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Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Toplumda meme 
kanseri erkeklerle çoğunlukla bağdaştırılmazken  meme kanseri tanısı 
alan her 100 kişiden 1’inin de erkeklerden oluşacağını akılda tutmak ve 
bu durumun da farkında olmak gerekmektedir. Tüm kadın nüfusu göze 
alındığında her sekiz kadından birinde hayatı boyunca meme kanseri 
gelişeceği beklenmektedir. Geçmiş yıllarda meme kanserinden ölüm 
oranları yüksek olduğu için tanı almak korkulu rüya haline gelmiştir. 
Son yıllarda mamografi ile tarama programlarının yaygınlaşması ve 
tedavilerdeki gelişmeler ile meme kanserinde ölüm oranlarında azalma 
olmuştur. Bu durumda farkındalık için yaptıklarımız ve meme kanserinde 
erken tanı alıp bu hastalıkla beraber hatta ondan tamamen kurtularak 
yaşayabileceğimize olan inancımız daha da önem kazanmaktadır. 
Meme kanserinde erken tanı almak bölgesel farklılık, eğitim, ekonomik 
nedenler, halkın öncelikleri, muayene ve mamografi olanaklarına 
göre değişmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Meme Hastalıkları 
Dernekleri Federasyonu organize tarama programları yapılmasına 
öncülük etmektedir. Tarama programlarının başarılı olması ve doğru 
merkezlere gidilmesi için öncelikle meme kanseri için hedef olan kişilerde 
farkındalığın olması gerekmektedir. Bu konulara kısaca yer versem 
de bu kitapçığın konusu meme kanserinde erken teşhis nasıl konulur 
olmayacak! Bu kitapçık meme kanseri tanısını erken almanın sonucunda 
kanserden tedavi olup yaşamanın şansını ve umudunu anlatacak…

    Farkındalık nedeniyle okuduğumuz kitapçıklar ve broşürler 
daha çok tıbbi içerikli olduğu için ilgimizi fazla çekmeyebiliyor. Ve 
bilgilendirmeler sonrası gerekenler yapılsa da meme kanseri tanısı 
alabileceğimiz aklımıza gelmiyor. Belki de tüm bu işlemleri meme kanseri 
tanısı almamak için yapıyoruz ya da yapmıyoruz, bu tanıdan korkuyoruz! 



Bu nedenle henüz meme kanseri farkındalığının tam olarak farkında 
değiliz. 

    Bu kitapçıkta meme kanseri öyküleştirilen gökyüzü fotoğrafları ile 
anlatılacak. Onur Kaptan gece karanlığından güneşin ilk ışıklarına 
bulutları aşarak bizimle uçarken hepimize meme kanserinden 
korkulmaması gerektiğini öğütleyecek… Yine Onur Kaptan ile 
selamlayacağız meme kanserini ve yine onun gözünden veda edeceğiz 
meme kanserine iyi giden bir tedavi süreciyle… Taylan Kaptan ile her 
bir meme kanserinin aslında bir farkındalık, bir hayat izi olduğunu 
öğreneceğiz, O’nun İstanbul masalı ile uyutacağız içimizdeki korkuları, 
canlandıracağız tüm umutları… Murat Kaptan ile teknolojik gelişmeler 
sayesinde erken teşhisin ne kadar kolaylaştığını, bulutların arasına 
imzamızı bile atabileceğimizi öğreneceğiz. Menderes Kaptan ile tedavi 
sürecinde kanatlanıp yıldızlara seyahat edeceğiz, tüm dünyayı gezip 
dünyanın ne muhteşem bir yer olduğunu keşfederken tedavi olabilmenin 
muhteşem duygusuyla tanışacağız. Ve illaki bu kurgularla meme 
kanserinin gerçekten farkında olacağız, tüm aşamalarıyla…

     Bu fotoğraflar ve öykülerden sonra meme kanserinden korkmamayı, 
farkında olmayı, önümüze sunulan teknolojik gelişmelerden en doğru 
şekilde yararlanmayı ve doğru ellerde tedavi olmayı tek tek yıldızlardan 
taç yapar gibi öğreneceğiz, yıldızların gözümüzü kapattığımızda 
bile hatırımızda kalan parıltısı gibi kalacak aklımızda bu muhteşem 
fotoğraflar. Ve her fotoğraf görüntüsü hafızamıza çağrıldığında 
öyküsüyle farkındalığı yaşatacak hayatımızda…

Kitapçıktaki yolculuğunuzdan en iyi şekilde faydalanmanız dileğiyle… 

Dr. Eda KÜÇÜKTÜLÜ



Önsöz

Her yıl ülkemizde ve dünyada binlerce kadın, en sık görülen kanser 
türü olan meme kanseri hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor. 
Çağımızın bizi esir aldığı teknoloji, ne yazık ki modern hayatın bedeli 
olarak bir takım hastalıkları da beraberinde getiriyor. Araştırmalar 
her sekiz kadından ve her yüz erkekten birinin  hayatı boyunca meme 
kanserine yakalanacağını öngörmektedir. Kuşkusuz oranın bu denli 
ürkütücü olması, bilinçli olmanın ve erken tanının hafife alınamayacak 
derecede önemli olduğunu gösteren önemli bir işarettir. Nitekim tedavi 
seçeneklerinin giderek arttığı günümüzde, meme kanseri hastalığı da 
erken teşhis ve tedavi ile büyük oranda başarıyla sonuçlanmaktadır.
 
Bu üzücü tablonun arkasında ne mutlu bize ki  yeni tedavi yöntemleri 
var. Meme kanserinin belirtilerini bilirsek , kendi kendimize yapacağımız 
kontrollerle, düzenli olarak  gerçekleştirilecek mamografi taramalarıyla, 
bu hastalığı geçmişin korkulu rüyası olmaktan çıkartıp, üstesinden 
gelebileceğimiz tedavisi mümkün bir hastalığa dönüştürebiliriz.
 
Her biri kendine özgün fotoğraflarla  öyküleşmiş ve gökyüzünün 
derinliğini, sonsuzluğunu barındıran bu kitapçığın; kedere fırsat 
vermeden, çok geç kalmadan, çaresiz hissetmeden, korkuların üstüne 
giden güçlü, mücadeleci ve dirençli kadınlara ve erkeklere  esin kaynağı 
olacağına hiç şüphe yok.  
 
Umutlar tükenmeden yaşanası güzel günleri sevgiyle kucaklamak için, 
erken teşhisi fark edelim, fark ettirelim.
 
Sevgi ve saygılarımla,

Nevin ÇOLAK
Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı



Huşû…
Gece karanlığını delen titrek, zarif bir mum ışığı misali… Güneş bu sefer o ilk gündüz 
aydınlığının müsebbibi. Bize yol göstermek istercesine, sabahın 7’sinde doğarken 
üzerimize, biz devam ediyoruz yükselmeye, bulutları aşmaya, arşa doğru, huşu içinde 
ama bilerek ulaşılamaza ulaşamayacağımızı, en azından bu dünyada asla! Bir kere meme 
kanserine yakalanınca bu kadar umut bir kenara atılıp hep asla denir… Oysa masalsı 
muhteşem bir güzellikle sonlanan gecenin gündüze dönüşümü gibi geçecek olan tedavi 
süreci hiç hayal edilmez. Karanlık aydınlığa kavuşurken yapılan ortak yolculuğun sırrı 
gibidir tedavi, çözüldüğünde kabullenmeyişin ve neden ben sorusunun oluşturduğu 
hırçınlığın yerini alır huşu tıpkı bu fotoğrafın hikayesi gibi… Meme kanseri tanısını erken 
almanın sonucunda ulaşılmaz gibi gözüken tedavi olma ve bu tanıyla yaşama şansına 
ulaşabileceğimizi gösterir bize bu tezat kurgu…

Onur Baş



Selam…
Güzel bir gün. Güneş tatlı tatlı ısıtıyor yeryüzünü. Bizler uçuşumuza Alp’lerin üzerinde 

yerden 12.000 metre yükseklikte devam ederken bir beyaz tabaka adeta bizlere selam 

veriyor, yolumuzun üzerinde. “Dur” diyor, “biz buradayız, böyle hızlıca geçip gitme” 

dercesine… Ve ben de onların selamına karşılık veriyorum, bugün buradalar ama 

yarın burada olmayacaklarını bilerek, adeta sevdiğimize son bir selam verip yolumuza 

devam edercesine… İşte bu selamlaşma tıpkı erken teşhis edilmiş meme kanseri ile 

selamlaşma gibidir. Çünkü yarın o da orada olmayacaktır! Ama yine de kanser tanısı almak 

insanlarda korku ve umutsuzluğa neden olur. Tanı konduğu andan itibaren yeni duruma 

uyum sağlama süreci başlar. Bu süreçte damlaların gözlerden akmak için verdiği savaş 

bulutu, bu savaşın gözlerde oluşturduğu güzellik ise güzel bir günü temsil eder.  Savaş ve 

güzelliğin tedavi sürecinde tekrar etmesi gereken birlikteliğini anlatır, güneşin sıcağının 

meme kanseri isminin soğukluğunu ısıttığı anı simgeler… Güneş ışıklarıyla kulaklarda 

yok olan korku ve umutsuzluktan ibaret fısıltı seslerinin.yarın yok olacak bir hastalığın 

engeline takılmaması gerektiğini öğütler.



Onur Taylan

Bu da benim hayat izim…
Ben de bir hayat izi bırakacağım
Bu hayatta kaç kişiye nasip olur ki bir iz bırakmak
Yürüdüğüm bu yolları kanat takıp uçarak gözden geçirdiğimde benimle beraber uçacak kaç kişi 
bulurum; yüzlerce, binlerce?
Bu iz ile kaç kişiye hükmederim
Çok kişiye…
Kaç kişinin meme kanseri tanısını erken almasını sağlarım
Bunun cevabı hayat izimin kazandığı zafer kadar olur
O zaman iz bırakmak için yürüyerek değil kanatlanıp uçarak gideyim tedavime
Meme kanserine karşı kazanılacak ve iz bırakacak bir zafer var
Kaçınılmaz sonu hastalıksız ve organ kayıpsız olan!
Benimle kanatlanıp uçacak belki hiç tanımadığım insanlarla kucaklaşmaya varan…



Bir İstanbul Masalı…
İstanbul, tüm görkemi ile kanatlarımın altında
Güzelliğini kaybettiği söylense de muhteşem görüntüsünden ödün vermediği ortada
İnsanlar da böyle değil midir?
Hastalıklar nedeniyle güzelliklerini kaybettiklerini sanarlar
Halbuki her hastalık hayata yeni bir bakış açısı değil midir?
İstanbul gibi
Yıkıma uğrayan her yerinden yine de ayrı bir güzelliği görebilmektir
Meme kanseri gibi
Hastalığa rağmen görkemli duruşu koruyabilmektir
Bir kadın için en sık görülen kanser olduğunu bilmek gerektiği gibi
Bu bilinçle farkındalığa varmak gibi
Neden ben sorusunu akla getirmemek gibi



Murat SERDAROĞLU

İmza…
Göklerde uçmak her zaman çok keyifli ama rotamız her zaman açık olmayabiliyor… 
Etrafımızı koridor gibi bulutlar sarabiliyor. Bu bulutlar erken teşhis edilmiş meme kanseri 
gibi; koridorun sonunda bulutların arasından güneş mutlaka görünür! Ve biz teknoloji 
harikası uçuş aletlerini kullanarak bu koridordan açık semaya uçarız. Doktorlarımız da 
bilgilerini, engin tecrübelerini ve teknolojik imkanlarını kullanarak erken teşhis edilmiş 
meme kanseri sürecinde o koridorlardan güvenli bir şekilde geçmemize yardımcı oluyorlar. 
Siz erken teşhise müsaade ettiğiniz sürece o gördüğümüz ışık her zaman sizi bekliyor. 
Yeter ki erken teşhis edelim ve umudumuzu yitirmeden bütün imkanları kullanarak o ışığa 
kavuşalım.



İkiz bulutlar...
Büyük fırtına bulutları; Afrika kıtası uçuşları sırasında karşılaştığımız henüz oluşum 

aşamasında bulutlar… Meme kanseri gibi içinde bulunduğumuz dünyanın bir parçası ve 

büyüdükçe fırtınası daha güçlü olan bulutlar… Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız 

ileri teknoloji ürünü tarama cihazları ile meme kanserini nasıl erken teşhis ediyorsa biz 

pilotlar da bu bulutları yine ileri teknoloji harikası olan meteoroloji radarımız ile tespit 

edebiliyor ve erken tespit sayesinde rotamızda gerekli değişiklikleri yaparak değerli 

yolcularımızı varış noktalarına ulaştırıyoruz. Çağımızın bu teknolojik imkanları sayesinde 

meme kanseri de henüz küçücükken teşhis edildiğinde ufak müdahaleler ile hayatımızı 

sürdürmemizi sağlıyorlar. Bulutlar da meme kanseri de yaşadığımız dünyanın, hayatın bir 

parçası… Bugün bir başkasının yarın bizim karşımıza çıkabilir! Önemli olan ERKEN TEŞHİS 

ile hayatımıza korkudan uzak güvenli devam edebilmek.  



Menderes ÇAKICI

Dolunay ışığında uçmak…
Birkaç gün önce dolunay ışığında uçtuk. Altımızda İran’ın şehirlerinden sızan ışıklar ve 
gökyüzünde parıldayan yıldızlar.  Hele Ay dolunay olunca da  gece karanlığında manzara 
harika oluyor. Kokpitte uçağı kullanan biz pilotlar kendimizi sanki yıldızlara doğru seyahat 
ediyor gibi hissediyoruz. Uzay gemisinden Dünya’ya bakar gibi gecenin karanlığındaki 
aydınlığı görüyoruz. O zaman uçsuz bucaksız uzayı ve evreni tekrar araştırmaya başlıyoruz 
( aslında aklınız hep oralarda). Biliyor musunuz biz gece gökyüzüne baktığınızda toplam 
kaç tane gezegeni çıplak gözle görebiliriz ?  Toplamda 5 gezegen çıplak gözle rahatlıkla 
görülebiliyor. Bunlar ise Venüs, Merkür, Mars, jüpiter ve Satürn gezegenleridir. 

Bizler, yolcu uçaklarının pilotları olarak sizleri kanatlarımızda bir şehirden başka bir şehire 
taşırız. Ev sahipliği yaptığımız yolcular, tıpkı hayatın bizi bir hikayeden başka bir hikayeye 
taşıdığı gibi kah mutlu, huzurlu kah kederli, hüzünlü olur.

Seçme şansımız olmadan rol aldığımız, her an hepimizin kapısını çalabilecek olan hayat 
hikayelerinden biridir kanser hastalığı. Yüksek oranla kadınlarımızda görülen meme 
kanseri de bunlardan biri. Erken tanı ve düzenli kontrollerin tedavi süreci için ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Doktorlarımız gökyüzünde karanlıkları aydınlatan 
yıldızlar gibidir. Onlar bize her zaman kutup yıldızı gibi yön gösterecektir.

Gece çıplak gözle bakıldığında karanlığın içinden gezegenlerin bile  görüldüğü gibi, 
bu hastalığın yolculuğunda yaşama dört elle sarılarak, tüm güzelliklere kucak açarak, 
tedavimizde bize yıldız olacak doktorlarımızla el ele vererek karanlıklarımızı hep birlikte 
aydınlık yapalım.



Gökyüzünden gelen umut…
Hastane koridorunda umutsuzca beklerken
Arkamdan bir el dokundu omuzuma
Döndüm ve şaşkınca baktım ona
Beyaz önlüğü içinde bir melek gülümsüyordu karşımda
Yüreğinden gelen sıcaklıkla seslendi bana;
“Karamsar olma, umutsuz hiç kalma
Adem ve Havva’nın çocuklarıyız biz nasıl olsa
Her karanlık yolun vardır elbet bir aydınlığı
Gökte ay da vardır, yıldızlar da
Hayatımızın izleri olacak resimler de vardır.”
Ve ekledi;
“Bugünkü tedavin semadaki mavilikler denizinde olacak
Ben hep senin yanında olacağım
Rüzgarla uçacağız doğudan batıya
Kuzeyden güneye…
Yedi rengin buluştuğu Gökkuşağı’nın altından geçeceğiz
Gecenin karanlığında raks eden kutup ışıklarını izleyeceğiz
Dağların doruklarında erimeyen karların içinde çıkan ateşimizi düşüreceğiz
İçimize üşüme ürpertisi geldiğinde ise
Çöllerin üzerinde esen meltem rüzgarları ile ısınacağız
Okyanusların üzerinde güneşin doğuşunu ve batışını defalarca göreceğiz
Yorulduğumuzda ise pamuktan bulutlarda dinleneceğiz
Dünyanın ne muhteşem bir yer olduğunu birlikte hissedeceğiz.”
Ve ellerimi tuttu, eğildi ve fısıldadı
“ Haydi şimdi zaman kaybetmeden tedaviye başlamak gerek
Senin için çekilen bu kareleri seyretmek gerek
Gökyüzünden pilotlarımız sana destek olmak ister
Kanatlarına almak ister
Elbet şifayı Yaradan verecektir her kuluna
Bu mavilikler denizinde de…



Özgeçmişler

Onur BAŞ
1984 yılında İstanbul’da doğdu.
2002 yılında Ümraniye Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.
2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi İnşaatı ve Makinaları Bölümü’nden mezun 
oldu.
2007 yılında Sevilla Pablo de Olavide Üniversitesi’nde İspanyol Dil ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu.
2010 yılında Florida Institute of Technology’de pilotaj eğitimi aldı.
2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda pilot olarak çalışmaktadır.
İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Onur TAYLAN
1982 yılında Suudi Arabistan’da doğdu.
2000 yılında Adana Ato Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.
2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu.
2008 yılında Türk Hava Kurumu Türk Kuşu Uçuş Okulu’nda Temel Pilot Lisans Eğitimi aldı.
2013 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda pilot olarak çalışmaktadır.



Murat SERDAROĞLU

1981 Ankara doğumlu. 
Babasının Mesleğinin Büyükelçi olması nedeniyle başta Fransa'nın Paris, Lyon kentleri ve 
Almanya'nın Nürnberg Kenti olmak üzere 9 yıl yurtdışında yaşadı. 
1998 yılında T.E.D. Ankara Kolejinden mezun oldu. 
2003 Yılında İstanbul Bilgi Üniversite'si Siyaset bilimi bölümümden mezun oldu. 
2006 Yılında Atılım Üniversite'si MBA (İşletme Yönetimi) Yüksek Lisans Bölümünden mezun 
oldu. 
2007-2010 arası TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı yaptı. 
2010 Yılından itibaren kariyerine Pilot olarak devam etti. 
Şu anda Türk Hava Yolları Boeing 737 Filosunda II. Pilot. 

Menderes ÇAKICI
1965 yılında Ankara’da doğdu.
1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği (Uçak Mühendisliği) 
Bölümü’nden dereceyle mezun oldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği’nde Yüksek Lisans yaparken Türk Hava 
Yollarına girdi. Yurt dışı eğitimini tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev 
yapmaya başladı. Halen Türk Hava Yolları’nda Kaptan Pilot ve Uçuş Kontrol Öğretmeni olarak 
görev yapmakta olan Menderes ÇAKICI, Türk Hava Yolları A.O. Uçuş Eğitim Merkezi’nde Uçuş 
Eğitim Başkanlığı, Türkiye Havayolu Pilotları derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dergi 
Yayın Kurulu Üyeliği yaptı.   Hobi olarak fotoğraf çekmekte, kitap ve şiir yazmaktadır. En son 
“Havada Kalan Sorular” kitabı ile havacılığa gönül veren okuyucularına ve uçak yolcularına 
seslenmştir.







"Giotto ile 
Erken Teşhis" ve

"Tomoterapi Tedavisi ile 
Radyoterapi'de Yeni Dönem"


