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TEŞEKKÜR

Ben, her aşamada yanımda, benimle birlikte yürüyen kızım Kardelen ve eşim 
İnan sayesinde buradayım. Kalpleri onca temiz, duyguları bunca samimi ve 
niyetleri birleştirici olmasaydı, bu yolu böyle yürüyemezdim. Çoğu zaman  
incindiler, korktular,  dizlerinin üzerine çöktüler... Ama ruhuma dokunmaktan hiç 
kaçmadılar. Onlar benim kızım ve eşim değiller. Onlar benim emanetlerim şu 
hayatta, ben de onların. 

Uzak diyarlarda yaşayan canım kardeşim Bozkurt, eşi Sandra Altınçekiç ve 
canım ufaklıklarım. Varlığınızı ta şuramda hissettim hep, biliyorum ki bir yanınız 
buradaydı. Ve Bozkurt... Eğer bir ruh kardeşliği varsa, biliyorum ki o biziz. 

Doktorlarım Sayın Namık Demir, Cem Terzi ve Murat Kapkaç bilgi, hüner ve 
şefkatleriyle beni hayatta tuttular. Bu çok değerli bir armağandı... Ben de 
elimden geldiğince kollamaya çalıştım. İyi ki böyle doktorlarımız var ve iyi ki 
rast geldim onlara. 

Yayıncım sevgili Fethiye Çolak, samimiyet, zerafet ve sabırla bu kitabı şekillendirdi, önerileri ile kitabın 
daha keyifli olmasını sağladı.  Cesarete ihtiyaç duyduğum anlar, tam vaktinde onu yanımda buldum. 
Paylaşımcı ruhu ve dostça tutumu için binlerce kez teşekkür ederim..

Funda Barbaros... Kadim dostum, ruhdaşım. Bazı bağlar zaman ve mekan üstü. Kim bilir nerede tutuştuk el 
ele... Pek çok şeyde olduğu gibi, bu kitabın basımında da varlığını gösterdin, bunu olanaklı kıldın. Kitabım 
ve ben sana minnettarız. Her daim ol arkadaşım.

Yazdıklarına hep özendiğim, yazdıklarımı hevesle paylaştığım Hasan Sonsuz Çeliktaş. Hayat ne tuhaf        
rastlantılar yaratıyor değil mi... Uzayda karşılaştık, uzayda söyleştik, uzayda anlaştık, uzayda sevdik         
birbirimizi. Şimdi, kitabın adını sen koydun, kitabıma yol verdin.  Sonsuza dek, sevgiyle.

Yakamı hiç bir koşulda bırakmayanlar... Düştüğüm her yerde yanımda bulduklarım... Benim kocaman ailem.   

Murat ve Berrin Kaya. “Ötesi olmaz” dediğim her an, ötesini gösterdiniz bana. Sevgi, sadakat ve                
tevazuyla. İyi ki öğrencimdiniz, iyi ki ailem oldunuz.
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Nihal Akova. Kemoterapi sürecinde bana, bir bebek özeniyle baktın, arkadaşım oldun, yoldaşım oldun. 
Ne şanslıymışım ki, hayatıma dokundun. 

Emel ve Sezai Göksu, Hayat Zengin, Sema Doğan, Levent Ünverdi, İpek sönmez, Tolga Çilingir....               
Akademide biz birlikte büyüdük, birlikte öğrendik ve çok eğlendik. Kalplerimizi birbirimize açmak en 
zoruydu, başardık. Bana olan onca sevginizi hak etmiş olmayı dilerim. 

Sühendan ve Erdal Gaser, Nadide ve Akif Sipahi. Varlığa güven duymak bu olsa gerek. Her şeyi emanet 
kabul ettiniz, en zor anlarımda. Komşuluktan çok fazlasıydı desteğiniz. Şu hayatta herkese nasip olsun 
dilerim, dostluğunuz. 

Ve sevgili öğrencilerim... Sizleri hep çok sevdim, bunda hep haklı çıktım. Şefkatli, duru, özenli, ayırd edici, 
üretken ve paylaşımcı ruhlarınızın her birine, tek tek minnetim var. Hepinize helal olsun sevgili çocuklarım.

Sessiz sedasız beni şifalandıran, ruhumu bilen, ve bana her daim sevgilerini akıtan, tüylü yol arkadaşlarım... 
Sizleri çok seviyorum, haberiniz ola.  
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Eskişehir, sene 1961.

Saçlarım yıldız tozu,

Ay karası gözlerim.

Bir kozmik hikaye alnımda,

Dünyadayım.

Gökten ne düşse bahtıma,

ben varım.
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ÖNCE UZLAŞMA

Ben, dünyaya isteyerek gelenlerdenim. Burada, beni nelerin beklediğini bilsem de 
bilmesem de. 

Kendime hep şunu sormuşumdur... “Niye geldin buraya Funda?” 

Tam olarak bir cevap buldum diyemem, ama bir takım sezgilerim var. Birinci ve en 
önemlisi şu. Ben buraya geldim, çünkü öğrenme merakımı besleyen, heyecan verici 
bir yer dünya. Onun ne kadar gizemli olduğunun farkındayım ve pek çok yerine 
hala dokunamadığımı biliyorum. Geceleri geç vakit, uzanıp gökyüzünü izlemeyi 
çok severim. En büyük keyfimse, uzay salıncağıma oturup, o yıldızdan bu galaksiye 
savrulmak. Gizemli mi... Kesinlikle.

İkincisi, gözlediğim her şey, yaratma ve üretme hevesimi kamçılıyor. Bir yaprak, bir iplik, 
çer çöp ne varsa hepsi benim için bulunmaz nimet. Elime her ne geçerse geçsin, ona dair ilk bakışımda 
hep, tasarlamaya dair bir arayışım var. Nesnelerle olan ilişkim çok güçlü ve dahası muhtemelen tutkulu. 
Tasarımlarıma yorum yapan bir kadın, şöyle yazmıştı. “Yaptıklarınıza bakınca, tanrının el izlerini gördüm. 
Çok mutluyum.” Bu sözcükler, tasarımlarımın harikulade olmasına değildi... Yaratmaya duyduğum saygı için 
sarf edilmişti. 

Fark ettiğim üçüncü şey, bulunduğum yeri kendime ait kılma becerim. Benim için bunun ne kadar önemli 
olduğunu anlatmam zor. 27 yıl aynı okulda okudum ve çalıştım. 21 yıldır şu anki evimde 
oturuyorum. En yeni dostlarımla, 25 yılı doldurduk. 40 yıldır bu şehirdeyim. Çocukluk 
tokalarım hala duruyor. Daha ne diyebilirim ki. Sanırım bu dünyada çapa olmak gibi bir 
görevim var, bilmem neden.

Bir başka gözlemim şu. Ruhumun tüm zerrelerine, bir yerlerde, kadim bir kültürün izleri kazınmış. 
Kim olduklarını bilmiyorum. Yaptıklarım ettiklerim, bu izleri okuyabildiğim tek yer. Bir taşın üzerinde 
oturup deri giysi dikmişim, kemiklerden kolye yapmışım, saçlarım bin bir çeşit tüyle bezenmiş ve 
yıldızlara emanet edilmişim. Büyük şeyleri hiç sevmedim... Belki bundan. Elime, gönlüme sığmıyorlar.

Tüm bunlardan tam bir öykü çıkarmak kolay değil. Muhtemelen, henüz her şey bitmedi ve 
hayatıma izini kazıyacak şeyler hala mümkün. Misal, kanser.
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Son dokuz yılımı kanserle geçiriyorum. Bunun acı verici olmadığını söyleyecek değilim. O beni korkuttu, 
incitti, zorladı, durdurdu, acıttı, düşürdü ve süpürdü. Bana bunca şeyi yapabilecek hiç kimse yok 
hayatımda... Çünkü izin vermezdim. 

İzin vermezdim!

Bu cümle, bana çok şey söylüyor. Bu güne dek hayatıma giren her şeyde, açık ya da kapalı bir iznim 
olduğunu seziyorum. İster içimden, ister dışımdan gelsin... O halde, şunu neden itiraf etmiyorum... Kansere 
de iznim var. Bu mümkün mü?

Kanserle olan onca yıllık ilişkim bana çok şey öğretti. Bunlardan en önemlisi şu. Varlığımızı bütünüyle 
kollayan, maddenin çeşitli hallerine sahip, ciddi koruma mekanizmalarına sahibiz. Bir etkenin, bu kalkanları 
tek tek aşarak, hücresel ölçeğe dek nüfuz etmesi neredeyse olanaksız görünüyor. Onca duvara delikler 
aça aça, sessiz sedasız ilerlemek mümkün görünmese de, muhtemel bir yolu var. Buna basitçe işbirliği 
diyebiliriz. 

Şimdi soru şu. Yıkımıma giden bir sürecin iş birlikçisi, bizzat kendim olabilir miyim? 

Aklı başında hiç kimsenin, bu işbirliğinde bilinçli olarak yer almayacağı açık. Dolayısıyla diyebilirim ki, 
koruma kalkanlarından ilki olan bilinç, bir tür tutuluma uğrayarak, ilk işbirlikçi ve izin verici mekanizmayı 
oluşturuyor olmalı. 

Kendinin farkındalığı ya da duyumsanması olarak tanımlanan bilincin halleri, kendimiz 
ve çevremizle kurduğumuz tüm bağların nedenselliklerini oluşturmada belirleyici rol 
oynar. Nedensellikler deneyimseldir ve duygu, sezgi, düşünce gibi tüm yetilerimizin 
katıldığı bir süreçle oluşur. O halde bilincin halleri, deneyimsel olanda okunabilir 
durumdadır ve duvarlarımızda açılan deliklerden bir diğerinin, tam burada, 
deneyimsel süreçlerde gerçekleşmesi oldukça mümkündür. Ancak iş burada bitmiyor...

Sahip olduğumuz yetiler ile oluşturduğumuz duyumsamaların, biyo kimyasal kodlarla 
bedendeki tüm hücrelere erişebildiği bu gün kanıtlanmış durumda. Dahası, hücresel 
ölçekteki alıcı reseptörlerin, maruz kaldıkları biyo kimyasal kodlara uygun biçimde 
değişime uğradıklarını da biliyoruz. 
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Deneyimsel ve duyumsal bilgi, kimyasal kodlar vasıtasıyla hücresel ortama taşınabiliyorsa, bu takdirde 
HÜCRE, bedenimizin nihai izin mekanizmasını temsil eder hale geliyor demektir. Bu işleyişin keşfi hem çok 
etkileyici, hem de aydınlatıcıdır. (*)

Bilgiyi tercüme ederek, bütünden en küçük zerresine dek paylaşan bedenlere sahibiz.  Hiç bir şey saklı 
değil, gizlenilecek tek yer yok... Her ne halde isek, her ne yaparsak  bu hücrelerimize dek 
biliniyor. Ürkütücü mü? Kesinlikle. Hayranlık verici mi? Kesinlikle. Ve unutmadan... Bu ilişkisel 
ortamda, kendimden daha etkili bir işbirlikçi bulunur mu? Verilere bakınca, hiç sanmıyorum.

Kanserlerim varlıklarını gösterene dek, bilinçten hücreye, uzun bir yol kat etmiş olmalılar. 
Benim işbirliğim ise, izne tabi oldukları her alanda, işlerini kolaylaştırmış görünüyor. Davet 
etmediğim, ancak içimde bulduğum bu konukların, tek sorumlusu olduğumu iddia etmiyorum. 
Hayat birlikte yaratımdır ve bu hepimizi, birbirimizden sorumlu kılar. Ancak aynı zamanda, 
kendimize karşı sorumlu olduğumuzu da ifade eder. 

Kişisel hayatlarımızın farklılıkları, bu konuda reçete yazmayı zorlaştırıyorsa da, bazı temel 
prensiplerde uzlaşma bulunabilir. 

Birinci olarak, kendi hayatlarımızın sorumluluğunu almak durumundayız. Nietzche’nin dediği 
gibi, “bir şey kaderimse bile, onu seçimim kılarım.” Bu tutum bize, yapabilirliğimizi ve en çok da kendi 
üzerimizdeki yaratım gücümüzü hatırlatır.

İkinci konu, ilişkilerimizdir. Hayatın içinde, yolunda gitmeyen, varlığımıza duyumsal ve 
deneyimsel olarak zarar veren ilişkiler yaşamak çok şaşırtıcı değil. Hele de bu tür ilişkiler 
zorunlu ve sürekli ise, eninde sonunda bunun bir hücresel karşılığı olabileceğini ve 
onunla bir gün karşılaşabileceğimizi unutmamak gerekir. Kanser veya başka bir şeyle… 
Ama bir şey ile.

Kanserlerim ve deneyimlerim yeni bir Funda yarattı. Eskileri ne oldu derseniz, hala 
buradalar ancak yeni Funda’nın ışığı altında. Tasarımcı Funda şimdi, takılar, minik 
biblolar, dekoratif objeler yapıyor. Akademik olan, bilginin değil, artık bilmenin derdinde. Anne Funda, tüm 
analar gibi. Kadın Funda anti östrojen içiyor, ne yaptığını henüz çözemedim. Hoca Funda’ya gelince, o 
şimdi bu satırlarda, anlatmaya çalışıyor.
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Sanırım bu metin için şunu söyleyebilirim. Bu yazıları ilk kaleme alan, kanserli Funda idi. Onun 
duygu ve deneyimleri, ilk şeklini verdi yazıya. Olduğu ve aktığı gibiydi her şey, düzeltmesiz 
ve eğlenmek için. Zaman geçti ve yazdıkları uzun süre bir yerlerde bekledi. Neyi bekledi 
ve niye bekledi bilmiyorum. İyileşmeyi mi... Yeni kanseri mi... Yok, daha bunu yazacak kadar 
olmadı mı dedi... Had mi bildi... Üzerinde çalışmaktan mı ürktü?

Nedenini bilmesem de çok önemsemiyorum bunu. Sanırım fikrimi değiştiren, giderek 
genç bir kadın olan kızım oldu. Onun gerçekliğinden kalkarak, sevdiğim genç kadınları 
düşündüm... Daha pek çok tanımadığım kızlarımı. “Ben en deneyimli kanser hastası değildim, en çile çekeni 
de olmadım... Bir kanser bilgesi hiç değilim. Ancak bir kanser hastasıyım ve öğrendiklerim var. Daha önce 

bilseydim, yapmayacaklarım var. Bildiklerimin aktarılabilir kısmını, benden 
başkası anlatamazdı.” 

Bu minik kitapçık, kızlarıma, genç kadınlara, kadınlara yazıldı. Ancak bu, onu 
erkeklere kapalı kılmıyor. Tam tersine, yol arkadaşlarımızın her biri için, pek çok 
şey saklı satırlarımın arasında. Hepimizin alacağı farklı biliyorum. O nedenle;

Hayrı olacaklara erişmesi dileğimle ve sevgimle, kalplere emanet ediyorum 
yazdıklarımı.

(*)  Bu alana heyecan duyan ve beden-zihin ilişkisine dair yeni bilgilere erişmek isteyenlerin, Türkçeye 
“Ne Biliyoruz ki” olarak çevrilen ve orjinal adı “What The Bleep Do We Know” olan belgesel filmi 
kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Hem içeriği hem de muhteşem animasyonları açısından.
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KANSER: BİRLİĞİN ARIZASI

2007 senesi, FUNDA ve KANSER kelimelerini yan yana getirerek bana inanılması güç bir sürpriz yaptı. Ben, 
aile geleneğine sadık kalarak kalp krizi ve benzeri bir dram umardım... Kanser, aklımın ucundan bile geçmezdi. 
Kanserin tıpkı verem gibi, çok içli, hayatla barışık olmayan, karamsar kişilere reva olması gerekmez miydi? Eski türk 
filmleriyle büyümüş bir kuşak olarak, kanser denilince en fazla bu gelirdi aklıma. Benim gibi şu dünyaya isteyerek 
gelmiş, burada olmaktan büyük keyif alan, eğlenen birinin kanserle ne işi olabilirdi ki? Madem işim yoktu, o halde 
hemen sorumu sorabilirdim... NEDEN BEN?

Başımıza gelen her felakette, bir ezber olarak sergilediğimiz bu ilk tepki ile aslında şunu demek isteriz. “Şu 
koca alemde o kadar insan varken, bu çile neden beni buldu?”

Biraz sitem, biraz haset, biraz da isyan kokulu bu yaklaşımın ardında, kıyasçı bir zihnin ve sorumluluklarından 
azad bir egonun varlığı kolayca okunabilir. Her ikisi de, varlıklarına kast eden bu durumun, kendileri 
dışında bir faili olması gerektiğinde uzlaşırlar. Dahası bu kanaat, bir cadı avı başlatmak için yeterlidir. 

Öyle ya, hayatı bu kadar seven bir Funda, kendini niye öldürmek istesin ki? 

Yediğim, içtiğim, soluduğum, sürüp sürüştürdüğüm, giydiğim, şeylerin her biri, 
fail olma potansiyeline sahipti. Gıdadan ilaca, deterjandan kap kaçağa 
kadar her şey. Tüm bunların kanser yapıcı etkilerinden sıkça söz ediliyordu 
ama buna karşılık, etkiye verilen yanıtların kişisel bir karakter sergilemesi kafa 
karıştırıcıydı. 

Aynı etkenlerle karşı karşıya kalan kişilerin bir kısmı kanser olurken, diğer kısmı 
sağlam kalabiliyorsa, burada basit bir neden-sonuç ilişkisinden söz etmiyor 
olmalıydık. Dışarısı ve içerisi arasında karmaşık bir etkileşim olduğu açıktı ve 
NEDEN BEN soruma, sadece bir yöne bakarak cevap bulamayacağım 
içime doğdu. Bunu fark ettiğim zaman, içime dönmeye karar verdim.  

“İçimiz” denilen yeri bulmak başlangıçta hiç kolay olmadı. Hatta çoğu kez 
içimde mi, yoksa dışımda mı olduğumun ayırdında bile değildim. Ancak bu 
deneyimi kararlı biçimde sürdürdükçe şunu anladım ki, aslında görünür tüm 
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niteliklerimi dış, saklı tuttuğum tüm niteliklerimi iç olarak ayırdığımda iş kolaylaşıyordu. Bu işlevsel ayrım 
başlangıçta çok işime yaradıysa da, zamanla yetmezliği ortaya çıktı. 

Çünkü BEN; görünür ve saklı tüm hallerimin, birbirini yeniden ürettiği bir birlikte yaratım eseriydim. Eğer 
gerçekten anlamak istiyorsam, tek seçenek, bu birlikte yaratımı bir BÜTÜN olarak yoğurmaktı... Öyle parça 
parça değil.

Bütüne odaklandığımda, Islah olması gereken bir egom ve dengeye kavuşması gereken bir zihnim 
olduğunu fark ettim. Anlamak, ıslah ve denge gerçekleşmeden mümkün olamazdı. Bu yönde yol aldıkça, 
ilgi ve merakım yön değiştirdi, yanı sıra sessiz sedasız biçimde ben değiştim ve dahası bu süreç bana 
yeni bir soru armağan etti… 

ŞİMDİ – BURADA NE OLUYOR?

OLAN’I ANLAMAK

Hastalık adını verdiğimiz durumlar dışında beden, genellikle arka planda sessiz sedasız iş gören, varlığını 
açıklıkla bize göstermeyen bir yapıdır. Katrilyonlarca parça eşgüdümlü, uyumlu ve dengeli biçimde 
olağan üstü bir iş sergiler ve biz bunların çoğundan habersiz yaşar gideriz. Tüm parçalar tek bir bütüncül 
hedef için, varlığın sürdürülmesi amaç ve niyetiyle hareket eder ki buna, kelimenin tam anlamıyla BİR’lik  
hali/bilinci demek mümkündür. 

Amaç BİR’lik veya özdeşlik halini korumak olduğunda, aynen yeniden 
üretim esas demektir ve bu, Bir ’liğe yönelik her türlü tehdidi bertaraf 
edilebilecek bir mekanizmayı zorunlu kılar. 

Söz konusu mekanizmanın bedenimizdeki karşılığı, bağışıklık sistemidir.

Kanser meselesine Bir ’lik bilinci açısından baktığımızda, ilk dikkatimizi 
çekecek şey, BİR’liğe aykırı hareket eden bencil hücrelerin varlığı 
olacaktır. Bu tür hücreler, kendi başlarına ölçüsüz, aşırı biçimde 
çoğalma kararı almış ve tümüyle kendi varlıklarının devamını esas alan 
davranışlar geliştirmeye başlamıştır. Normal koşullar altında, bedende 
her daim bu tür arızalı hücre üretimi gerçekleşmekte, ancak bağışıklık 


