleştiği bir 

diğer film. Senaryosu Yılmaz Güney’e ait olan 
film, Anadolu'nun yoksulluğunu, 
çaresizliğini ve siyasal çelişkileri-
ni gerçekçi bir üslupla beyaz per-
deye yansıtmayı başardı. Yılmaz 
Güney ve Şerif Gören'in birlikte 
yönetmenliğini üstlendiği Yeşil-
çam'ın gelmiş geçmiş en iyi filmle-
rinden birisi olan "Yol", Tarık 
Akan’ın oyunculuğunun zirve nok-
talarından biriydi. Cannes Film Fes-
tivali'nde en büyük ödül olan Altın 

Palmiye'yi alarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan film, 
dünya çapında gösterime girdi. Tarık Akan, bu 
filmle Cannes'a "En İyi Erkek Oyunu" dalında 
aday gösterildi. Film, 1983 yılından sonra yasak-
lansa da 1999 yılında restore edilerek aynı yılın 
şubat ayında yeniden gösterime girdi. Tarık 
Akan’ın (Seyit Ali), namusuna leke düşüren karısı 
Zine’ye cezasını vermek için köyüne gittiği öykü, 
filmin en sarsıcı bölümüdür aynı zamanda. Kar 
sahneleri, Seyit'in karısını sırtında taşıması ve töv-
bekâr Zine'nin donmaması için kamçıyla dövül-
mesi bugün bile hatırladıkça izleyenlerin aklından 
çıkmayan sahnelerdi. 
Tarık Akan’ın filmografisini detaylarıyla aktarmak 
elbette mümkün değil. Vefat edene kadar 111 
filmde rol alan sanatçı, 12 Eylül Darbesi'nin ardın-
dan Almanya'daki konuşmasından ötürü tutukla-
narak cezaevinde kaldığı süreyi ve yargılama sü-
recini kaleme aldığı Anne Kafamda Bit Var adlı 
kitabıyla da hafızalarda yer etti. Tarık Akan’ın va-
tan sevgisiyle, emekle, halkla yoğrulan yaşam 
öyküsünden kesitleri paylaşmaya çalıştık. Ancak 
sanatıyla, duruşuyla asla unutulmayacaklar arası-
na giren Tarık Akan’ı hatırlamanın, anlamanın en 
iyi yolu geride bıraktığı filmleri tekrar izlemek. Bel-
ki izledikçe kendi gerçeklerimizle yeniden yüzle-
şecek, yüzleştikçe aydınlanacağız.

66 yaşında hayata veda eden Tarık Akan, 

aynı zamanda toplumsal mücadelelerde 

her zaman ön planda yer aldı. Vefatına 

kadar Nazım Hikmet Kültür ve Sanat 

Vakfı’nın Başkan Vekili olarak görev yapan 

Tarık Akan, 1991 yılında Bakırköy'de 
açılan Taş Mektep’in de kurucusuydu.
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Daima neşeli, etrafına güzellik katan bir sa-
natçı olarak tanıyoruz sizi. Gerçekten kay-
nağı ne bu enerjinin? 
Bu enerjim için özel bir çaba sarf etmiyorum. Bu 
enerjiyle doğmuşum. Kendinden enerjiliyim. Bu 
nedenle insanlarla iletişim kurmakta zorlandığım 
zamanlar da oluyor. Ama böyle olmaktan açık-
çası çok mutluyum.
Hayata bu denli bağlı ve ilham veren bir ka-
dın olarak bugüne ulaşmanıza katkı sağla-
yan bir dönüm noktanız var mı? 
Dönüm noktam oyunculukla kişiliğimi bulmamdır. 
Yani konservatuarda Tiyatro Bölümü’ne girdiğim 
ilk yıl. Daha önceleri son derece sessiz, sakin, 
anne-babasının sözünden çıkmayan, onların is-
tekleri doğrultusunda yaşayan, ailenin tek kızıy-
dım. Oyunculuk hayata bakışımı değiştirdi; insa-
nın önce kendisinin mutlu olması gerektiğini ve 
en büyük mutluluğun da sevdiğin işi yapmak 
olduğunu öğretti. 

“Çok özgür bir ruha sahibim. 
Menfaate dayalı hiçbir ilişkim 
olmadı. Hayatımı kendi 
seçimlerim ve prensiplerim 
doğrultusunda sürdürüyorum. 
Benim için mutluluk ön plandadır. 
Mutsuz olduğum her neresiyse 
oradan giderim.” 

İçten gülüşün, güzel enerjinin kadını: 
Nilgün Belgün 

Hayatını mutluluk üzerine kurgulayan ve mutlu olmadığı hiçbir yerde kalmayan 
oyuncu Nilgün Belgün, hayat dolu bir kadın; başarısının ve çok sevilmesinin sırrı da bu 

gerçeklikte gizli. Oyunculuğun hayata bakış açısını değiştirdiğini, kendisini fark etmesine 
sebep olduğunu belirten Nilgün Belgün, sevdiği işi yapmanın büyük şans olduğunu 

vurguluyor. Hastalarımıza morallerini yüksek tutmalarını söyleyen Nilgün Belgün, 
“Hayatın önemli mesajlarından biri de umuttur, her gecenin bir sabahı vardır” diyor.  

Keyifli buluşmalar

"Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" tıpkı ki-
tap gibi yoğun ilgi gördü. Oyuna ve elbette 
tiyatroya ilişkin değerlendirmelerinizi pay-
laşır mısınız? Oyunculuk yaşamınızın en 
unutulmazı nedir? 
Oyun, bir kadının hayatını anlatıyor. Annemle ba-
bamın evliliğinden bu vakte kadar bir dönemi 
anlattığım için kadınların ve insanların yüreğine 
dokundu. Tabii ki hem kendi hayatımda hem de 
oyunculuk hayatımdaki anılarımla insanları çok 
güldürdüm. Bazen de hüzünlendirdim. Bu gös-
teriyi şarkılarla ve danslarla eğlenceli hale getir-
dim. Çok sevilmesinin nedeni budur. Tiyatroyu, 
kabareyi ve stand up’ı bir araya getirerek ortaya 
farklı bir gösteri sundum. Oyunculuk yaşamım-
daki en unutulmazım 1974 yılında, Devekuşu 
Kabare’de oynadığım Haneler adlı oyundaki ilk 
profesyonel oyunculuğumdur. 

Hayal ettiğiniz her şeyi başardınız mı? Ge-
lecekte “bunu da yapacağım” dediğiniz bir 
hayaliniz, hedefiniz var mı? 
Çoğunu başardım. Çünkü hayal etmek, başar-
manın yarısıdır. Ben hep ilklerin kadınıyım. Bu 
yaptığım gösteri de Türkiye’de ilk ve tektir. Bir 
örneği daha yok şimdiye kadar. Yine ilk olacak 
bir projenin içinde bulunmak isterim. 

Hastalarımıza vereceğiniz bir mesaj var 
mı? Ayrıca organ bağışı konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Hayat, içinde umudu barındırır ve mut-
laka bir çıkışı, yani her gecenin sabahı 
vardır. Yeter ki, morallerini yüksek tut-
sunlar. Ve mutlaka yaşam tarzlarına 
ve doktorlarının dediklerine dikkat 
etsinler. Elbette, herkesin organlarını 
bağışlamasından yanayım. Düşün-
senize siz göçüp gittikten sonra 
birçok insan sizin hayatınızı yaşa-
yabilir. Bundan daha kıymetli bir şey var mı?

Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören "İçimdeki 

Kadın Aşk ve Komedi" isimli kitabından 

sahneye uyarlanan "Nilgün Belgün’le Aşk 

ve Komedi" isimli müzikli danslı gösteride, 

sanatçı hayatını, anılarını, yaşadıklarını, 

şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü 

kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatıyor.
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ÇİTA 
Kedigiller ailesinden, saatte 112 kilometre koşa-
bilen en hızlı kara hayvanı. Afrika’nın Cezayir’in-
den Asya’nın Hindistan’ına kadar uzanan böl-
gede rastlanır. Küçük kulaklı, uzun bacaklı olup 
sarımtrak kahverengi postu siyah beneklidir. 
Çitanın gözlerinin altından çenelerine doğru birer 
siyah çizgi uzanır. 

ASLAN
Kedigiller ailesinin en büyük etoburu. Geniş alın-
lı, güçlü çeneli, uzayıp çekilebilen tırnaklı, sarımt-
rak kısa ve yatık tüylüdür. Kuyruğunun ucu püs-
küllüdür. Erkek aslanın başının etrafı uzun ve 
güzel bir yele ile süslüdür. Omuzlarının üzerine 
kadar dağılan bu perçem, kızdığı zaman kabarır. 
Görkemli yelesi, olağanüstü kuvveti, azamet ve 
cesaretinden dolayı “Hayvanlar Kralı” olarak ta-
nınır. Aslan; kuvvet, çeviklik ve cesaret sembo-
lüdür. O kadar kuvvetlidir ki, kuyruğunun bir 

darbesi ile bir insanı devirebilir. Bir pençe darbe-
siyle de bir atın bel kemiğini kırar. Bir sıçrayışta 
4-5 metre uzağa atlar. Kükremesi dehşetli ve 
korkunç olup geceleri kükrediği zaman yarım 
saatlik mesafedeki hayvanlar bile korku ve he-
yecandan ürkerler.

Sevimli, tehlikeli ve hızlılar

Kedigiller ailesi, görünüşleri ve davranışlarıyla familyanın en yaygın ve 
tanınmış mensubu olan yakın dostlarımız kedilere benziyor. Zarif vücutları, 

yumuşak tüyleri, kısa suratları, gururlu ve havalı duruşları vardır. Biz de sosyal 
hayatımızın hatta ailemizin bir parçası olan kedilerimizin familyasından bazılarını 

sayfalarımıza taşıdık; zira çok kalabalık kedigiller ailesi. 

Merak ettik

LEOPAR / PARS / PANTER
Asya ve Afrika’da yaşar; postu açık sarı olup sırt 
ve yan taraflarında siyah halka şeklinde benek-
ler bulunur. Beneklerin orta kısımları post ren-
ginden daha koyudur. Beneklerinden dolayı 
kimi zaman çita ve jaguar ile karıştırılır. Leopar 
bulunduğu yere çabuk adapte olur. Postunda-
ki lekeler çevreden ayırt edilmesini güçleştirir. 
Ona üstün bir kamuflaj kâbiliyeti sağlar. Bu sâ-
yede avlarına rahatlıkla yaklaşır. Türkiye’de To-
roslar ve Aydın civarında tek tük görülür. Evcil 
sığır ve koyunlara, maymun, geyik ve antilopla-
ra pusu kurar. 

KAPLAN
Tarçın renkli, postu kara çizgili, kuyruğu püskül-
süz, karnı beyazdır. Çizgili yüzünde de beyaz 
lekeler bulunur. Postunun rengi yaşadığı çevre-
nin rengine uyduğu için, uzaktan pek fark edil-
mez. Gözleri, burnu ve ayak tabanları da pem-
bedir. Yalnız veya grup halinde dolaşırlar. 
Kaplanların en küçüğü Sumatra, en irisi ise Si-
birya kaplanıdır. Kaplan, aslana çok benzeme-
sine rağmen, postunun çizgili ve yelesinin olma-
masıyla ondan ayrılır. 

PUMA
Amerika kıtasında yaşar; “kugar” veya “dağ as-
lanı” olarak da bilinir. Puma, mükemmel bir avcı-
dır. Usta sıçrayıcı, yüzücü ve ağaca tırmanıcıdır. 
Durduğu yerden 6 metre mesafeye sıçrayabilir. 
18 metre yükseklikten yaralanmadan atlayabilir. 
Vücudu kaslı ve çeviktir. 
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JAGUAR
Çene ve pençeleri çok kuvvetli olan jaguar, sa-
bırlı ve kurnaz bir avcıdır. Gündüzleri dinlenip 
akşam karanlığında genellikle su kenarlarında 
avlanır. Su üstüne uzanan dallara yatar, su iç-
meye gelen hayvanları saatlerce pusu kurarak 
bekler. İyi yüzücü olduğundan avını su içinde de 
takip eder. 

ASYA ALTIN KEDİSİ
Asya altın kedisi, Temminck kedisi olarak da 
bilinir; Hindistan'da ve Güneydoğu Asya'da ya-
şar. Hiç lekesiz ve kalın olan kürkünün üst bö-
lümleri koyu kızıl-kahverengi, alt bölümleri daha 
soluktur; yüzünde beyaz ve siyah benekler bu-
lunur. Kuşları ve küçük memelileri avlayarak 
beslenir.

GEOFFROY KEDİSİ
Çevik bir hayvan olan geoffroy kedisi dik ya-
maçlara ve ağaçlara ustaca tırmanarak küçük 
memelileri ve kuşları avlar. Balık da avladığından 
Güney Amerika'da "balık kedisi" olarak da ad-
landırılır. Geoffroy kedisi, uzun süre kürk manto 
üretiminde kullanıldı. Nesli tükenme tehlikesi al-
tında kalan kedi, CITES sözleşmesinde Ek II 
listesine dahil edildi. Zaman içinde her türlü tica-
reti yasaklandı.

PAMPA KEDİSİ 
Pampa kedisi Güney Amerika'ya özgü bir tür-
dür. Kürkü renk skalasında siyahtan sarıya, sa-
rıdan açık boz renge kadar uzanır. Kürkü bazı 
kısımlarda çok uzun olduğundan yele izlenimi 
bırakır. Patagonya sahillerinde yaşayan pampa 
kedileri penguenleri ve civcivleri avlama konu-
sunda uzmandır. Yaşadıkları alanda kümesleri 
yağmaladıkları söylenir. 

SERVAL
Çöl bölgeleri haricinde Afrika kıtasının her yerine 
yayılmış olan Serval, inanılmaz uzunluktaki ba-
cakları, kenarları beyaz tüylerle harelenmiş uzun 
kulakları ve küçük gözleriyle müthiş bir görünü-
mü vardır. Kürkünün bu güzelliği ne yazık ki onu 
kürk avcılarının hedefi haline getirmiştir. O yüz-
den soyu tehlike altında kabul edilen hayvanlar 
listesine alındı. 

KANADA VAŞAĞI
Kanada vaşağı Kanada’da, Alaska'nın güney 
kesimlerinde, Kuzey Oregon, Kuzey Idaho, Ka-
yalık Dağlar Bölgesi'nde yaşar. Vaşaklar doğası 
gereği yalnız dolaşır ve sadece geceleri avlanır. 
İyi gözleri ve iyi koku alma duyuları onlara, avla-
rının izini bulmalarında ve takip etmelerinde yar-
dımcı olur. Vaşaklar hızlı koşucu olmasalar da 
bunun için dayanıklıdır. Bazen avlarını kilometre-
lerce kovalar. Bunların dışında iyi birer yüzücü ve 
tırmanıcıdır.

Kedigiller ailesi saymakla bitmez 
• Şili orman kedisi • And kedisi 
• Kaplan kedisi • Maymun kedisi
• Avrasya vaşağı • Mermer kedisi
• Bengal kedisi • Irıomote kedisi
• Yassıbaş kedi • Yaguarundi
• Borneo altın kedisi • Benekli kedi
• Yaban kedisi • İber vaşağı
• Afrika altın kedisi
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Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir tutam 
salebin bir ömür faydası var. Padişah macunun-
dan dondurmaya içinde yer aldığı her şeye lez-
zet katan salep, kış aylarında sağlıklı kalmak is-
teyenlerin vazgeçilmezi aynı zamanda. İçinin 
güzelliği dışına da yansıdığından olsa gerek, bir-
çoğumuzun hayran olduğu salep bir tür orkide 
bitkisi aslında. Mevsiminde, toprağın kaldırılarak, 

kök bölümüne zarar vermeden toplanan bitkinin 
yumruları, önce kurutuluyor ardından fabrikalar-
da bildiğimiz salep tozu haline getiriliyor. İçeriğin-
deki glikomannan sayesinde sütle birleştiği anda 
şişmeye başlayan salep tozu, başta dondurma 
yapımı olmak üzere birçok farklı alanda da kulla-
nılıyor. Orkidenin birçok farklı çeşidi bulunuyor ve 
bunların çoğundan salep elde edilebiliyor. 

Salebin sütle birlikte kaynatılması içime hazır hale 
gelmesi için yeterli. Üzerine tarçın eklediğinizde 
lezzeti de ikiye katlanıyor. Salebi toz haliyle aktar-
larda bulabileceğiniz gibi işlenmiş şekilde market-
lerden de temin edebilirsiniz. Damla sakızı koyul-
duğunda nefis bir koku veren salep, tarçınla 
zencefil eklenildiğinde çok lezzetli bir hale geliyor. 
Bronşit, mide hazımsızlıkları gibi rahatsızlıklara iyi 
gelen salep; bir yandan iştah açarken, bir yandan 
da zihni güçlendiriyor.  

Malzemeler:
• 1 litre süt (5 su bardağı süt)
• 2 çay bardağı toz şeker
• 2 çay bardağı un
• 1 paket tek içimlik salep
• 1 yemek kaşığı margarin
• Üzeri için bolca hindistan cevizi

Yapılışı: Süt, un, toz şeker ve salep bir tencere-
nin içerisine konulup karıştırılır. Ocağın üzerine 
alınır ve kaynayıp kıvamı koyulaşıncaya kadar 
sürekli karıştırılarak pişirilir. Kıvama gelen salepli 
muhallebi içerisine, margarin eklenir ve eriyinceye 
kadar karıştırılıp ocaktan alınır. Fincanlar su ile 
ıslatılır ve hazırlanan salepli muhallebi fincanlara 
paylaştırılır. Oda sıcaklığına geldikten sonra buz 
dolabına konularak en az 4-5 saat kadar dinlen-
dirilir. Derin bir tabağın içerisine bolca Hindistan 
cevizi dökülür. Muhallebilerin fincandan rahatça 
çıkması için, muhallebiyle fincan arasına bir bıça-
ğın ucu sokularak hava alması sağlanır. Fincanlar 
ters çevrilir ve sallanarak kalıp halini alan fincan 
tatlısı Hindistan cevizinin üzerine çıkartılır. Daha 
sonra her tarafı güzelce Hindistan cevizine bula-
nıp servis tabağına alınır. Küçük Türk kahvesi fin-
canları ile yapılırsa 11-12 porsiyon elde edilebilir.

Salepli fincan tatlısı 

Kış aylarında vücut direncinin 
artmasına yardımcı olan 
salebin başlıca faydaları 
şöyle sıralanıyor: 
s Öksürük ve bronşit tedavisine yardımcı 
olarak kullanılıyor. 
s Kabızlığı ve sindirim problemlerini önlüyor. 
Hazmı kolaylaştırıyor. 
s Bağışıklık sistemini destekliyor.
s Zihni güçlendiriyor ve stresin 
dengelenmesine katkı sağlıyor. 
s Kadınların adet dönemini düzenliyor ve 
ağrıyı azaltıyor. 
s Kanı temizliyor. 
s Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine 
yardımcı oluyor.
s Vücut sıcaklığını artırıyor, soğuk algınlığının 
daha hızlı sürede iyileşmesini sağlıyor.

3736 Doğadan

Anadolu'nun özgün lezzeti:
Salep

Kokusuyla, tadıyla ve vücuda sunduklarıyla mutfaktaki dostumuz olan salep, 
aynı zamanda kültürümüzün de bir parçası. Anadolu’ya özgü bu lezzet, 

saray mutfağında yüzyıllarca kendine yer bulmuş. Şimdilerde ise mutfağımızın 
başköşesinde duruyor.



Türkiye’de yaşayan hemen herkesin çocukluğu-
na dair ortak bir anıdır aşure kokusu. Akşamdan 
ıslanırdı buğdaylar, fasulyeler ve nohutlar… Ce-
vizleri, bademleri kırıp ayıklama işi ise biz çocuk-
lara verilirdi. Oyunla sorumluluk duygusu birbirine 
karışır ne güzel eğlenirdik, üstelik etrafa döktüğü-
müz fındık kabuklarına da kimse aldırmazdı. Er-
tesi gün haşlanmış malzemeler büyükçe bir ten-

cerenin içine eklenip kaynamaya bırakılırdı. İşte o 
zaman evin içini mis gibi bir koku kaplardı. Böy-
lece anlardık Muharrem ayının geldiğini ve o leziz 
tatlının piştiğini... Pişen malzemelere kayısı, por-
takal kabuğu, kuru üzüm, karanfil ilave edilerek 
lezzetine lezzet katılır sonra tabaklara servis edi-
lirdi. Soğuyunca da üzeri tarçın, badem, ceviz, 
incir, susam gibi malzemelerle süslenir, dağıtılma-
ya hazır edilirdi. Hazırlanan tabakları kapı kapı 
dolaşıp dağıtma işi de yine biz çocuklara düşerdi. 
Çoğu zaman yolda giderken mis gibi kokan aşu-
reye dayanamaz üzerindeki malzemelerinden 
ağzımıza atar anlaşılmasın diye de üzerini düzel-
tirdik. Kutsal bir görev yapmanın mutluluğunu 
yaşardık komşulara aşure dağıtırken. Meğer o 
günde neler saklıymış bizim bilmediğimiz. Ne ka-
dar da önemliymiş kültürümüzde aşure…

Aşurenin içinde onlarca ayrı 
malzeme vardır; hem ortak bir 
lezzet yaratırlar hem de kendi 
farklılıklarını muhafaza ederler. 
Aşure bu yönüyle dünyaya da bir 
mesaj verir. Farklı kültürlerden, 
farklı dinlerden olabilir ya da farklı 
dilleri konuşabilirsiniz… Bu farklılık 
bir araya geldiğinde bize zenginlik 
katar, lezzet verir. 

Malzemeler:
• 500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)
• Yarım çay bardağı pirinç
• 1 su bardağı nohut
• 1 su bardağı kuru fasulye
• 200 gr kuru kayısı
• 200 gr kuru üzüm
• 100 gr incir
• 1 fincan kuş üzümü
• 3 litre su
• 2 su bardağı süt
• 4 su bardağı toz şeker
• Çeyrek çay kaşığı tuz
• Yarım çay bardağı karanfil suyu (isteğe bağlı)

• 2-3 kaşık gülsuyu (isteğe bağlı)

Üzeri için:
• 25 gr fındık • 25 gr kuş üzümü
• 100 gr ceviz • 1 adet nar • Tarçın

Aşure yapmak için 
“Aşure Ayı’nı” beklemeyin

Yapılışı: Nohut ve fasulyeyi bir gece önce-
den suda bekletin ve ayrı ayrı haşlayın. Buğ-
dayı yıkayıp, tencereye alın üzerine kaynar 
su ekleyip 10 dakika kaynatın. Çıkan sarı 
suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın 
ve suyunu süzün. Daha sonra kaynar su 
ekleyip 50 dakika kadar buğdayı kaynatın. 
Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, 
küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkan-
mış pirinci ekleyerek 15 dakika kadar kay-
natın. Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, 
isteğe bağlı karanfil veya gülsuyu ekleyerek 
15 dakika daha kaynamasını bekleyin. Tek 
tek cam kâselere bölüştürün. Aşure kâse-
lerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, 
ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar 
taneleriyle süsleyebilirsiniz.

Paylaşmanın ve birlikteliğin tadı: Aşure 

Mutfaklarda, tencerelerde dostluk kaynamaya başlayınca mutlaka kapımızı çalar; 
ellerinde aşurelerle komşularımız. Lezzetinin yanı sıra paylaşmanın huzurunu, 

keyfini yaşatır. İşte aşureyi özel kılan da budur; güzellik ve dostluk barındırır 
her malzemesinde.

Dillere destan tatlımız…
Aşure dostluğun, kardeşliğin, bir olmanın adıdır 
bizler için. Her yıl aşure gününde kazanlar aşure 
için kaynatılır. Evden eve dostluk ikram edilir. Sa-
dece Anadolu’nun değil tüm Orta Doğu'nun or-
tak kültürüdür bu tatlı. Bu topraklarda yaşayan 
tüm toplumların yüzyıllardır vazgeçilmezi olan bu 
tatlıya birçok kültürde rastlarız. Ermeniler, 6 
Ocak'ta "anuş-abur" yaparken; Rumlar, buğday, 
kuru üzüm ve balla yaptıkları “kolivayı” kilise ka-
pısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri bir ta-
bakla mezarın başına yerleştirirler. Alevi kültürün-
de, Kerbela Savaşı’nda Hüseyin’in öldürüldüğü 
günde aşure pişirilmesiyle aşurenin hiçbir hay-
vansal ürün içermemesi arasında bağlantı kuru-
lur ve şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade 
edilir. Aşure günü aynı zamanda, bazı Peygam-
berlerin sıkıntılardan kurtulduğu gün olarak da 
anılır. Nuh’un gemisinin tufandan kurtuluşu, İbra-
him Peygamber’in ateşten çıkışı, Yakup Pey-
gamber’in Yusuf'a kavuşması, Yunus Peygam-
ber’in balığın karnından kurtuluşu, Musa'nın Kızıl 
Denizi asası ile yararak geçmesi, İsa’nın doğma-
sı gibi birçok mucize aşure gününe denk gelir.
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Beyin Jimnastiği

Kendinizi nasıl rahatlatacağınızı ve boyamanın nasıl ilham verici
 olduğunu keşfedin. Başlamak için tüm ihtiyacınız olan şey 

bu desenler ve biraz renkli kalem. Bitirdiğinizde, noktalı çizgiler kısmını kesin ve 
duvarınıza asın ya da sevdiğiniz birine verin. Keyifli boyamalar!
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Mutluluğunuz, 
Fresenius Ailesi’nin de mutluluğudur 

“Mutlu Kareler” bölümümüzde mutlu anlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. 
Keyifli anlarını bizimle paylaşan hastalarımıza ve diyaliz merkezlerimize teşekkür 

ederiz. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın…

Özel FMC İzmir Karşıyaka Diyaliz Merkezi

Mutlu kareler

Özel FMC Adana Seyhan Diyaliz Merkezi

Özel FMC Avcılar 2 Diyaliz Merkezi

Özel FMC Darıca Diyaliz Merkezi

Özel FMC İnegöl Diyaliz Merkezi hastalarımızdan 
Edebiyat Öğretmeni Adnan Yalçınkaya bir şiirini bizimle paylaştı.

Birazdan başlayacak sabırsız hücumu 

Damarlarımdaki kandan 

Makineye doğru 

Başlayacak büyük bir temizlik hareketi 

Ve muhteşem savaşı 

Bütün alyuvarlar ve akyuvarlar 

Kılıçlarını yıkayacaklar 

Akacak kanın ak köpüğüyle 

Sol bileğim her zaman hazır Bütün tedirginliğiyle Bütün haşmeti ve korkusuyla Fistülünü açan doktorunun tanıklığıyla hazır 
Hazır bütün olacaklara Takılacak iğne değil çuvaldızlara 

Saatler sürecek büyük cenk Başladı işte 
Makineyle kanın mücadelesi Bu savaşın mücadelesi Üresi, potasyumu ve üresi Yenilecek ve pes diyecek belli Ve kan tekrar dönecek yuvasına Bulacak yerini 

Ve sokacak temizlenmiş kılıçlarını kınına 

Özel FMC Akhisar Diyaliz Merkezi

Özel FMC Bursa Diyaliz Merkezi

Özel FMC İzmir Ege Nefroloji Diyaliz Merkezi
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Rahatsızlık verici bir problem: 
Diyaliz sırasında 
tansiyon düşüklüğü

Kış 2016

Prof. Dr. Mehmet Haberal,
böbrek hastalarına umut 
olmaya devam ediyor

İçten gülüşün, 
güzel enerjinin kadını: 
Nilgün Belgün 




