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“Duvarı nem, ınsanı gam çökertır”

Kanserli hasta psikolojisi nasıl?
Kanseri tedavi etmek, kanserli hastayı te-

davi etmek anlamına gelmez. İnsanoğlu be-
deniyle, ruhuyla, beyniyle ve çevresiyle bir 
bütündür. Kanseri tedavi ederken, hasta-
nın beynini ve psikolojisini dikkate almaz-
sak tam tedavi etmiş olmayız. Kanser olan 
bir hasta ruhsal bir çöküntü içine girmiştir 
ve eğer siz o depresyonu tedavi etmezseniz, 
beyin kimyası bozulur, bu da bedeni etki-
ler. Böylece hormonlar ve bağışıklık sistemi 
zafiyete uğrar. Kanserle mücadele kişi ba-
zında baktığınızda bedenin ve beynin ortak 
mücadelesidir. Hastanın yaşam kalitesi bo-
zulur, mücadeleci ruh zafiyete uğrar ve te-
davinin seyri, yaşam süresi komplikasyonları 
etki eder. Majör depresyon olan bir kanser 
hastası daha az yaşayacaktır aslında. Bunun 
bu kadar önemli olduğu kanaatindeyim, es-
tetik bir hizmet asla değildir.2011’de benim 
başkanlığını yaptığım Dünya Onkoloji Kong-
resinde bir rapor kabul edildi. Bu raporda 
şöyle diyor: Halsizlik, ateş, kardiyovasküler 
sistem, bazı biyokimyasal parametreler gibi 
Distres kanserin seyrini etkileyen 6 paramet-
reden biridir. Bunlardan biri de stresin daha 
ağır olanı distrestir. Dünyada sağlık teşkilat-
larının tespitlerine göre en yaygın üç hasta-
lık, kardiyovasküler hastalıklar, ikinci kanser, 
üçüncüsü ise depresyondur. Kişinin yaşadığı 
depresyon, bağışıklık sisteminin çökmesini 
hızlandırır. Dolayısıyla tedaviye katılımı bo-
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Kanser insan psikolojisini nasıl etkiliyor?
Önce bir travma yaratıyor. Sadece bedene 

bir darbe değil, ruha, bilince, bilinç altına, kişinin 
özgüvenine, çalışabilirliğine, cinselliğine, ge-
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zulur. Bu nedenle psiko-onkolojik 
tedavi, genel tedavinin ayrılmaz 
bir parçasıdır

Kanser insan psikolojisini 
nasıl etkiliyor?

Önce bir travma yaratıyor. Sa-
dece bedene bir darbe değil, ruha, 
bilince, bilinç altına, kişinin özgü-
venine, çalışabilirliğine, cinselli-
ğine, geleceğine darbedir. Sağlık 
sektöründe en fazla kriz yaratan 
hastalık ölümcül olarak algılandı-
ğından kanserdir. Duvarı nem, in-
sanı gam çökertir. Kanser hastası 
aynı zamanda gam yaşarsa, kan-
seri daha kötü seyredecek şe-
kilde ilerler. Her kanser hastası 
psikolojik bir süreçten geçer. İlk 
haftalarda önce şoke olurlar, sin-
diremezler. İkinci aşama, “neden 
ben” sürecidir. Bir mazeret bulma-
ya çalışırlar, anlam bulmak ister-
ler, neden onların başına geldiğini 
bulmaya çalışırlar. Her şeyi göz-

den geçirirler. Sonraki süreç ise 
muhasebe dönemidir. Bedeni ona 
ihanet etmiştir ona göre. Varlık se-
bebi olan bedeninin kendini yok 
edeceğine inanır. “Beterin beteri 
var, erken teşhis ettik” gibi felaket-
çi tutumdan uzaklaşmaya başlarlar 
en sonunda. Tüm kanser hastala-
rında böyle bir psikoljik süreç ya-
şanır. Bizler de bu süreci doğru 
geçirmelerini sağlamaya çalışıyo-
ruz. Bir tarafta inkarcı, diğer tarafta 
felaketçi hasta modeli vardır. İkisi 
de doğru değildir. Gerçeği kabul 
eden, umudu koruyan yaklaşım 
doğrudur. 

Her kanser hastasının psi-
kolojisi aynı mıdır?

Bu güzel bir soru. Kişinin kim 
olduğu, hastalığının ne olduğu ve 
içinde yaşadığı ortama göre deği-
şir. Toplumun hastaya ve hastalı-
ğa bakış tarzı, hastayı etkiler. En 
önemlisi de hekimin hastaya ve 
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uğu ve içinde yaşadığı ortama göre değişir. toplumun hastaya 
ve hastalığa bakış tarzı, hastayı etkiler. en önemlisi de hekimin 
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psikolojide onu iyi analiz etmeli ve psikolojik açıdan ona göre 
iletişime geçilmesi önemlidir. ne söyleyeceğiniz kadar, nasıl 
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hastalığa bakışı, hastanın psikolojisini 
etkiler. Onun için açık tutum, paylaşım 
önemlidir. Uygun bir yöntemle ve ilişki 
biçimiyle her şeyi hastayla konuşmalı-
yız. Hangi hasta hangi psikolojide onu 
iyi analiz etmeli ve psikolojik açıdan 
ona göre iletişime geçilmesi önemlidir. 
Ne söyleyeceğiniz kadar, nasıl söyleye-
ceğiniz de çok önemli.

Kanserim ama “ pozitif olmalı-
yım” düşüncesine sizin yorumunuz 
nedir? 

O da bir basınç. Üzülmek, hüzün-
lenmek hastalık değildir. Depresyon 
hastalıktır. Üzülmek normal bir insani 
duygudur. Bu insanların iyi olacağım 
diye yapay çaba göstermesi fayda et-
mediği gibi zarar da verir. Duygular 
bastırılarak depresyon çözülmez. 

Kanserle nasıl baş edilmelidir?
İnsanlar aslında hayatla nasıl müca-

dele ederlerse, hastalıkla da öyle baş 
ederler. Bizlere düşen görev, hastalık-
la baş etmeyi daha işlevsel ve uyum-
lu hale getirerek hastalık sonrasında da 
bu insanların hayatla baş etmelerine 
katkı sağlıyoruz. Hayatın anlamlılığı, 
değeri daha bir pekişiyor bu insanla-
rın zihninde. Son zamanlarda anti kan-
ser zihni diye bir kavram var. Düşünce 
düşmüyorsun, düştüm dediğinde düşü-
yorsun. Tedavi maratonunu da, hayatı 
da ihmal etme. Hayattan da hastalık-
tan da bir şeyler öğren. Ölümü bir kere 
düşün sonra Allah’a havale et ve yolu-
na devam et. Yeter ki zihnimiz, ruhu-
muz kanser olmasın. Kimi kabullenir, 
kimi inkar eder, kimi Allah’a havale 
eder ama en doğru yaklaşım, müca-
deleci ruhtur. Kanserle mücadele pro-

metheus bir mücadele gerektirir, sisifos 
değil. Hiçbir hasta, aile, tedavi sisifos 
duygusunu yani boşuna duygusunu 
yaşamasın. Tam tersi, inançlı ve bilime 
güvenen, paylaşımcı ve mücadeleci bir 
ruh yaşasın. Bir de önerim, lütfen ha-
yatla bağlantılarını artırsınlar. Kemote-
rapi görürken bile haberleri izlesinler, 
neye ilgi duyuyorlarsa yapsınlar. Zihin 
ne kadar dünyaya açıksa o kadar çabuk 
toparlanacaklardır. Zihin vazgeçerse, 
beden daha çabuk vazgeçer. Bir de, bir 
insanın yaşamak için ne kadar çabuk 
sebebi varsa, nasıl yaşadığına direnci 
daha fazla olacaktır. Takibini on yıllar-
dır yaptığım, hastalık sonrasında daha 
mutlu, daha üretken, daha erdemli ve 
huzurlu hayatlarını sürdüren tedavisini 
tamamlamış birçok kanser hastam var. 
Hastalık birçok şey öğretiyor aslında. 
Kanser değil aslında kendileri hayatla-
rını pozitif olarak değiştiriyor.

Hasta yakınlarına düşen görev-
ler nelerdir?

Hastanın uyumunun en iyi oldu-
ğu aileler, ilişkilerde dengeli, duygu-
ların serbestçe ifadesine izin veren, 
çatışmaların az, işbirliğinin fazla ol-
duğu ailelerdir. Aileler aşırı kaygılı 
olmamalıdır. Aile içi rollerin net olma-
ması, aşırı koruyuculuğun egemen ol-
duğu, katı ve çatışmaları göz ardı eden 
aile ortamları, hastanın uyumunu güç-
leştirmektedir. Sorumluluk gerektirir. 
Yalnız olmadığı hissi vermesi gerekir. 
Örneğin bir kadın hastanın kemoterapi 
görürken eşinin arayışa girmesi, sorum-
suzca bir tavır olmakla, etik de değildir.  
“ Beni kanser değil, kocamın davranı-
şı yıktı” diyor örneğin. Yaşam marato-
nunda yanında olduğunu bilmelidir.
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Kanserle nasıl baş edilmelidir peki?
İnsanlar aslında hayatla nasıl mücadele ed-

erlerse, hastalıkla da öyle baş ederler. Bizlere 
düşen görev, hastalıkla baş etmeyi daha işlevsel 
ve uyumlu hale getirerek hastalık sonrasında 
da bu insanların hayatla baş etmelerine katkı 
sağlıyoruz. Hayatın anlamlılığı, değeri daha 
bir pekişiyor bu insanların zihninde. Son zam-
anlarda anti kanser zihni diye bir kavram var. 
Düşünce düşmüyorsun, düştüm dediğinde 
düşüyorsun. tedavi maratonunu da, hayatı da 
ihmal etme. Hayattan da hastalıktan da bir şey-
ler öğren. Ölümü bir kere düşün sonra allah’a 
havale et ve yoluna devam et. yeter ki zihnimiz, 
ruhumuz kanser olmasın. Kimi kabullenir, kimi 
inkar eder, kimi allah’a havale eder ama en 
doğru yaklaşım, mücadeleci ruhtur. Kanserle 
mücadele prometheus bir mücadele gerektirir, 
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sebebi varsa, nasıl yaşadığına direnci daha 
fazla olacaktır. takibini on yıllardır yaptığım, 
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er değil aslında kendileri hayatlarını pozitif olar-
ak değiştiriyor.


