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“Bilgi ve sevgi paylaşınca artar
Acı ve dert paylaşınca azalır.”



Seni bu hayatta, annen kadar sevecek ve baban kadar merak 
edecek hiç kimse yoktur!

Bu kitabı; doğduğum andan itibaren beni “Prensesim” diye seven, 
sürekli yanımda olan, düştüğümde hemen elimden tutan, başarımda 
ilk kutlayan, hastalık sürecimde bana bebekler gibi bakan, dualarını 
hiç esirgemeyen annem ile babama ithaf ediyorum.

Nafize-Vahdettin Kahraman, İstanbul, 2019



Sarı papatyalar gibi neşeniz eksik olmasın, sevgilerimle...
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Önsöz

Hayatta her şey biz insanlar için. Bu hayatta iyi günler oldu-
ğu kadar zorlu ve kötü günler de var. Bize düşen zorlu anlarda 
mücadeleyi bırakmadan, tevekkül ederek, derdin Allah’tan gel-
diğini bilerek sabır göstermektir. Hepimiz her karanlık gecenin 
sonunda güneşin yeniden, yeni umutlarla doğduğuna, her gün 
şahit oluyoruz.

Başımıza gelen iyi şeylerde “Neden ben?” diye sorgulamadı-
ğımız gibi kötü olaylarda da “Neden ben?” diye isyan etmeme-
liyiz. Sonuçta, bu fani dünyaya imtihan için geliyoruz.

İyi ve kötü olayların imtihanımız olduğunu bilerek yaşama-
lı ve imtihanımız ne olursa olsun, amacımız bu sınavı geçmek 
olmalıdır. Hiçbir insanın parmak izinin bile birbirine benze-
mediği bu dünyada herkesin imtihanı da farklı farklıdır. Kimi 
evlatla, kimi işle, kimi aileyle, kimi varlıkla, kimi yoklukla ya da 
sağlıkla imtihan oluyor.

Bu kitapta, imtihanımla mücadelemi yazdım. Çocukluğu-
mu, hastalık sürecimin tüm evrelerini, eğitim ve iş hayatımı 
sizler için yazdım. Kimsede görmediğim, hatta başıma gelene 
kadar adını bile duymadığım stoma ile tanışmamı, torbayla ya-
şamı, bakımını, ibadeti; stomalı kişilere, yakınlarına, doktorla-
ra ve hastane yönetimlerine tavsiyelerimi, kısacası duygularımı 
yazdım. Kitabın amacını, hayatlara dokunabilmek diye özet-
leyebilirim. Çünkü bu bilmediğim, kabullenmekte zorlandı-
ğım ve defalarca ameliyat olmak durumunda kaldığım süreçte  
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yaşadığım olumsuzlukları, ilk defa stoma kullanacaklar yaşa-
masın, kendilerini yalnız hissetmesinler istedim.

Bütünsel ve fonksiyonel tıbba, organik gıdaya, gıda intole-
ransına ve stoma ve stomalı hastalar ile bağırsak hastalıklarına 
farkındalık oluşturmak istedim.

Emily E. Dickinson’ın, “Bir tek kalbin kırılmasını önleye-
bilirsem, bir yaşamdan acıyı alabilirsem ya da bir acıyı hafif-
letebilirsem ya da bir ardıç kuşunu yuvasına koyabilirsem, 
boşuna yaşamış olmayacağım” dediği gibi, amacım boşuna 
yaşamış olmamak.

Yaşadığım on beş ameliyata rağmen dimdik ayakta duru-
şumu, bu süreçte doktora yapmamı, evlenmemi, işimde ba-
şarılı olup kurumsal bir şirketin üç kadın genel müdüründen 
biri olarak İtalya’da yalnız yaşayabilmemi, tüm içtenliğimle 
yazdım. Sizlere umut olabilirsem, hayatlarınıza dokunabilir-
sem ne mutlu bana.

Rahmetli babaannem çok bilge bir kadındı. “İnsanın başına 
her yaşta iş gelir” derdi. Dilerim sizlerin bu hayattaki imtihan-
larınız daha kolay olur. Bizlerin verdiği bu zorlu mücadeleler de 
kefaretimizden olur.

Hayat stomalı da olsa yaşamaya değer. Yeter ki biz yaşamayı 
sevelim ve başımıza gelenlerin sadece bizim başımıza gelmedi-
ğini, dünyada bizim gibi milyonlarca insan olduğunu bilelim. 
Bir yılda stoma açılan vaka sayısı Avrupa’da beş yüz bin civarın-
dayken Türkiye’de yaklaşık yirmi bini bulmaktadır.

Yalnız değiliz; utanmadan, korkmadan yaşamaya devam 
edelim. İnsan isterse her zorluğu yenebilir. Mücadeleniz için 
ihtiyacınız olan enerji sizde var.

Unutmayın; ömür, en büyük ödüldür. Hiç şüphesiz, stomalı 
yaşamak bizler için çok ağır. Peki, yakınlarımız için kolay mı? 
Onlar da bu duruma bizi kırmadan, bizimle beraber adapte  
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olmaya çalışıyorlar. Çoğu kez biz de onların ne hissettiğini an-
layamıyoruz. Çünkü derdin sadece bizim olduğunu düşünüyo-
ruz. Oysa anlayış ve sevgiyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur.

Bu süreçte benden bir an olsun sevgisini, elini, yüreğini çek-
meyen, zaman zaman kaprislerime katlanan canım anneme ve 
babama, oğlum Kerim’e, eşim Şevket’e, kardeşlerim Ömer ve 
Zeynep’e, biricik yeğenim Elif ’e teşekkür ederim.

Tedavimi üstlenen doktorlarıma, bana iyi bakan, güler yü-
zünü esirgemeyen tüm hemşirelerime, hastabakıcılarıma, has-
tane yönetimlerine, ziyaretime gelen, çiçek gönderen tüm dost-
larıma, arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, yöneticilerime sonsuz 
şükranlarımı sunarım.

Sizler olmasaydınız hayata böyle güçlü tutunamazdım. İyi ki 
varsınız, hep var olun.

Hayatta sadece iki kişi sizi anlar. Birincisi sizinle aynı duru-
mu yaşamış olan, ikincisi sizi gerçekten sevendir.

Unutmayın hatıralarımız bizden kimsenin alamayacağı en 
kıymetli hazinemizdir. Buna iyi günler olduğu gibi kötü günler, 
sağlıklı ve hasta günlerimiz de dahildir.

Hastalık bedenin çığlığıdır. İbni Sina, “Hastayı tedavi etme-
den sorun bakalım iyileşmek istiyor mu?” der. Siz de içinize ka-
panmayın, korkularınızın üzerine gidin, iyileşmeyi isteyin. Ben 
başardım, siz de başarabilirsiniz.
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