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EXCLUSIVE

Birçoğumuz Ekim ayının Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Ayı olduğunu sanırım 

internet ortamından, gazetelerden, ekim 
ayında yapılan etkinliklerden ya da sosyal 
paylaşım sitelerinden öğrendik. Aslında ne 
mutlu ki öğrenebildik…
Hayatımızın içindeki tüm gerçekliği ile 
tanıştığımız bir hastalık kanser; kimimiz 
okuduklarımızla, kimimiz paylaşımlarımızla, 
kimimiz yaşadığımız tecrübelerimizle, 
kimimizse acı kayıplarımızla... Aslında 
bunların içinde güzel olanı yakalamak adına 
görüyoruz ki farkındalık arttı, sosyal sorumluluk 
projelerine katkı sağlayan sanatçılar arttı, 
bilinçlendirmeye dayalı seminerler, eğitimler 
arttı; inanıyoruz ki bizler duyarlılıkla etrafımızda 
olup biteni kulak arkası etmezsek çok çok 
daha bilinçli, çok daha güçlü, çok daha birlik 
olabiliriz...
Kanserle baş etmek sadece hastaların değil 
belki de onlardan bile fazla; birlikte yaşadıkları 
aileleri, dostları, arkadaşları hatta iş çevreleri 
ile birlikte yaşanan *Ben* merkeziyetçi bir 
hastalık, tamda bu yüzden Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Ayını sizlerle paylaşırken çok 
farklı bir yerden bakmak istedim. Bu ayki 
konuğum 1997 yılında Ege Üniversitesinde 

Röportaj:  Sebla PAMİR

çalışmaya başlayan,2002 yılından bu yana 
Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı’nda hizmet veren Uzman Psikolog Birgül 
Aydın. Birgül Hanım hem klinik psikoloji 
alanında ruhsal sorunları olan ergen ve 
yetişkinlerle hem de sağlık psikolojisi alanında 
başta kanser tanılı hasta ve hasta yakınları 
olmak üzere çok çeşitli bedensel hastalığı 
bulunan kişilerin ruhsal sorunları, hastalığın 
kabul süreçleri, sigara bırakma ve deri 
hastalıkları alanlarında çalışmalarını yürütüyor. 
Konumuzun başlığı gereği ufak araştırmalar 
yaparken duydum ki Birgül Hanım’ın en son 
terapi gurubu, Meme Kanseri h asta ve hasta 
yakınlarını kapsıyor, işte doğru adres dedim, ve 
hiç bitmeyen sorularıma başladım…

S.P: Birgül Hanım nezle, grip bile olsak 
huysuzlaşan bir metabolizmaya sahip olan 
bizler hastalandığımızda ya da hastalık 
tanısı konduğunda sadece bedenen 
etkilenmiyoruz, öyle değimli?
B.A:Tabi ki... İnsan bedeninin yanı sıra, ruhu 
ve sosyal yaşantısı olan bir varlıktır. Bir alanda 
ortaya çıkan sorun diğer alanları da etkiler. 
Hem sağlık sisteminde hem de toplumumuzda 
ne yazık ki bu bütünlük göz ardı edilmekte, 

sanki hastalık ortaya çıkınca sadece beden 
etkileniyor ve sadece bedene, organa yönelik 
bir tıbbi müdahale yapılması gerekiyor şeklinde 
bir yaklaşım bulunmakta. Özellikle kanser gibi 
insanlarda çok farklı korku, kaygı ve endişelere 
yol açan bir hastalıkta etkilenen sadece beden 
olamaz.

S.P:Genelde hastanelerde öncelikli olarak 
hastalıklı organa müdahale edildiğini 
görüyoruz, sanırım ruhsal ve sosyal açıdan 
müdahalede bazı eksiklikler var, siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 
B.A: Bunu inkar etmek mümkün değil. 
Çünkü ortada hasta bir organ ve hastalık 
var, bunun da tedavi edilmesi gerekir. 
Fakat insanın 3 alanın bütünü olduğu da 
unutulmamalıdır. Bazı hastalıklarda hem 
hasta bireyin kendisine hem de ailesine 
ruhsal müdahale mutlaka gerekmekte. 
Eğer aile üyesi akılda ölümü çağrıştıran bir 
hastalık tanısı aldıysa ya da yaşamını diyet, 
ilaç hatta bir alet yardımıyla daha kısıtlı bir 
şekilde sürdürmek zorunda kaldığı bir yaşam 
şekliyle karşı karşıya kaldıysa, üstelik bunlarla 
hiç beklemediği bir anda karşılaştıysa hem 
kişinin hem de ailenin hayatı duygusal açıdan 
alt üst olur.  Bu dönemde mutlaka aileye 
psikolojik müdahaleler içerisinde bulunan 
krize müdahale yöntemlerinin uygulanması 
gerekmektedir.

S.P: Konumuz kanser olduğuna göre bence 
en önemli soruyu sorayım; kanser tanısı 
alan bir kişi neler yaşar?
B.A: Kanser tanısı almak kişinin içine düşen bir 
yangın, evinin içine de düşen bir bombadır. Bu 
bombadan herkes nasibini alır, herkes etkilenir. 
Genel olarak kanser tanısı kişinin ve ailesinin 
hayatı içerisinde birden karşılarına çıkan kötü 
bir şaka gibidir. Gelecekle ilgili umutları, 
planları, hayalleri alt üst eder. “Kayıp” duygusu 
yaşanır. Çünkü hem kişi hem de ailesi en başta 
sağlık olmak üzere pek çok şeyini umutlarını, 
hayallerini kaybeder. Fakat herkesin kanser 
tanısına verdiği tepkiler çok farklıdır. En başta 
üzüntü ve yas hali yaşanabilmekte, kızgınlık, 
öfke, kaygı, korku, suçluluk, hastalığın inkarı, 
tedaviye direnç, regresyon dediğimiz kişinin 
daha küçük yaşlara uygun davranabilmesi gibi 
çok çeşitli tepkiler ortaya çıkmaktadır. Tüm bu 
duygular çok farklı konularla ilgilidir…

S.P:Kanserin her türlüsünün zor bir süreç 
olduğunu bilmeyen yok tabiî ki, ama 
birazda bayan gözüyle bakarak meme 
kanserinin kanser türleri içinde özel, ayrı 
bir yeri olduğunu hissediyorum, doğru 
mu?
B.A: Tabi ki var. Meme kanseri erkeklerde 
de çok düşük oranlarda görülmekle birlikte 
kadınlarda diğer kanser türlerine göre en sık 
görülen, hem dış bir organda, hem de pek 
çok simgesel anlamlara sahip bir organda 
meydana gelen kanser türüdür. Meme, kadının 
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kadınlığını ve cazibesini gösteren; anneliğin, 
beslenme ve üremenin sembolü, özellikle de 
kadına özgü süt ve hayat verici bir organ. Bu 
nedenlerle meme kanseri tanısı sonrasında 
memesi tümden ameliyatla alınan hastalarda, 
memesi alınmamış kişilere göre çok daha 
şiddetli duygusal karmaşalar yaşanabiliyor, 
kadın kendini daha değersiz daha yetersiz, işe 
yaramaz, çirkin hissedebiliyor, eşle ilişkilerde 
ve cinsel yaşamda çeşitli etkilenmeler ortaya 
çıkabiliyor.

S.P:Son cümlenizi alarak hemen sormak 
istiyorum, ne tür olumsuz sonuçlar 
çıkabiliyor?
B.A: En başta ruhsal hastalıklar ortaya 
çıkmakta. Ruhsal hastalıklar ortaya çıktıktan 
sonra kişiyi hem ruhsal hem de fiziksel açıdan 
toparlamak çok uzun zaman alıyor. Sosyal 
açıdan ise en sık görülen olumsuz sonuç 
boşanmalar. Özellikle hastalanan kadınsa 
boşanma oranı daha yüksek. Bu nedenle hem 
hasta hem de ailesine kanser tanısı sonrası 
krize müdahale mutlaka uygulanmalı. 

S.P:Bu durumda ruhsal yardım almanın 
gerekliliğinden söz edersek kanser 
hastalarına yapılan ruhsal müdahaleler 
nerelerdir?  
B.A: Temel olarak 3 grup yöntem 
kullanılmakta. Krize müdahale, bireysel ya da 
grup psikoterapileri ve ilaç tedavisi… Krize 
müdahale ve psikoterapilerde amaç kişinin 
duygularının boşaltılarak acısının hafifletilmesi, 
hem kanserle ilgili hem de kanser dışı sorun 
alanlarının saptanması ve mücadele gücünün 
arttırılmasıdır. 

S.P:Yine çok net bir soruyla bölmek 
istiyorum,sizce kişi ne zaman ruhsal 
yardım almalı?
 B.A: Her zaman için sağlıkla ilgili konularda 
amaç hastalık oluştuktan sonra tedavi etmek 
değil, hastalığın oluşmasına engel olmaktır. 
Çünkü hastalık oluştuktan sonra kişiyi 
toparlamak çok daha zaman, emek ve maliyet 
gerektirir. Hasta çok hırpalanır. Bu nedenle 
kişi içinde hissettikleri duyguların günlük 
yaşam işlevlerini etkileyeceğini hissettiğinde, 
aile içi ilişkilerde sorunlar ortaya çıkmaya 

başladığında hem hasta hem ailesinin birlikte 
ruhsal yardım için başvuruda bulunmaları 
uygundur. 

S.P:Aslında sohbet ederken şu anda 
buraya sığdırabildiğimden çok daha 
fazla bilgi alıyorum ve bunu mutlaka 
sormak istiyorum; kanser tanısı sonrası 
ortaya çıkan duygular bu kadar yoğun ve 
karmaşıkken bu duygular yatıştırılabilir 
mi? Ya da hasta bu tanıyı kabul edebilir 
mi? 
B.A: Bir kişinin kötü bir haberle ilgili 
duygularının yatışabilmesi ve bu haberi kabul 
edebilir hale gelmesi bir süreç gerektirir. 
Kanser tanılı hasta ve hasta yakınlarına 
verdiğim seminerlerde “kanser tanısı kabul 
edilebilir mi?” diye sorduğumda büyük bir 
çoğunluk “hayır” diye cevap verir. Oysa insan 
iyiye de kötüye de çok iyi uyum sağlayan 
bir varlıktır. Kötü bir durumla ilgili olarak 
kabul duygusunun gelişebilmesi, bir şeye 
uyum gösterilebilmesi için kişinin içinde 
bulunduğu durumu anlayabilmesi ve bir anlam 
verebilmesi gerekir. Bunun ardından ancak 
içinde bulunduğu durumla ilgili çözümler 
üretebilir, o durumu kontrol edebilir hale gelir. 
Çünkü insan bilinmeyene karşı savunmasızdır. 
Kişi kanser tanısı almıştır ve iç dünyasında 
adlandıramadığı çok farklı duygular yaşar. 
Bunları ifade edebildiği oranda içinde olan 
bitenleri anlayabilir, anlayabildiği oranda 
da bunları anlamlandırabilir. Tüm bunların 
ardından kabul süreci oluşur. Kişi kanser 
tanısı aldıktan sonra duygularının ifade etse 
de hastalığı kabul edebilir hale gelebilmek 
için geçirmesi gereken bazı dönemler vardır. 
Bazı kişiler bu dönemleri birkaç saat içinde 
geçirebilse de bazı kişiler dönemlerden birinde 
yıllarca takılıp kalabilirler.

S.P:Siz yazılarınızda hastalık tanısının 
kabulünde yaşanan dönemler olduğundan 
bahsediyorsunuz; bir hata yapmadan 
sayarsam şok dönemi, inkâr dönemi, 
öfke dönemi, pazarlık dönemi, depresyon 
dönemi ve kabullenme dönemi… 
Şimdi çoğunu ben bahsederken de 
anlayabiliyorum fakat bu pazarlık dönemi 
nedir?

B.A:Pazarlık dönemini şöyle izah edebilirim; 
eğer kişi “inkâr döneminde” gerçeklerle 
yüzleşmeyerek hastalık ve etkileriyle karşılaşma 
gücünü topladıysa, “öfke döneminde” 
insanlara, hastalığa ve kaderine öfkelendiyse, 
“pazarlık dönemine” ulaşır. Pazarlık döneminde 
kişi yaşam ömrünün uzaması için bir tür 
anlaşma yapmaya çalışır. Pazarlık gerçekte 
bir erteleme çabasıdır, çocukluğumuzda 
anne babamızla ilişkilerimizde öğrendiğimiz 
“iyi davranış” için bir ödül içermelidir ve 
kişinin belirlediği bir “tarih” bulunmalı. 
Örneğin; “Torunumun sünnetini göreyim”, 
“çocuklarımın büyüyüp ayakları üzerinde 
durduğunu göreyim”, “hayatımda hiç denize 
karşı ayaklarımı uzatıp oturamadım, bir yazlık 
alıp bunu bir kez yaşayayım”… Fakat bu 
tarihlere ulaşmak için de iyi davranış biçimleri 
öne sürülür. Örneğin; “Bir daha ağzıma içki 
sürmeyeceğim”, “eşimi hiç dövmeyeceğim”, 
“Bayramlarda 2 çocuk giydireceğim” şeklinde. 
Pazarlıkların çoğu Tanrı’yla yapılır ve genellikle 
de gizli tutulur… Pazarlıkların ard arda 
yapılmasının ardından depresyon dönemine 
geçilir.

S.P:Kanser tanısı sonrası yaşanan süreç 
hastaları etkilediği kadar hasta yakınları 
içinde zor bir dönem…
B.A: Başta da söylediğim gibi kanser tanısı 

Sıkıntılarıyla yalnız mücadele etmeye 
çalışmasınlar, gerektiği yerde ruhsal yardım 
mutlaka alsınlar.
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evin içine düşen bir bombadır ve herkesi 
etkiler. Özellikle hastanın üzüntülü olduğu 
durumlarda hasta yakınları güçlük yaşamakta 
ne yapacaklarını bilememektedirler. Çünkü bir 
insanın, sevdiği kişinin çaresizlik ve umutsuzluk 
yaşadığını görmesi ve buna katlanabilmesi 
zor bir şeydir. Onu bu hastalıktan kurtarmak, 
yaşama bağlama mücadelesine katmak 
ihtiyacını şiddetle isterler. Bu çok anlaşılır bir 
ihtiyaç. Burada yanlış olan, hasta yakının 
hissettiklerini paylaşmaması, kendisinin de 
üzüldüğünü ifade etmemesi, gözyaşlarını 
göstermekten korkması, akıl verir, örnekler 
gösterir hale gelmesidir. Bu tutum hasta 
tarafından kendinin anlaşılmaması şeklinde 
hissedilir ve hasta yalnızlığı daha fazla yaşar. 
Bir şey yapmak, moral vermek ille de sözle 
yapılan bir şey değildir. Bir dokunuş ama 
sıcacık bir dokunuş, üzüntüye ve çaresizliğe 
rağmen o belirsiz yolda yan yana aynı yolda 
yoldaş olduğunu hissettirmek pek çok morali 
bir arada verir. Özellikle sözün bittiği anlarda 
dokunmaktan, sarılmaktan, el ele tutuşmaktan 
daha iyi gelebilecek bir davranış yoktur. 

S.P: Öğrendiğim kadarıyla şu anda 
siz özellikle meme kanseri tanısı almış 
kişilerle grup terapilerini sürdürmektesiniz; 
bize biraz grup terapilerinden, terapiler 
sırasında uyguladığınız özel yöntemleriniz 
varsa bunlardan bahsedebilir misiniz? 
B.A: Evet, 12-14 hafta süren, her hafta aynı 
kişilerin katıldığı, ortalama 2,5 saatlik grup 
terapileri yapıyorum. Terapi yöntemi olarak 
sanat terapisinin yöntemlerini kullanıyorum. 
Sanat terapisi resim, müzik, tiyatro, heykel gibi 
çeşitli sanat alanlarının kullanılarak kişilerin 
içsel dünyalarını irdelemelerine yardımcı olan 
bir terapi türüdür. Diğer terapi yöntemlerine 
göre kişiyi hızla hastalık ortamından tutup 
çıkartan, hem yaratma güçlerini hem de 
eğlenme kapasitelerini yeniden keşfetmelerini 
sağlayan kısacası hastalık zincirini hızla kırma 
kapasitesine sahip bir terapi yöntemidir. 
Ruhsal ilerleme de hızla olmaktadır. Çünkü 
bu yöntemde kişi içinde var olanları herhangi 

bir sanat yöntemiyle somut olarak ortaya çıkarmaktadır. Ardından ortaya 
çıkan ürünün kendi ruhsal yaşamıyla bağlantıları üzerine çalışılır. Bu 
konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen olursa yakın bir zamanda 
bilimsel dergilerden birinde “tıbbi sanat terapisi” başlıklı bir makalem 
yayınlanacak, ondan yararlanabilirler. (S.P:Birgül Hanım’ın makalesi 
çıktığında buradan bilgilendirmesini yapacağım, söz :)) Ayrıca grup 
terapileri özellikle kanser tanısını yeni almış hastalarda çok yararlıdır. 
Çünkü aynı dertten muzdarip kişilerin ne yaşadıklarını bilmek, sorunlarıyla 
nasıl başa çıktıklarını duymak kişilere çok iyi gelmekte ve “bunları yaşayan 
tek ben değilmişim” duygusunu yaşatmaktadır. Bu nedenle kanser 
hastalarının grup terapilerine katılmalarını mutlaka öneririm. Eğer böyle 
bir fırsatları yoksa hasta ve hasta yakınlarından oluşmuş son derece bilinçli 
çalışan kanserle ilgili derneklerle ilişki kurmaları da onlara yarar sağlar. 

S.P:Peki bu terapilere katılmak isteyen hastalar size nasıl 
ulaşabilirler? 
B.A: Şu anda Bursa için benim de gönüllü olarak katkıda bulunduğum 
Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ile temasa geçebilirler. 
Ama direk bana ulaşmak isteyen tüm hasta ve hasta yakınlarımız için mail 
adresimi verebilirim; bilgi@bursapsikolog.com

S.P:Sıradaki sorularımdan biriydi ONKODAY, bahsetmeden 
geçemeyeceğimiz kadar önemli bir dernek, sizden ONKODAY 
hakkında kısaca bilgi rica edelim... 
B.A: ONKODAY kanser tanısı almış hasta, hasta yakınları ve sağlık 
çalışanlarından oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Kanser hastaları için 
canla başla çalışmaktadır. Hizmet verdikleri hastaların onlarla iletişim 
içerisinde bulunmaları hasta ve yakınlarına çok iyi gelmektedir. En başta 
hasta olup da yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettiren dernek üyelerini 
görmek özellikle yeni tanı almış hasta ve hasta yakınlarına moral olmakta, 
onların mücadele gücünü arttırmaktadır. Tedaviyi reddeden hastalar 
dernek üyelerinin çabalarıyla tedaviyi kabul eder hale gelmektedir. Hasta 
ve hasta yakınlarına yönelik faaliyetlerinin yanı sıra toplumun kanser 
konusunda bilgilendirilmesine ve bilimsel çalışmalara katkı vermektedir. 

Tanısını bilmeyen hasta yoktur, konuşmayan rol yapan 
aile vardır. Rol yapmak yorucudur…

Günlük yaşamda bizler ölümü hiç aklımıza getirmeyiz; ölüm, hastalıklar 
hep başkasının başına gelir de bizi koruyan yüce bir güç varmış, biz de 
ona sığınmışız ve hiç ölümü, hastalıkları yaşamayacakmışız gibi gelir. Biz 
buna ölümle başa çıkmada inkâr savunmasının kullanımı diyoruz...
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ONKODAY’ın en önemli hedefi arsası hazır, 
yakın bir dönemde temeli atılacak olan fakat 
binanın ileri yapımı için şu anda kaynak 
yetersizliği bulunan hasta konuk evi ve 
rehabilitasyon merkezi yapımıdır. Buradan 
Bursalı hayırseverlere bir duyuru da yapmış 
olalım. Bu proje için destek vermek isteyenler 
Uludağ Onkoloji Dayanışma Dernek başkanı 
Füsun Önen’le veya benimle de iletişime 
geçebilirler. 

S.P:Biz şu anda terapilerinizin detaylarını 
paylaşamıyoruz ama buradan 
okuyucularımız için sormuş olalım 
istiyorum, kanser tanısı alan kişi ve 
yakınlarına ne önerirsiniz?
B.A: İlk başta hastalıkları hakkında 
bilgi alsınlar. Bu bilgiyi mutlaka sağlık 
personellerinden ve hekimlerinden istesinler, 
yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için 
mümkünse bilgiyi yazılı istesinler ya da not 
alsınlar. Tüm sorularını sağlık personellerine 
yöneltsinler. Kulaktan dolma bilgiler kaygıyı 
arttırır. Aynı hastalığa sahip başka bir 
hastayla paylaşımda bulunsalar bile herkesin 
bedeninin diğerinden farklı olduğunu ve tedavi 
sonuçlarının da farklı olacağını unutmasınlar. 
Başkalarının başına gelmiş olanlar kendilerinin 
başlarına gelecek diye bir şey yoktur. Aile 
içinde rol yapmasınlar. Tanısını bilmeyen hasta 
yoktur, konuşmayan rol yapan aile vardır. Rol 
yapmak yorucudur.
Sıkıntılarıyla yalnız mücadele etmeye 
çalışmasınlar, gerektiği yerde ruhsal yardım 
mutlaka alsınlar. 

S.P:Sohbetimizi bitirmeden önce sizden 
yaşadığınız, unutamadığınız moral dolu bir 
anınızı paylaşmanızı rica etsem :)
B.A: Tek bir hasta ile ilgili olarak değil pek 
çok hastamın grup terapisinin ilerleyen 
seanslarında yaşadığı ve bana yaşattıkları 
duygular aklıma geliyor. Grup terapisinin 
ilerleyen seanslarında pek çok hastamın bir 
yandan gözlerinden yaş akarken bir yandan 
gözlerindeki yaşam pırıltılarıyla “keşke daha 
önceden bu terapiyi alsaydım, bu kadar 
yükü neden taşıdım, bu kadar üzüntüyü 
yaşamaya değmezmiş” demeleri onlar 
adına mutluluk ülkemizdeki bilinçsizlik adına 
üzüntü hissetmeme neden oluyor.  Çünkü 
bu tür hizmetlerin ve hizmet verenlerin sayısı 
ülkemizde çok az, hatta bu türlü bir hizmet 
ayaklarına geldiğinde de kabul eden hasta 
sayısı da çok az. Meme kanserli hastalarla son 
yaptığım, geçen ay bitirdiğim grup terapisinde 
Uludağ üniversitesi bünyesinde tedavi 
gören, grup terapisine katılan kişilerin tıbbi 
açıdan aynı özelliklere sahip olması gerektiği 
nedeniyle belirli kriterlere göre oluşturduğumuz 
60 kişilik listeden 4 kişiyle grup terapisini 
yaptım. Bu 60 kişinin her birini tek tek kendim 
aradım ve bilgilendirme yaptım. İşte o ilerleyen 
seanslarda grup terapisine katılan hastalarım 
“keşke” ile başlayan cümleyi kurduklarında 
içim cız ediyor. Ben de “keşke” diyorum “keşke 
toplumumuz bu grup terapilerinin ya da 
psikoterapinin yararını bilmiş olsa”, belki bir 
gün…
Bu röportajlara başladım başlayalı en 
yapamadığım şey durmak bilmiyorum… Daha 
çok sorasın daha çok bilgi paylaşasın geliyor! 
Benim için bilgi dolu, merakla dinlediğim 
çok keyifli bir sohbetti umarım sizlere de bu 
duygularımı aktarabilmişimdir… Yoğun iş 
temposunda dinlenmek için bir tek Pazar günü 
olan ve onu da  bana ayırma hassasiyetini 
gösteren sevgili psikologumuz Birgül Hanıma 
tüm içtenliğimle teşekkür etmek istiyorum. 
Röportajı nerede yapmamız konusunda 
görüşürken cıvıl cıvıl bir mekan olsun,yemyeşil 

ağaçlar,çiçekler,hayvanlar olsun,fotoğraflarımız 
o kadar ferah onsunki bu sayfalar okunurken 
okuyucularımızın içi açılsın,bu hastalıktan 
korkmasınlar, biz önce bunu anlatalım 
demiştim;tam hayalimdeki gibi olduğu için, 
bize kapılarını sonuna kadar açan Cenk 
Başaran/ Nilüfer Binicilik Kulübüne de teşekkür 
etmeden geçemeyeceğim…

Sözlerimi bitirirken en çokta şunu söylemek 
istiyorum; Tanıdığım, mücadelesini izlediğim, 
yanında olmaya çalıştığım ve mücadelelerinin 
sonunda başarılarının haklı gururunu yaşayan, 
yüzünden gülümseme eksik olmayan tüm hasta 
ve hasta yakınlarıyla gurur duyuyorum!!!

Exclusive Röportaj: Sebla PAMİR
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