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Bu kitabın yayın hakkı Hematolojik Onkoloji Derneğine aittir. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sa-
nat Eserleri Yasası gereği herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının 
yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya 
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Sunuş
Tecrübe edilen konularda derinliği olan tek bir özlü sözle birden çok cüm-

lenin vermek istediği mesaj; kısa, özlü ve etkili bir şekilde sunulabilir. “Hekim 
daima öğrencidir.” özdeyişi, bu mesleğin yaşam biçimini üç kelimeyle özet-
leyen ve yaşam boyu öğrenmeyi anlatan güzel bir özdeyiştir. Bu gerçekten 
yola çıkarak hematoloji alanındaki eğitimciler, kendi tecrübelerinden fayda-
lanarak alanları ile ilgili yeni, didaktik yönü fazla, etkili özlü sözler ürettiler.

Bir tarafta insanın beynine nakşeden özlü sözler, diğer tarafta insanın 
estetik yönüne hitap eden çini eserler. Sözler de görseller de özenle seçildi. 
Sözleri çini eserlerle sunmayı tercih ettik çünkü insana en çok onu benzettik. 
İkisinin menşei de toprak. Hamlıktan yanmaya giden bir sürecin yolcusu her 
ikisi de. Birisi ateşte kavrularak, diğeri çile ile yoğrularak pişiyor ve yanarak 
güzelliğe ulaşıyor.

Hematoloji alanındaki özlü sözlerin toplandığı bu ilk kitapta, 17 hekimden 
49 özlü söz, 10 çini sanatçısının 49 eseriyle buluşturuldu. Sözlerin Türkçe 
denetimi Kevser Akın tarafından yapılırken İngilizceye çevirileri Dr. Gürkan 
Kazancı tarafından yapıldı.

Hematolojik Onkoloji Derneğinin “Hayata Tutunma Öyküleri” ve “Kök’ten 
Değişen Hayatlar” kitaplarından sonra bu üçüncü kitabımızı da sizlerin be-
ğenisine sunuyoruz.

Dr. Cengiz Yakıncı
Dr. Fevzi Altuntaş
Dr. İsmet Aydoğdu
Dr. Seçkin Çağırgan

    Ayşe Denizli



Türk Çini Sanatı
Türklerin Anadolu’ya gelişiyle birlikte, XIII. yüzyılda mimari eserler çinilerle 

donatılmıştır. En sık tercih edilen teknik, mozaik tekniğidir. Desenlerde ise geo-
metrik kompozisyon, rumi ve yazılar hâkimdir. Beylikler Dönemi’nde İznik başta 
olmak üzere Anadolu’nun birçok bölgesinde kırmızı hamurlu, sır altı tekniğinde 
seramiklerin üretildiğini biliyoruz. XV. yüzyılda, beyaz hamurlu, “mavi-beyaz” çi-
nilerin ilk örnekleri Bursa ve Edirne yapılarında görülür.

XVI. yüzyılın ilk yarısından itibaren seramikte teknik ve estetik açıdan büyük 
bir değişim yaşanır. Kırmızı hamurlu seramikler yerini, porseleni hatırlatan ku-
vars oranı yüksek, cam frit ve kil içeren, beyaz hamurlu, beyaz astarlı, parlak 
sırlı mükemmel örneklere bırakmıştır. Sır altına titiz bir işçilikle uygulanan mavi-
beyaz seramiklerin bezemelerinde kobalt mavisi ve turkuaz renkler hâkimdir. 
Bu dönemde sarayın denetiminde nakkaşhanede hazırlanan desenlerin İznik 
atölyelerinde uygulandığı bilinmektedir. Yüzyılın ikinci yarısında Mimar Sinan’ın 
yapılarında “Çok renkli sır altı tekniği” çinilerin motif ve renklerindeki zenginliğin 
yanında, başarıyla uygulanan mercan kırmızısı da dikkati çeker. Hatayi, rumi, 
bulut motifleriyle beraber doğaya yakın çizilen lale, karanfil, gül gibi “yarı stilize 
çiçekler” popüler motiflerdendir.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı siyasi ve eko-
nomik olumsuzluklar çini üretimini önemli ölçüde etkilemiş, yüzyılın sonunda 
İznik’te üretim tamamen durmuş, XVIII. yüzyılda Kütahya aktif yerel üretimiyle 
devreye girmiştir. Bu üretim günümüzde de başarıyla sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi



Kanserde en önemli 
ilaç: inanç, güven ve 
umuttur.
The most important drugs in cancer 
are faith, trust and hope. 

F. Altuntaş

Mehmet KOÇER



Hematoloğun üç 
ilkesi: iyi düşünmek, 
iyi gözlemlemek ve 
gecikmeden harekete 
geçmektir.
The three principles of a hematologist are 
thinking well, observing well, and taking 
action without delay. 

S. Korkmaz
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Kemik iliği naklinde 
hastalığın önünde 
olmalıyız.
We should be ahead of the disease in the 
bone marrow transplantation. 

M. A. Erkurt

Sezin ERBİL KARA



Hastaları trombozdan 
korumak istiyorsanız 
bir an önce ayağa 
kaldırın.
If you want to protect the patients from 
thrombosis, ambulate them  as soon as 
possible. 

İ. Aydoğdu

Kemal GÜLER



Başarılı bir hematoloğun 
arkasında deneyimli 
bir patolog, bilgili bir 
genetik bilimci, yenilikçi 
bir akışölçer uzmanı 
vardır.
A successful hematologist is always backed up 
by an experienced pathologist, a sophisticated 
genetician, and an innovative flow cytometrist. 

S. Korkmaz

Mehmet GÜRSOY



Doğru karar tecrübeyle 
gelir fakat tecrübe, 
kötü kararlar sonucu 
oluşur.
Good judgement comes from experience, and 
experience comes from poor judgement. 

K. L. White

Mehmet GÜRSOY



Bir kanserin geleceğini, 
kanser hücrelerinin 
savaşarak edindiği 
tecrübeler belirler.
The future of a cancer is determined by the 
experiences gained by cancer cells through 
fighting.

S. Korkmaz

Nuray DÖNMEZ



Megaloblastik ve 
hemolitik anemi limon 
sarısı, tıkayıcı sarılık 
ve siroz ise kara 
sarıdır.
Megaloblastic, and hemolytic anemia are 
lemon-yellow, while obstructive jaundice, and 
cirrhosis are blackish yellow. 

İ. Aydoğdu

Mehmet GÜRSOY



İsmail YİĞİT

Mikroskop önce tarafsız 
gözle değerlendirmede 
kullanılır, sonra 
taraflar dinlenir yani 
klinik bilgi alınır ve 
yorumlanır.
Priorly microscope is used in the 
evaluation with an impartial eye, 
then the parties are listened, in 
other words clinical information is 
obtained, and interpreted. 

S. K. Beşışık



Protein 
elektroforezinde zirve 
minareye benziyorsa 
multipl miyelomdur.
If the peak in the protein 
electrophoresis resembles a 
minaret, then it is a sign of 
multiple myeloma. 

İ. Aydoğdu

Kemal GÜLER



İmmün sistem sağlık 
gibidir, değeri ancak 
kaybedilince anlaşılır.
Immune system is like health, 
its worth is appreciated when it 
is lost. 

S. Korkmaz

Kemal GÜLER



Büyümek için büyümek, 
bir kanser hücresi için 
en büyük idealdir.
Growth for the sake of growth is 
the greatest ideal of a cancer cell. 

İ. Aydoğdu

Sezin ERBİL KARA



Akut lenfoblastik 
lösemi ansızın, akut 
miyeloblastik lösemi 
ise yavaş yavaş gelir.
Acute lymphoblastic leukemia 
comes unexpectedly, while acute 
myeloblastic leukemia comes 
slowly. 

 İ. Aydoğdu

 İsmail YİĞİT



Periferik yayma, 
bir damla kanla 
iç organların 
haber gazetesini 
okumaktır.
Peripheral smear is just like 
reading news in a paper about 
internal organs with a drop of 
blood. 

 D. Albayrak

Mehmet KOÇER



Tıp öğrencileri 
kök hücre olarak 
yetiştirilmelidir.
Medical students should be 
raised as stem cells. 

 Michael M.E. Johns

Serdar MUTLU



Megaloblastik 
anemili hastalar 
sürünerek gelir, 
koşarak giderler.
Patients with megaloblastic 
anemia come creeping, but 
go away running. 

 İ. Aydoğdu

İsmail YİĞİT



Folat biriktirin, 
B12 biriktirin… 
Sakın ha demir 
biriktirmeyin!
Accumulate folate, 
accumulate B12… mind 
you don’t deposit iron!  

 S. Korkmaz

Kemal GÜLER



Apoptoz kaderdir.
Apoptosis is a fate. 

 

Ayşe DENİZLİ



Supraklavikuler 
lenfadenopati aksi 
ispat edilene kadar 
kötü, kasıktakiler 
ise aksi ispat edilene 
kadar iyi huyludur.
Unless proved otherwise, 
supraclavicular 
lymphadenopathy is 
malign, while inguinal 
lymphadenopathies are benign. 

İ. Aydoğdu

Kemal GÜLER



Allojenik kök hücre 
naklinde nötrofili 
görmek, tünelin 
sonundaki ışığı 
görmek gibidir.
Seeing neutrophil in the 
transplantation of allogenic 
stem cell is just like seeing the 
light at the end of the tunnel. 

M. A. Erkurt

Sezin ERBİL KARA



Demir eksikliği 
anemisinde en erken 
düşen ferritin düzeyi 
tedavide en son 
düzelir.
In the iron deficiency anemia 
ferritin level drops at the 
earliest, but normalizes at the 
latest with treatment. 

İ. Aydoğdu

Başak ÇORAKLI



Kanserler literatür 
okumaz ve takip 
etmez.
Cancers do not read or 
follow literature. 

F. Altuntaş

Ayşe DENİZLİ



Trombosit azalınca 
kanama deride, 
koagülasyon 
bozulunca kanama 
eklemde ve kasta olur.
In hypothrombocytemia, 
bleeding into skin, and in 
coagulopathy bleeding into the 
joints, and muscle occur. 

İ. Aydoğdu

Mehmet KOÇER



Blastlar 
kemik iliğinin 
teröristleridir.
Blasts are terrorists of the 
bone marrow. 

İ. Sarı

Mehmet GÜRSOY



Akut lösemili hastanın 
tedavi sonrası aplaziden 
çıkacağını gösteren iri 
trombosit ve monositleri 
görmek, çölde su 
bulmak gibidir.
Waiting to see huge platelets,and 
monocytes which indicate that 
the acute leukemia patient will 
overcome aplasia after treatment is 
like finding a drop of water in the 
desert. 

İ Aydoğdu 
Serdar MUTLU



Un, elek ile 
defektif hücreler 
dalak ile süzülür.
The flour is filtered through 
a sieve, and defective cells 
through spleen. 

S. Korkmaz

İsmail YİĞİT



Dalak yukarıdan 
aşağıya, soldan 
sağa, arkadan öne 
doğru büyür.
Spleen grows downwards, 
from left to right, and from 
back to front. 

 İ. Aydoğdu

Kemal GÜLER



Antibiyotiklere 
güvenme, bir 
nötrofil yeter.
Don’t rely on antibiotics, 
one neutrophil is enough. 

E. Kaya

İsmail YİĞİT



Kemik iliğinde 
hücrelerin hepsi 
birbirine benziyorsa 
hayra değil, 
lösemiye işarettir.
If all cells of bone marrow 
resemble each other, it is 
not a good sign, it indicates 
presence of leukemia. 

 İ. Aydoğdu

Sezin ERBİL KARA



Çıkacak hücre ilikte 
durmaz.
A forthcoming cell doesn’t 
stay in bone marrow. 

 İ. Kuku

Ayşe DENİZLİ



Lenfomalarda lenf 
bezleri silgi gibi 
yumuşak, kanser 
metastazında ise 
taş gibi serttir.
Lymph nodes are soft as 
erasers in lymphomas, in 
cancer metastasis they are 
hard as stones. 

İ. Aydoğdu

Serdar MUTLU



Hekim doğanın 
hükümdarı değil 
hizmetkârıdır. 
Physician is not the ruler, 
but the servant of the nature.  

Paracelsus

İsmail YİĞİT



Yavaş seyirli 
lenfomalarda tedavi 
için acele etme, 
bekle ve izle.
In slowly progressing 
lymphomas don’t rush for 
treatment, wait, and see. 

İ. Aydoğdu

Serdar MUTLU



Az endikasyon 
çok komplikasyon 
demektir.
Less indication means 
more complication. 

W. Halstead

Ayşe DENİZLİ



Hastaya kan vermek 
yılanı elle tutmaya 
benzer; yılanın ne 
zaman ısıracağı, 
kanında ne zaman 
reaksiyon vereceği 
belli olmaz.
Blood transfusion is like holding 
the serpent with your hand, you 
never know when it bites you or 
cause a reaction in your blood.

İ. Aydoğdu
Mehmet GÜRSOY



Hemostaz bir takım 
oyunudur. Başrolde 
trombin gözükmekle 
birlikte bu başarının 
arkasındaki gizli 
kahramanlar diğer 
pıhtılaşma faktörleridir.
Hemostasis is a team game. Even 
though thrombin seems to assume 
the leading role, other clotting 
factors are secret heros behind this 
success.

İ. Sarı Mehmet GÜRSOY



Doğal 
antikoagülanlarımız 
olmasaydı hepimiz 
birer pıhtı topu 
olarak doğardık.
If we didn’t have our natural 
anticoagulants, all of us 
would be born as a clot ball.

İ. Aydoğdu

Timur BİLİR



Allojenik kök hücre 
nakli ikinci bahar 
gibidir.
Allogenic stem cell 
transplantation is like a 
second spring.

M. A. Erkurt

Serdar MUTLU



İnsanlık, radyasyon 
ve atom bombaları 
sayesinde kemik iliği 
naklini öğrendi.
Humanity has learned bone 
marrow transplantation 
thanks to radiation, and atom 
bombs.

İ. Aydoğdu

Sezin ERBİL KARA



Mikroskop insana 
“önemini” gösterdi, 
teleskop ise 
“önemsizliğini.”
Microscope has taught 
the “human beings” their 
significance, while telescope 
their “insignificance”

M. P. Hall

Mehmet GÜRSOY



Ayşe DENİZLİ

Alkol aldıktan sonra 
lenfadenopatide 
ağrı varsa Hodgkin 
lenfoma akla gelir.
If lymphadenopathy becomes 
painful following alcohol 
intake, then Hodgkin 
lymphoma should be 
suggested. 

İ. Aydoğdu



Kanser kök hücreleri 
paslanmış çivilere 
benzer, söküp atmak 
çok zordur.
Cancer stem cells look like 
rusted nails, it is hard to root 
them out. 

S. Korkmaz

Sezin ERBİL KARA



Periferik kan 
yaymasına mikroskoba 
koymadan baktığınızda, 
mavimsi boyandıysa 
ya lökositoz ya 
da miyelom akla 
gelmelidir.
If peripheral blood smear stains 
bluish as seen with a naked eye 
before microscopic examination, 
then leucocytosis or myeloma 
should be considered. 

İ. Aydoğdu İsmail YİĞİT



Ağrıyı dindirmek 
ilahi bir sanattır.
Relieving pain is a divine art. 

Hippocrates

Mehmet GÜRSOY



Periferik kan 
yaymasında zemin boz 
bulanık boyandığında, 
eritrositler bozuk para 
gibi yan yana dizilirse 
multipl miyelom akla 
gelmelidir.
If in the peripheral blood smear 
background stains turbid gray, 
and red blood cells array side 
by side like coins then multiple 
myeloma should be thought of. 

İ. Aydoğdu İsmail YİĞİT



Megaloblastik 
anemi megaloman 
insana benzer, dış 
görünüşü heybetlidir 
ama üretilen bir şey 
yoktur.
Megaloblastic anemia resembles 
a megalomaniac, its outer 
appearance is majestic, but it 
does not produce anything. 

B. Eser

Kemal GÜLER



AIDS’li hastanın 
beyninde tek lezyon 
olursa lenfoma, 
çok lezyon olursa 
toksoplazma 
enfeksiyonunu düşün.
 A single lesion in the brain 
of an AIDS patient suggests, 
lymphoma, while multiple 
lesions toxoplasmosis. 

İ. Aydoğdu

Orjinal İznik Çinisi



Periferik yayma kan 
dokusunun defalarca 
tekrarlanabilen 
biyopsisidir.
Peripheral smear is biopsy of 
the blood tissue which can be 
repeatedly performed. 

D. Albayrak

Kemal GÜLER-



Hodgkin lenfomada dalak 
tutulmadan karaciğer 
tutulmaz, Hodgkin dışı 
lenfomalarda ise dalak 
tutulmadan karaciğer 
tutulabilir.
In Hodgkin lymphoma liver is not 
affected without splenic involvement, 
while in non-Hodgkin lymphoma 
liver may be affected without splenic 
involvement. 

İ. Aydoğdu

Ayşe DENİZLİ




