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GÜZEL ÜLKEMIZIN VEFAKÂR HEKIMLERI, 

INSANLARIMIZ!.. 

Hepimiz iki yıldan bu yana Corona virüs pandemisi süre-
cinde inanılmaz yorulduk, hastalandık, arkadaşlarımızı 

yitirdik. Bu yaşadıklarımızın tümü şairin dediği gibi bir “des-
tan”dı. Şair dizelerine şöyle başlamıştı, belki de dizelerinde bu 
ülkenin sağlıkçılarını, insanlarını ve yaşadıklarını tanımlıyordu:

“Nerde beklenirse ordaydılar

bir kez bile gecikmediler ömür boyu

Onlar ki bu dünyada

kahraman olmaya mahkumdurlar

Nasıl yazmalı ki silinip gitmesin

bulutlar gibi çekilmesin gök boşluğuna

O serüvenlerin günlüğü tutulmadı

yazılmadı o insanların destan şiiri”

                                                           A. Telli
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Bu sürecin kahramanı, bu dizelerde söz edilenler aslında bu 
ülkenin sağlıkçıları idi. Hekimlerin bu yaşadıklarının destan-
laştırılması ve geleceğe ulaştırılması yaşamsal bir zorunluktu 
bizler için. Türk Pediatri Kurumu olarak bu destanı kitaplaş-
tırmak ve gelecek kuşaklara bırakmak omuzlarımızda duran 
en büyük görevlerden birisi idi. Mutlulukla tüm meslektaşla-
rımızı bu edebiyat şölenine ve Pandemide Hekim Olmak adlı 
öykü kitabımızın oluşum imecesine katkı sunmaya çağırdık. 
Bu yürek çağrımıza 42 meslektaşımız yanıt verdi. İnanılmaz 
içtenlikte öyküler ulaştı imecemize. Elinizdeki kitap içinde bu 
mükemmel yürek öykülerini bulacaksınız. Umarım, elinizdeki 
bu kitap 40-50 yıl sonra okunur ve gelecek kuşaklara bir arma-
ğan olarak kalır. 

*

Bu öykülerin değerlendirilmesinde bizlere eşsiz katkı su-
nan bilim ve sanat insanları Vildan Güleç, Sunay Akın, Ercan 
Kesal ve Şükrü Hatun’a tanımlanması güç emek ve katkıları 
için bir teşekkür borçluyuz. Bir diğer önemli teşekkürümüz 
bu kitabın oluşum sürecine sonsuz destek olan ve bu sürece 
inanan Fügen Çullu Çokuğraş ve Haluk Çokuğraş’a… Kitabın 
basılmasındaki koşulsuz destekleri için Nutricia firmasına te-
şekkür ederiz. Ayrıca, kitabımızın basım-dağıtımını üstlenen 
Persona Kitap’tan İbrahim Akkuş’a da teşekkür ederiz. Bu ki-
taptan elde edilecek gelir tümüyle KAHEV (Kadın Hekimler 
Eğitime Destek Vakfı) aracılığı ile pandemide yaşamını yitiren 
hekim çocuklarının eğitim bursunda kullanılacaktır. 

*

Bir gün gelir, 20-30 yıl sonra genç tıbbiyeliler ellerine 
bu kitabı alır, bu öyküleri okur ve arkadaşlarına bu destanı  



7

anlatırlarsa kendimizi bahtiyar sayarız. Bu yaşananların boşu-
na olmadığını anlamış oluruz. 

*

Bu duygularla, bu kitabı sizlerle buluşturmanın onur ve kı-
vancı ile iyi okumalar diliyoruz. 

   Nur Canpolat- Özgür Kasapçopur
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1992 yılında İstanbul’da doğdum. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi aynı 
şehirde tamamladım. 2016 yılında 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden mezun olduktan sonra, 
mecburi hizmet sürecimde San-
caktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 
ve Üsküdar Devlet Hastanesinde 
pratisyen hekim olarak çalıştım. 
2019 yılında Marmara Üniversi-
tesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalında uzmanlık eğiti-
mine başladım, üç yıldır asistan 
olarak görevime devam etmekte-
yim. Mesleki anlamda, sosyal pe-
diatri ve yenidoğan dallarına ilgi 
duyuyor, ayrıca halk sağlığı, tıp 
tarihi, sağlık okur yazarlığı alan-
larını takip ediyorum. Seyahat 
etmeyi, gönüllülük çalışmalarında 
bulunmayı, okumayı, sulu boya 
yapmayı ve yüzmeyi seviyorum.

DR. KEVSER NUR YALÇINER

PANDEMİDE  
HEKİM OLMAK ÖYKÜ 
YARIŞMASI BİRİNCİSİ
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ORADAYDIM

4 Nisan 2020

Herkes için taze bir gün başlarken devrilmiş bir geceyi 
omuzlarımda taşıyarak elimdeki anahtarı kapı deliğinde 

çevirdim. Girişteki zigon sehpaya, namı diğer yarı steril alana 
telefonumu, yaka kartımı, kaşemi dezenfektanla temizlemek 
için bıraktım. Durağan yaşamımın önemli ritüellerinden biri-
ni gerçekleştirmek üzere banyoya yöneldim. Üzerimdeki has-
tane formalarını doğruca çamaşır makinesine attım, programı 
60 dereceye ayarladım. Renkler sık yıkanmaya ve yüksek ısıya 
bağlı biraz daha solmak üzere dönmeye başladı. Eşyanın ruh 
hâllerine benzerliğine dair metaforlar uçuştu zihnimde, ren-
gi çoktan solmuş yüzümde… Hiçbir yere dokunup değmeme 
titizliğiyle, sıcak suyun kirleri arındıran, bedeni dinlendiren 
akışında, bir an önce yatağıma geçip uykuya dalmanın haya-
lini kurdum. 

Uyandıktan sonra nöbet ertesi rehavetim, çaydanlığa su 
eklemenin olağanüstü heyecanına dönüştü. Yeşillikleri sirkeli 
suya koydum. Bu artık bir hijyen takıntısı değil, hayatımıza gi-
ren mecburi tedbirlerden sadece bir tanesi... Yumurtamı ocak-
tan aldım, istediğim kıvamda pişmesi mutluluk sebeplerim-
den. Tek kişilik kahvaltı ne kadar çabuk hazırlanırsa o sürede 
önümde oldu. Lezzetlerin sağlıkla arttığını, sofranın toplulukla  
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bereketlendiğini her lokmada idrak ettim. Evin ıssızlığının, in-
sansızlığının da bir sesi olduğunu o sabah duydum. 

Yeni dünya... Bir milat adeta... Pandemiden öncesi ve 
sonrasına göre kategorize edilmiş gibi her şey. Hangi tarihte 
olduğumuzu hatırlamak üzere birkaç saniye düşünüyorum 
bazen. Vakit durmuş yahut yavaş akıyor. Mevsim değişti, biz 
çiçeklerin tadına varamadık. Alemin küçük çekirdeği insan, 
boyundan büyük bir kaosun içinde... Parası cüzdanında lakin 
harcayamıyor, arabası kapıda ama bir yere gitmek yasak. Nasıl 
da değişiveriyor her şey birdenbire! Geceler ve gündüzler bir-
birine çoktan karıştı. “Her gün aynı.” diyor insanlar, muhteme-
len haklılar. Lakin benim için her gün aynı mı, bundan emin 
değilim. Az önce bahsettiğim sabah rutinimden çok daha faz-
lası var, aynı olmayan. Hastanede her saniye yeni bir gelişmeye 
gebe... Çağa, evrene, planlara isabet etmiş bir değişimden pa-
yıma düşenin salgınla mücadele olduğunu kabullenmeye çalı-
şıyorum. Motivasyonumu yitirmeden yönümü bulmaya gayret 
ediyorum. Her şeye alıştığımızın kanıtlarını ben de yaşayarak 
öğreniyorum. Yıllarını hekimlik tecrübesine adamış hocalar 
dahi tedirgin, bilinmezliğin kuşkuları hepimizin zihnini ke-
miriyor. Üzerimize biçilmiş rollerin provasındayız, zorlu bir 
savaşın en öndeki neferleri yahut rotasız bir geminin mürette-
batı gibi... Savaş meydanında, dalgalı denizde, bir ve beraber. 
Herkes gibi, herkesten biraz çok. 

…

10 Nisan 2020

Ailemden izole olmanın kararını sürecin ilk günlerinde 
verdim. Aktif bir şekilde pandemi servislerinde, sıram geldi-
ğinde yoğun bakımda, gerek olduğunda her yerde çalışacağım 
belli olunca kendime bir yer arayışına girdim. Geçici bir süre 
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olduğuna kendimi inandırmaya çalışarak, aslında buna kendi-
mi zorlayarak, bulduğum ilk eşyalı evi tuttum. Konfor arama-
dan, düzenine özenmeden... Kısacık bir tatile bile büyük valiz-
lerle giden ben, az sayıdaki elzem eşyamı hızlıca toparladım, 
yabancı evime taşındım. İhtiyaç denen kavram artık kafamda 
daha netti. İnsanların bir günde mülteci olabildiği bir dünyada 
ben de sırt çantama sığabildiğimi öğrendim. Kaplumbağanın 
kabuğu misali yaşantıma hoş geldim. 

Yeni evimde yalnız geçen vakitleri değerlendirebilmek için 
ya bir film izliyor ya da bir şeyler okuyorum. Algıda seçicilik-
ten taviz vermeyen karakterim, salgın epidemiyolojisi ile ilgili 
kaynakları çoktan bulup derledi bile. Elimde 1918 İspanyol 
Gribi’ni anlatan bir kitap var. Okudukça yaşadıklarımızın ben-
zerliği beni hayrete düşürüyor. Manipülatif teoriler, medyanın 
etkisi, bilimsel beklentiler, tedbirler, kurallar ve diğerleri… 
“Ümitsiz ve acı dolu seyir” tabiri geçiyor bir satırda. Sağlık ça-
lışanlarının daha önce böylesiyle karşılaşmadıklarını ifade et-
tiğini, yüz yıl önce tıpkı bizim gibi zor bir süreci anlamlandır-
maya çalıştıklarını öğreniyorum. Çaresizliğin tarihini okumak 
aslında bana iyi gelmiyor. Sadece ilk olmadığı ve son bulacağı 
ümidine tutunuyorum.

“İnsan doktor olduğunda acıyla ilgili bir fikir edinir ve 
hayal gücü biraz daha fazladır.” diye yazmış Albert Camus, 
Veba’da. Mesleki pencereden geleceğin gri ufuklarına bakar-
ken aldığım hızlı reflekslerin bir sebebi de belki bu. Olası tüm 
senaryoları birbiriyle kıyaslıyor, tartıyorum. Endişe, korku, 
umut, telaş içimde yer değiştirip duruyor. Duygu dengelerinin 
izini takip etmek güç, bunun adı yorgunluk. En zor imtihan-
lara ve en şükürlü anlara aynı anda şahitlik etmeyi, merhamet 
ile sınanırken profesyonel kalma kaygısını iliklerime kadar 
hissediyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Sorumluluk yükü 
ağır gelmiyor hatta içten içe bu tarihî serüvendeki görevimden 
ötürü gurur da duyuyorum. Bir yanım cephede savaşıyor, bir 
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yanım sıradan yaşama tutunmaya... İnsanların işitmeye ha-
zır olmadığı şeyleri her gün birinci ağızlardan dinliyor, sonra 
markete gidip eldivenle sebze seçiyorum. Kasap reyonunda 
önümdeki kişi “Akşama kalabalık misafirimiz var.” diyerek 
poşetlerini dolduruyor. O sırada yüzüme hakaret etse canım 
daha az yanardı zannediyorum. Kayıtsızlık, duyarsızlık, anla-
şılmazlık… Toplumun selametini düşünürken çabalarımın o 
cephede yara aldığını hissediyorum.

Zihnimin yumağa dönmüş karmaşık iplerini çözmeye, bir 
yanıyla kırık kalbimi onarmaya çalıştığım sırada, dün akşam, 
zil çaldı. Beklediğim bir kargo yoktu, sipariş de vermemiştim. 
Kimin geldiği merakıyla koridorda koştururken maskemi ara-
dım. Öyle ya, zırhım olmadan dış dünyaya açılamam. Kapıda, 
daha önce bir kez selamlaşıp ayaküstü tanıştığımız karşı kom-
şum yaşlı beyefendi. Elinde bir tepsi, içinde bir tabak zeytin-
yağlı, dumanı üstünde bir tas mercimek çorbası... “Çalışıyor-
sunuz, belki yemek yapmaya fırsatınız yoktur. Ben tansiyon 
hastası olduğum için tuzsuzlar ama kolayı var, siz ağız tadınıza 
göre eklersiniz, afiyet olsun.” dedi. Tebessümle teşekkür ettim. 
Evet, sofram kalabalık değildi ama biliyordum ki artık yalnız 
da değildim. 

…

20 Nisan 2020

Bir zamanlar trafiğine tahammül edemediğim şeritlerde, 
doktor kimliğimin imtiyazıyla şimdi sadece ben varım. So-
kağa çıkma yasağının olduğu günlerdeyiz. Sabah yine hasta-
neden dönüyordum. Bir köpek aheste aheste karşıdan karşıya 
geçti. Hayalet kentte martılar otoyollara kondu. Eve geçmeden 
önce yolu biraz uzattım, bunun için çoğunlukla yaptığım gibi 
sahil caddesini tercih ettim. Sevdiğim bir şarkıyı açıp araba-
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nın camını araladım. Biraz deniz havası alırsam hüznüm daha 
çabuk geçecekmiş gibi... Trafik ışıklarında kırmızıya özellikle 
yakalanmaya çalıştım, orada birkaç saniye fazla durmak bana 
hayattan bir parça sunacakmış gibi... Bilmediğim ara sokak-
ları öğrendim. Perdelerin arkasındaki yaşamları merak ettim, 
insanları hayal ettim. Apartmanımın girişindeki pencereye 
yapıştırılmış gökkuşağı resmi, sabrımı tazeledi. Bir çocuk çiz-
diyse baharın geleceğine inanmak daha kolay. Cemre, ansızın 
umutlarıma düşüverdi.

Yolu uzatsam da nihayetinde eve geldim, asansöre bindim, 
dirseğimin ucuyla, çıkacağım katın düğmesine dokundum. 
Dairenin önüne geldiğimde, kapı tokmağında asılı bir poşet 
buldum. Yeni alıştığım bir binadayım, uykuluyum ve yan-
lış katı tuşlamam mümkün. Ama paspas tanıdık, yerdekiler 
de benim yedek ayakkabılarım. Poşeti alıp içindekileri elim-
le yokladım. Birkaç adet çikolata, biraz meyve, bir kutu bitki 
çayı. Bir paket de enfes kokusuyla taze çekildiğini düşündüren 
Türk kahvesi... Nasıl severim!.. Üzerlerinde not kağıdı var. Es-
kilerin el yazısından olduğunu ve dolma kalemle yazıldığını 
hemen belli eden bir stille “Kapınızı çaldım, yoktunuz, her-
halde nöbettesiniz. Küçük bir ikramdır, kabul ediniz. Daire 
12” yazılı. Birkaç akşam önce yemek getiren kibar komşum, 
yüzümde bir tebessüme daha sebep oldu. Teşekkür etmeliyim. 
Uzun ve yorucu bir gecenin ardından pejmürde hâldeyim ama 
mazur görüleceğimi biliyorum. Zilini çaldıktan sonra yaşlı, 
ağır adımlarının sesini duyup bekledim. Bana ödünç verdiği 
bir sevinçle “Hoşgeldiniz kızım!” dedi. “Neden zahmet ettiniz, 
çok mahcup oldum.” diye cevapladım elimdeki poşeti hafif-
çe yukarı kaldırarak.  “Televizyondan gündemi endişeyle ta-
kip ediyorum. Hekimlerimize, hemşirelerimize her gün dua 
ediyorum. Şimdi onlardan biri kapı komşum olmuşken daha 
fazlasını yapmak isterim. Yaşlı ve yalnız bir adamım. Risk gru-
bunda olduğum söyleniyor, ne derseniz ona uyuyor ve dikkat 
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ediyorum. Dışarı çıkmam bazı molalar haricinde yasak, kaldı 
ki buna çok gücüm de yok. En azından size bir ufak faydam 
dokunsun isterim. Bir ihtiyacınız olduğunda burada olduğu-
mu lütfen bilin. Ayaklarınıza taş değmesin.”  dedi. İçimde bir 
yer onarıldı, içimde bir bahçe yeşerdi.

…

25 Nisan 2020

Vakalar arttı. Bir şeyi teorik olarak iyi bilmek, iş başa düştü-
ğünde onu teknik olarak yönetebileceğimiz anlamına gelmiyor. 
O gün, yeteri kadar soğukkanlı, gereği kadar mahir değildim. 
Bir orkestra şefinin işaretleri doğrultusunda tuşlara dokunan, 
notalara üfleyen biriydim yalnızca. Dur deseler sonsuza kadar 
bekler, başla deseler gücü belirsiz bir cesaretle atılabilirdim. 
Nitekim öyle oldu. Yoğun bakımı devralmaya geldiğim sa-
bahların birinde ne olduğunu anlayamadan desteğe çağırdılar, 
kalemi kağıdı bir yana bıraktım. İzolasyon önlüğünü ve N95 
maskeyi giymem hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Vasıflarımı ve 
varlığımı kaybedecek kadar uzakta, o canhıraş manzarayı tüm 
hücrelerimde hissedecek kadar oradaydım. Yaşadığım anın 
stresi, heyecanı arttıkça sükunete, dingin bir zamana, naif bir 
bekleyişe özlemim çoğaldı. Zihnim önemli noktaları hızla 
tekrar etti. Zorlu bir sınava girmeden önceki gibi... Kollarını 
bükme… Göğüs kafesinin kalkmasına izin ver… Orta hattan 
kayma… Hastanın kalbi, ellerimizin ritmi altında yoklandı. 
Kuvvetimizin azaldığı yerde yenilenerek, dinlenirken sıramızı 
bekleyerek... Sandalın küreklerini değişirken akıntıya karşı yol 
alan denizciler gibiydik. Kıyının gözükmediği kadar uzakta, 
derinde ve karanlıkta... Oda apaydınlıktı halbuki. Penceresiz 
odalarda geceyi gündüz, gündüzü gece yapan, zamanı eğip 
büken, zamanı ortadan kaldıran parlak ışıklar... Yeşil, kırmızı, 
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mavi sayılar, eğriler, her an değişen birtakım değerler… Alfabe 
aynı, rakamlar tanıdık. Ama hayır, bu bambaşka bir dil!.. Oku-
masını bilmeyenler için hiçbir anlam ifade etmeyen, gözünü 
oradan ayırmayanlar için ise her şeyin yer aldığı dinamikler... 
Bir sonraki adımın kararı, bir sonraki umudun basamağı, bir 
sonraki hüsranın habercisi... Gözlerimiz monitördeydi. Ku-
laklarımız elindeki saate bakarak komutunu veren hemşire-
de... Seslendi üç dakikada bir; adrenalin zamanı... Dozlar ve 
dakikalar birbirini kovaladı. Olmadı, dönmedi. 

Vedasız gidişlerin acısı yüreğime bir taş gibi oturuyor ar-
tık. Sanki önceleri ölümün bile bir haysiyeti vardı. İlk kez kötü 
haber vermiyorum ama böylesi başka. Sesimdeki çaresizliği 
saklamak zor. İnsanlar cenazelerini bile uğurlayamıyor. Bir 
poşetin içinde teslim ediyoruz emanetlerini. Birkaç kişi gömü-
yor beyaz tulumlar eşliğinde. Bulaşıcı hastalıktan korunmaya 
çalıştıkça asla unutulmayacak bir keder üzerimize bulaşıyor. 
Bugünlerde bu kederle yaşıyorum. Hastanenin otoparkına 
girerken yeşil arabalarda taşınan tabutlar görüyorum. Ne ka-
dar daha üzülebileceğime her gün yeni bir yanıt buluyorum. 
İçimdeki dehlizleri keşfediyorum. Can sıkıntısını, can pahası-
na katık ediyorum. İstatistiklerden kaçıyorum çünkü onların 
her birini yakından tanıyor gibiyim. Bir anneyi, bir evladı, bir 
arkadaşı sayılara indirgeyemiyorum. İçimden ağlamak geldi-
ğinde servisin yangın merdivenlerine koşuyorum. Kaçmanın 
ve geri dönmek mecburiyetinin sığınağına... Henüz babasının 
vefat ettiğini bilmeyen bir çocuğun odasına muayene için gi-
rerken yapmacık neşelerden bir maske takıyorum yüzüme. Te-
selli edememenin ağırlığıyla, birinin omzuna sarılamamanın 
acısıyla bocalıyorum. 

…
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1 Mayıs 2020

Viziti bitirip hastaların işlerini tamamladıktan sonra bir 
yorgunluk kahvesi yaptım kendime. O sırada çalan telefona 
yetişeyim derken kafamda tahminler sıraladım. Yüz yüze sık 
temas etmeyelim diye numaramı verdiğim hasta son kan şeke-
rini söyleyecek olabilir, hemşire hanım eksik bir ilacı eczane-
den istememi rica edebilir. İkisi de değil, bilmediğim rakamlar 
dizisi var küçük ekranda. Farklı bir şehrin alan kodu, mem-
leketimin. Ne oldu acaba, kim bu arayan?.. Birkaç saniyelik 
böyle zaman dilimlerine bin tane soru işareti sığar, bilirsiniz. 
Merakın korkuya, belirsizliğin aceleye dönüştüğü birkaç sani-
ye... Tedirgin bir ton çöker insanın ses tellerine. Kısık ve ürkek 
bir “alo” ile açtım ben de telefonu. İsmini şimdi hatırlayamadı-
ğım bir meslektaşımdı karşıdaki. Söylediği şeyler kar tanesinin 
ıslak zeminde erimesi gibi, bir kuşun bindiği daldan uçması 
gibi uzaklaştı kulaklarımdan. İçlerinden dedemin adını seçe-
bildim. Hastanede olduğunu anlayabildim. Pamuk yüzü can-
landı hayalimde. Bir oksijen maskesinin altındaki yüzü, nem-
lenmiş beyaz sakalları, kolunda damar yolları, başında serum 
askıları... Bir şeye üzülse dahi bizden hep saklayan gözlerinde 
acının, ağrının eşiklerini resmettim. Şimdi safın diğer yanın-
dayım. Şimdi ihtimallerin hepsi olası... Bilmenin yetmediği 
bir yerdeyim. Doktor olmamdan ötürü arandığımı biliyorum, 
herhangi biri olmanın fark etmediği bir konumdayım oysaki!.. 
Tıbbi kelimeler birer raptiye gibi batıyor zihnimin uyuşuk kıv-
rımlarına. Bu kadar yakınıma geleceğini hayal etmediğimi o an 
anlıyorum. Burada başka dedelere, babalara, evlatlara, dostla-
ra, komşulara şifa olmaya, yarenlik etmeye çalışırken oradaki, 
uzaktaki dedeme yetişememenin koru, sıcaklığı içimi çok ya-
kıyor. Sonra birden aklıma, o başkalardan biri, yaşlı komşum 
düşüyor. Onun da birilerinin dedesi olduğunu hatırlıyorum. 
Üzerime vazife bildiğim hatırı, ikramları, duaları, yoldaşlığı… 
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Bir başkasının elinden tutarken sırtımdaki yüklerden birinin 
hafiflediğini hissediyorum. Önümdeki hangi kapının, kimin 
duası hürmetine açıldığını bilmediğim gibi... Bu düşüncelere 
dalmışken telefonun diğer yanındaki meslektaşım “elinden ge-
leni yapacağını, içimin rahat olmasını, durumu hakkında sık 
sık bilgi vereceğini” müşfik bir dille anlatıyor. Hangi tedavileri 
aldığını çok da duymuyorum o sırada. Benim dedemin de bi-
rilerine emanet olması yüreğimin külünü soğutuyor. Doktor 
önlüğümü bir kenara asıyor, torun hâlimle iyi haberler bekli-
yorum. 

…

31 Mayıs 2020

Bu defteri çok önceleri almıştım. Kapağında bir dünya 
haritası var. Sözüm ona, gitmeyi planladığım ülkeler ile ilgili 
notlar alacak, gezi rotaları çizecek, “görmeden dönme” deni-
len mekanları kırmızı kalemle işaretleyecektim. Tümünün bir 
hayal olması acıklı, bu defterin bir pandemi güncesine dönüş-
mesi ise ironik... Gidemediğim o ülkelerin, ünlü meydanların 
bomboş hâllerini canlı kamera kayıtlarından izliyorum şim-
dilerde. Bir temizlik işçisi veya bir polisten başka kimsenin 
geçmediği kaldırımlar... Kadrajı değiştirince ışıkları sönmüş 
köprüler, kilitleri vurulmuş saraylar, müzeler... Tavafın durdu-
ğu Kâbe, bir yılda milyonlarca ziyaretçi alan, şimdi duvarların-
da sessizliğin yankılandığı Vatikan... Her biri kendi pelerinini 
üstüne örtmüş ülkeler... Gökyüzüne çizilmiş sınırlar, havaa-
lanlarında bekleşen uçaklar... Evimize buyur edemediğimiz 
dostlar... Bayramda elini öpemediğimiz akrabalar... Görüntülü 
konuşma ekranlarında avunduğumuz hasretler... Yanına gide-
mediğim dedem... Bir nebze iyi olmasının yaşattığı buruk se-
vinç... Başımdan dökülen kaynar suların, yerini tatlı bir esen-
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lik rüzgarına bırakması... Hepsini bu deftere karalarken ümidi 
kovalamaya devam ediyorum.

Dünyanın her yerinde aynı kaderi paylaştığımız insanlığın 
yeni ve dokunaklı tarihi... Aynı nefesi alıyor, aynı vahim tab-
loya üzülüyor, aynı denizi özlüyor, aynı güzel günleri bekliyo-
ruz. Kendi şehirlerimizde, kendi evlerimizde, kendi kalpleri-
mizde... Ben, madalyonun diğer tarafındayım bir yandan. Hiç 
unutamayacağım bir mesleki tecrübeyi birkaç ayda edindim. 
Her hekimin, en başta hekim olduğunu anımsadığı zorlu an-
lardan geçtim. Bedene dokunmak yetkisi cesarete dönüştü, tıp 
bilgisi zanaata... Sevgilerini, yardımlarını esirgemeyen kim-
seler tanıdım, onlarla zamanı ve yalnızlığı paylaştım. İnsanın 
insana şifa olduğunu yeniden öğrendim, buna dair nice hatı-
ra biriktirdim. Herkesin kaçtığı gerçeğin ateş hattında olmak, 
onurlu bir görev ve bilge bir işti, hissettim. Gördüm ki daya-
nışmanın kıymetine paha biçilemezmiş. Sorumluluklarını ye-
rine getirebilmenin verdiği iç huzuru, tüm yorgunluklara be-
delmiş. Önümde henüz geleceği belirsiz bir yol var, biliyorum. 
Yarın sabah, ülkem normalleşmenin ilk adımlarını atacak. Ba-
har, en nihayetinde gelecek. Yıllar sonra arkama dönüp baktı-
ğımda, pandemi hekimi olarak beni bir kelime teselli edecek: 

“Oradaydım.”
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1975 yılında Zile‘de doğdu. 1998’ 
de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. 2014 yılında enfek-
siyon hastalıkları uzmanlığını ta-
mamladı. Yaşamı Tokat, Diyarbakır 
ve İstanbul illerinde devam etti. 
Halen İstanbul’da yaşamaktadır. 
İstanbul’a oğlunun kazandığı lise 
nedeniyle döndü. Liseyi bu yıl biti-
ren oğlu da mesleğini hekimlik ola-
rak seçmiştir, tıp fakültesi birinci 
sınıf öğrencisidir. Meslek hayatının 
son iki senesinde Prof. Dr. Murat 
Dilmener Pandemi Hastanesinde 
yan yana çalıştığı hekim arkadaş-
larıyla hayatının en unutulmaz, en 
acı ve en mutlu günlerini yaşamış-
tır. Altı ay önce devlet görevinden 
istifasını istemiş, serbest hekim 
olarak çalışmaya devam etmekte-
dir. Şiirleri, kitapları çok sever. İlk 
öyküsü bu öyküdür. En büyük ha-
yali de bir gün bir film senaryosun-
da adının geçmesidir.

DR. AYFER ATAY 

PANDEMİDE  
HEKİM OLMAK ÖYKÜ 
YARIŞMASI İKİNCİSİ
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KIRAZLI TOKA

Prof. Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesinde  
birlikte çalıştığım hekim arkadaşlarıma…

Tokayı parmaklarının arasında çevirerek seyrediyordu. Bir 
çift kiraz tanesi minik, yeşil bir yaprağa tutunmuştu. Onu, 

pazar kahvaltısına giderken giymek için gardıroptan aceleyle 
çekip çıkardığı, iki yıldır giymediği yağmurluğunun cebinde 
bulmuştu. Her zaman yaptığı gibi, yol üstündeki parkta otur-
ma molası verdiğinde… Yakından baktığında tokanın kiraz ta-
nesi ile yaprakları arasında saçtan çıkarılırken son anda tokaya 
tutunmuş gibi görünen sarı bir saç telinin olduğunu fark etti. 
Saçın sıyrılıp kaybolmasından endişe ederek tokayı bir men-
dile sardı ve tekrar cebine yerleştirdi. Banktan usulca kalkıp 
her pazar kahvaltısını yaptığı kafeye doğru yürümeye başladı.

Bundan tam iki yıl önceydi. Mart bazen bitmeyen bir mev-
sim gibidir, gitmeyi bilmez, özellikle Mart 2020... 

Her pazar, kahvaltısını Kuzguncuk’ta, müdavimi olduğu 
kafede yapardı. Müdavimliğe kıymet verirdi. Çalışanlar, misal, 
onun kahvesini nasıl içtiğini, omletini nasıl yediğini o söyle-
meden bilsin isterdi.
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Genç kadın masasına geçince kafenin sahibi mutfağa doğ-
ru seslendi:

“Doktor Ayşegül Hanım’a her zamankinden… Keçi peynir-
li omlet ve şekersiz kahve ama az sütlü...”

Genç kadın, bu seslenişe kendi iç sesini başkasından duy-
manın keyfiyle gülümseyerek karşılık verdi ve kahvaltısını 
beklemeye başladı.

Kafenin sahibi yetmiş yaşlarında bir müzik öğretmeniydi. 
Doktor Ayşegül Hanım’la aralarında yıllara dayalı bir dostluk 
kurulmuştu. Onun geldiği günler gramofondan sevdiği şarkı-
ları çalardı. Gramofonda Cem Karaca çalıyordu: 

“Bu son olsun...” 

Sabah saatlerinde kafe pek dolu olmazdı. Belki üç beş 
masa... Dört gencin oturduğu yan masadan sesler yükseliyor, 
bir konuda hararetli hararetli tartışıyorlardı. Kulak kabarttı. 
Masadakilerden biri:

“Coronavirüs Çin’deki laboratuvardan dışarıya bilerek ka-
çırılmış diyorlar. Büyük oyunlar dönüyor. 

Cem Karaca’nın sesi yayıldı:
“Bugün sen çok gençsin yavrum...”

Bir diğeri:
“Ben çok korkuyorum Coronadan, aşısı da yokmuş. Aşı 

olsa hemen yaptırırım.” dedi.

Cem Karaca devam ediyordu:
“Mutlu günler vadediyor sana yıllar ömür boyu...”

Masadaki üçüncü kişi:
“Ben aşı olmaktan korkarım, bize çip takacaklarmış. Hem 

bakanlık açıklama yaptı. Henüz Türkiye’de hiç vaka yokmuş.”
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Cem Karaca böldü sessizliği:
“Daha yalnızlık ne yalan üzmesin seni’’

Doktor Ayşegül Hanım bu konuşmaları sessizce dinliyor-
du. Uzmanlığını enfeksiyon hastalıkları dalında yapmıştı. He-
kimlik hayatı bulaşıcı hastalıkları tedavi etmekle geçmişti ama 
onun için de Coronavirüs neler yapabileceğini kestiremediği 
bir yabancıdan farksızdı.

Bu arada omletini bitirmiş, sıra, kahvesini içmeye gelmişti. 
Kıştan yeni çıkmış yarı kirli pencereden sokağı izlemeye baş-
ladı. “İstanbul!.. Kış yorgunu hâliyle bile güzelsin!’’ diye geçir-
di içinden. Kahveden ilk yudumu aldığı sırada telefonu çaldı. 
Arayan kişi fazla konuşmadı. O da “Hemen geliyorum!’’ deyip 
telefonu kapattı.

Çantasını aceleyle toplayıp kapıdan çıkarken kafenin sahi-
bi:

“Doktor hanım!.. Ama daha kahvenizi bitirmediniz.” diye 
seslendi.

Doktor Ayşegül Hanım cevap bile vermemişti, büyük bir 
telaşla kafeden çıkmıştı. Kafenin sahibi arkasından bakakal-
mıştı. Kahve, bir yudumu dışında, masada duruyordu. 

Masadakiler konuşmaya devam ediyordu.
Masadaki dördüncü kişi:
“Corona diye bir şey yok, geleceği varsa göreceği de var!” 

dedi.
Cem Karaca seslenmeye devam ediyordu:
“Doğarken ağladı insan, bu son olsun son...”

* * *

Yolda yürürken acilen havaalanına gitmesi gerektiğini 
düşündü. Eve geldi, üniversite sınavına hazırlanan oğluna 
telefon görüşmesinden bahsetti. Aralarında kısa bir sessizlik 
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oldu. Birbirlerini son defa görme ihtimali olduğunu bilen ama 
bunu söylemekten korkan insanların sarılması gibi sarıldılar. 
Oğlu “Anne, seninle gurur duyuyorum!” dedi. Gözleri yaşardı. 
Oğluna sevgiyle baktı. “Biliyorum ve seni çok seviyorum, hiç 
unutma!” Kıyafetlerini, kitaplarını topladılar birlikte. Aceley-
le yola çıktılar. Uçağın kalkmasına az kalmıştı. Havaalanına 
geldiler. İç hatlar terminalinin yolcu çıkış kapısında son defa 
kucaklaştılar. Oğlu uçağa doğru yürürken onu gözden kaybo-
luncaya kadar takip etti. Onu dedesi ve anneannesinin yanına, 
bir daha görüp göremeyeceğini bilemeden uğurlamıştı. Hava-
alanından hızlıca ayrıldı.

Yaklaşık bir saat sonra hastanedeydi. Kendisini telefonla 
hastaneye çağıran doktor arkadaşı İstanbul’da Coronavirüs 
vakalarının görülmeye başladığını, hastanelerine de vakala-
rın gelmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Tüm doktorlar 
oradaydı. Yüzlerinde maske, gözlük ve başlarındaki bonelerle 
sanki bir savaş filminin içerisinde gibiydiler. Savaş meydanın-
da karşılarına çıkacak düşmanı bekliyorlardı. 

Bin yıllardır sadece insanlar değil bakteriler, virüsler, man-
tarlar da dünyada sonsuza dek var olmanın mücadelesini veri-
yordu. Şimdi sıra Coronavirüsteydi. Çok kısa süre içinde bek-
lenen oldu. Acil servise nefes alamayan hastalar akın etmeye 
başladı. Hemen her hastanın oksijen ihtiyacı vardı. Günler 
içerisinde servisteki ve yoğun bakımdaki yataklar hızla dol-
muştu. Devam eden günlerde iyileşen bir hasta için duyulan 
mutluluktan birkaç dakika sonra kaybedilen başka hasta için 
duyulan tarifsiz acı yankılanıyordu koridorlarda. 

O gün sorumlusu olduğu servisteki hastaların vizitini bi-
tirip dinlenme odasına girdi. Arkadaşı Doktor Sevtap Hanım 
elinde bir dilim pizzaya bakarak ağlıyordu.

“İyi misin?” diye sordu şaşkınlıkla.
Doktor Sevtap Hanım:
“Bizi unutmamışlar!” dedi.
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“Kim unutmamış?” diye sordu.
Sevtap Hanım bir ısırık bile almadığı pizzaya bakarak:
“Onlar...” dedi.
“Onlar kim?” dedi bir şey anlamadan.
Doktor Sevtap Hanım:
“Onların, dışarıdakilerin bizi unuttuğunu sanmıştım. Bizi, 

içeridekileri… Ama unutmamışlar!” dedi.
Doktor Ayşegül Hanım onu neşelendirmek için masadaki 

üst üste dizilmiş pizza kutularına bakarak:
“Anladım!..” dedi. “Sana vejeteryan pizza kalmamış diye ağ-

lıyorsun.”
Sevtap Hanım gülümsedi ve bir pizza zincirinin hastaneye 

pizza servisi yaptığını uzun uzun anlattı. Pizzalarını yemeye 
başlamışlardı ki hemşire hanım odaya girdi ve servise ne-
fes darlığı olan yeni bir Corona hastası yattığını haber verdi. 
Hemşire hanımla hastanın odasına gittiler. 

Hasta, genç bir kadındı. Göğüs kafesi ihtiyacı olan oksijeni 
vücuda alabilmek için hızla kalkıp iniyordu. Bu hareket onun 
narin bedenini daha da güçsüzleştiriyordu. Virüsün akciğere 
dolmasına izin vermediği oksijen iki minik boru ile vücuduna 
girmeye çalışıyordu. Hastanın adı Elif ’ti. Üç gün önce Coro-
naya yakalanmış, evde nefes darlığı artınca eşi onu hastane-
ye getirmişti. Evde kendisinden başka hasta yoktu. Ne eşi ne 
de kızı... Ayşegül Hanım hastanın muayenesini yaptı. Oksijen 
düzeyleri çok düşük seyrediyordu. Hastanın burnundan aldığı 
oksijen miktarını daha da artırdı. Kan tetkiklerini inceledikten 
sonra Elif ’in durumunun ciddiyetinden endişe duyarak bun-
dan sonraki tedavinin yoğun bakım ünitesinde devam etme-
sine karar verdi. Gençliğine rağmen durumu ağırdı. Ona bir 
süre yoğun bakımda tedaviye ihtiyacı olduğunu anlattı.

Elif:
“Bir şey sorabilir miyim?” diye fısıldadı: “Ben... Ölecek mi-

yim? Benim daha küçük bir kızım var.”
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“Hayır, ölmeyeceksin!.. Çok yakında iyileşeceksin.” dedi.
Elif ’in yüzüne tebessüm ederek bakıyordu. “O ölecek mi?..” 

diye sordu kendi kendine. Ne garip diye düşündü. Anneler 
ölüm onlara yakınken bile çocuklarını düşünüyordu. 

Yoğun bakım servisinin kapısına geldiklerinde Elif:
“Kızım bunu bana hastaneye gelirken, uğur getirmesi için 

vermişti. Ben içerdeyken sizde kalabilir mi?” diyerek iki kiraz 
tanesinin yeşil bir yaprakla birbirine tutunduğu bir tokayı onun 
avcunun içine bıraktı ve kapıdan geçerek gözden kayboldu.

Daha sonraki günlerin hepsinde Doktor Ayşegül Hanım 
kendi hastalarına baktıktan sonra onu da görmeye gitti. Bek-
lenen olmuş ve Elif yoğun bakıma yattığının ertesi günü solu-
num makinesine bağlanmıştı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince 
çizgideydi. Yoğun bakım doktorları onu hayata yeniden bağla-
yabilmek için tüm güçleri ile çaba sarf ediyorlardı. Yoğun ba-
kım yatışının sekizinci günü iyi bir haber geldi. Elif solunum 
makinesinden ayrılacak kadar iyileşmeye başlamıştı. Ancak 
ertesi gün gittiğinde Elif ’in yatağı boştu. Hasta bakıcılar yata-
ğın çarşafını değiştirmeye koyulmuşlardı. O neredeydi?.. Ce-
binde taşıdığı tokayı sımsıkı tutarak doktor arkadaşına sordu:

“Elif ex mi oldu, ne zaman?..”
Elif ölmemişti. Solunum makinesinden ayrılmış ve tabur-

culuğa hazırlanmak üzere hayatî tehlikeyi atlatan hastaların 
olduğu servise alınmıştı. Elif yaşama tutunmuştu. 

Günler geçti. Elif iyileşti. Coronanın yıkıcı etkileri onun 
narin vücudunu terk etti. Taburcu olmadan önce Doktor Ay-
şegül Hanım’a teşekkür etmek için uğradı.

Ayşegül Hanım önlüğünün cebinde taşıdığı tokayı çıkarıp:
“Emanetinizi teslim edeyim.” dedi 
Elif:
“Kabul ederseniz bu tokayı kızımla birlikte size hediye et-

mek istiyoruz.” dedi. 
Doktor hanım sevinerek tokayı saçına taktı. Vedalaştılar.
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Aradan çok geçmemişti ki hastane santralinden Ayşegül 
Hanım’a bir ziyaretçisinin onu bahçede beklediği haberi geldi. 
Kafenin sahibi elinde karton bir bardak kahve ile onu bekli-
yordu.

Yaşlı adam:
“O gün kahvaltıda içemediğiniz kahvenizi getirdim.” dedi. 

“Az sütlü ve şekersiz... Güvenlik görevlileri sizi kısa süre gör-
mek için izin verdi, gitmeliyim.” dedi.

Gülümsedikleri yüzlerindeki maskeden görülmemesine 
rağmen gözlerindeki ışıltıyla selamlaştılar.

Kahvesini alıp bahçedeki banklardan birine oturdu. Kafe 
sahibinin ağır adımlarla hastane bahçesinden çıkışını izledi. 
Gözlerini kapatıp kendini o kafede, camdan sokağı izlerken 
hayal etti. Gözlerini açtığında Elif ’i eşi ve küçük bir kız ço-
cuğuyla hastane bahçesinden dışarıya doğru yürürken gördü. 
Küçük kız annesinin etrafında gülerek dolanıyordu. Sarı saç-
larında kirazlı bir toka vardı, iki kiraz tanesinin minik bir yeşil 
yaprağa tutunduğu tokalardan...

O sırada telefonu çaldı. Arayan oğluydu, hasretle konuş-
tular.

Oturduğu banktan kalkarken kendini bir tüy kadar hafif 
hissediyordu. Yaşam ile ölüm arasında onu bekleyen hastaları 
vardı.

Derin bir nefes aldı, yüzünde mutluluk dolu bir tebessümle 
hastalarının yanına doğru yürüdü.
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1976 yılında Ankara’da doğdum. 
2000 yılında Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesini bitirdim. On 
dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları, ardından Çocuk Alerjisi 
ve İmmünolojisi uzmanlığımı ta-
mamladım. 2016 yılında doçentlik 
unvanımı aldım. 22 yıldır çocuk 
hastalara şifa olabilme umuduyla 
severek çalışıyorum. 

Yazmanın ve okumanın iyileştirdi-
ğine tüm kalbimle inanıyorum. Şi-
irler, öyküler, masallar ve roman-
lar oldukça hayatın daha güzel 
olacağı umuduna yaslanmış yüre-
ğimle okuyorum, yazıyorum.

Hayalim, çocukları her zaman ma-
sallarla buluşturan bir masal anla-
tıcısı olmak. Ve kendi masallarımı 
yazabilmek... Onlarla çocuk düş-
lerine girebilmek ve yeniden doğ-
mak masum tebessümleri ile…

DR. MEHTAP KILIÇ

PANDEMİDE  
HEKİM OLMAK  
ÖYKÜ YARIŞMASI  
ÜÇÜNCÜSÜ
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UMUT

Ne kadar çok ses ve ne kadar birbirine karışmış duygu 
var! Saat gecenin üçü... Monitör seslerine bulaşmış yor-

gunluğun ağırlığı omuzlarımda. Cihazların yapay çığlıklarına 
karışan yaş yaş öksürük sesleri hatırlatıyor insan olduğumu. 
Beyaz duvarların içlerine sızmış ne çok anı var, ne çok acının 
kokusu ve ne çok kurtuluş hikâyesi!.. Ve şimdi beyaz duvar-
lara beyaz maskeler eklendi. Beyaz maskelerin ardına siyah 
hikâyeler… Umutlara karışmış kesif bir ilaç kokusu sarmış 
yine her yanı. 

Bu sekiz yataklı hastane odası yaşamımın ne büyük parça-
sı!.. Son dönem artan gerginliğim peşimi bırakmıyor. Maske-
lere sıkışmış nefesim artık yetmiyor kendime. Sahneye çıkınca 
dertlerimi unutuyorum, diyemiyorum. Ve ne çok sahnede oy-
nuyorum!.. 

Yoğun bakım hekimiyim ben. Zor gecelerin insanı... Güçlü, 
kararlı, soğukkanlı... Ve içinde sıcacık evlat sevgisi taşıyan bir 
baba... Bir eş... Ve bir evlat... Hepsini oynayan ben... Yetemi-
yorum. Her gün zihnimi o beyaz duvara çarpmış gibi kulakla-
rımda davetsiz seslerin çınlamalarıyla gidiyorum eve. Eskiden 
gelmezlerdi benimle. Zile de dokunamıyorum artık. Güzel 
evimde bir yabancı gibiyim şimdi. Eskiden sevinçle basardım 
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zile. Peşinden kızımın ayak seslerine sevinç ve heyecan karı-
şırdı. “Babam geldi!” diye bağırır, küçücük kolları ile sımsıkı 
sarardı ve ben tüm günün acı dolu seslerini paspasın kenarına 
bırakırdım. Şimdi bir anahtar deliğine, titreyen ellerimle yer-
leştirdiğim metal açıyor evimin kapısını. Soğuk duvarlar karşı-
lıyor beni. Tüm gün işitme hakkımı yoğun bakımda kullanmı-
şım gibi bir sessizlik hâkim her yanımda. Beraber getirdiğim 
sesler olmasa varlığımı sorgulayacak durumdayım. Bu salgın 
kıskacının ilk günleri sevdiklerime zarar verir miyim kaygı-
sı vardı yüreğimde. Önce sarılmalar bitti, sonra tebessümleri 
erteledik bilinmeyen bir zamana. Otuz iki gün oldu eşimi ve 
kızımı kayınvalideme emanet edeli. Bir korku tünelinde, ka-
ranlıkta yalnız başıma akıyorum zamana karşı. Ne zaman yo-
lun sonu, bilmiyorum. 

Üç ay oldu adı konalı bu tarifsiz kıskacın: “Pandemi”. Ama 
sanki dünyayı değil de bedenimin her köşesini, her hücresi-
ni sarmış gibi virüs. Hatta taşmış bedenimden; özlemlerimi, 
heyecanlarımı, sevinçlerimi de almış kıskaçlarının arasına. 
Her gün aynada gözlerimi izliyorum. Bakışlarım kendimle 
konuşmama şaşkın. “Sen hekimsin, dik dur, ne bu omuzlar?” 
diyor bir yanım, diğer yanım çökkün. Bu dağınık sesleri sus-
turmak için sanal bir kalabalığa davet çıkarıyor ellerim ve 
televizyonun yeşil ışığı yanıyor. Her yerde aynı haberler... 
İnsanlığın oksijeni düşmüş gibi alarm veriyor her kanal. Ve 
ben yine aynı sesleri anımsıyorum. Koşmak dürtüsü sarıyor 
içimi, birilerini kurtarma telaşı... Serumlar, iğneler ve yine 
aynı ilaç kokusu burnuma geliyor. Gerçekten evde miyim, 
bilmiyorum.  

Gün ışımış. Güneş hiçbir şeyden haberi yok gibi kızıl kızıl 
gülümsüyor doğudan. Umudun rengi olmalı kızıl. Her gün, her 
yeni gün, yeniden doğmak, her şeye inat... Ve bugün de her sa-
bah olduğu gibi umudu yüreğime koyup başlıyorum işime. Tek 
tek nefes olmaya çalışıyoruz hepimiz her bedene. Kimi zaman  
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cana can katıyoruz, kimi zaman bir sayfa daha kopuyor yaşa-
mın yapraklarından. Her gidenle gidilmese de her giden bir 
çizik atıyor yüreğimize. 

Öğlene doğru bir acı çörekleniyor boğazıma. Sonra kolla-
rıma dağılıyor yorgunluk. Yoğun geçen günlerin izleri olmalı 
diyorum bedenimin isyanına. Birkaç saat sonra başımda bir 
ağrı. Her monitör sesi tekrar tekrar yankılanıyor şakaklarım-
da. Oturmak zorunda hissediyorum. Arkadaşlarım “İyi görün-
müyorsun.” diyor. Yüzümü yıkamak istiyorum. Alnımda ter 
taneleri... Bembeyaz yüzüm... Aynadaki ben, solgun... Beyaz 
önlüğümü çıkarıp sedyelerden birine yatırıyorlar. Uzanınca 
daha çok hissediyorum bedenimin bacaklarıma ağır geldiği-
ni. Herkesin aklında aynı soru: Ben de mi?.. Birkaç saat sonra 
uykuya dalıyor gözlerim. Önce kızım geliyor düşlerime. Uzun, 
sarı saçlarını öpüyorum doyasıya. Sımsıkı kucaklıyorum. Son-
ra annemin sesi kulaklarımda. “Yavrum!..” diyor. “Sıcak bir 
çorba kaynatayım sana.” Buram buram nane kokusu tütüyor 
burnuma. Arada gözlerim açılıp kapanıyor, birkaç makine sesi 
karışıyor düşümdeki seslere. Tepedeki parlak, beyaz hastane 
lambası zihnimi aydınlatmak için çabalıyor. O da yorgun. Her 
yer karanlık. 

Gözlerim biraz açılınca anlıyorum ciğerlerime gizli gizli 
yerleşen davetsiz misafirin ağırlığını. Göğsümü sımsıkı saran 
ağlar var sanki. Giderek tükeniyor gücüm. Öksürükler gide-
rek artıyor. Arkadaşlarımın bakışları... O bakışlar... Kendime 
sormaktan çekindiğim, kaçtığım sorular onların gözlerinden 
önüme dökülüyor tek tek. Geçecek mi?.. 

Soluk almaya gücü yetmeyen bedenime bir makine eşlik 
ediyor. Uyutmaya çalışıyor olmalılar beni. Aynı beyaz lamba, 
zihnimin dehlizlerinde yol arıyor. Mönitör sesleri... İnsan ses-
leri... Bildik bir koku... “Kızım!..” diyorum dudaklarımın gücü 
yettiği kadar. Sesimi kimse duymuyor. Gözkapaklarımda bir 
ağırlık. Karanlık yeniden... 
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Kaç kez daha güneş doğdu kızıl kızıl, beyaz bulutların ara-
sından, kaç düş daha gördüm, bilmiyorum. Küçük bir ışık 
hüzmesi sızıyor bedenime. Bir ağırlık göğsümün üzerinde... 
Bana ait makinenin sesleri kulaklarımı tırmalıyor. İçimden 
sayıyorum rakamları. Nabzım düzensiz. Ne kadar böyle da-
yanır yaşama tutunmaya?.. Bu tutuk soluklar ne kadar yeter 
direnmeye?.. Yaşam denen oyunun ikinci perdesi olacak mı?.. 
Ailem!.. Kızım, daha çok küçük. Annem, dayanabilir mi yüre-
ğin?.. Şu odada son üç ayda yaşanan onca siyah hikâyeye şahit 
olmasam daha güçlü olurdum. Ben böyle omuzları düşük hiç 
olmadım. 

Arada bir damarlarıma yayılan soğukluk kendime getiriyor 
beni. Hiç böyle düşünmemiştim ilaçları. Bir yanımız iyileşirken 
bir yanımız üşüyormuş yalnızlığımızda. Bu hastane yatağında 
ilk defa bu kadar uzun kendimi dinlediğimi fark ediyorum. Ne 
çok soru varmış kendime sormayı ertelediğim!.. Meğer ölüm 
ne kadar yakınımızda iken o kadar uzak yaşıyormuşuz ondan!.. 
Hekim olunca hiç ölmeyecekmişsin gibi sanki. Şimdi yamacı-
mızda ölümün kokusunu hissedince nasıl da değişiyor düşün-
celer. O küçücük virüs mü öğretiyor bize bu dev gerçekleri?..  
Yüzümüze yüzümüze, yüreğimize yüreğimize çarpıyor şimdi. 
Hem kendi sarıp sarmalamış bedenimi hem de soruları, kaygı-
ları bir ağ gibi dolamış her yanımı. Ne kadar merak içindedir 
sevdiklerim şimdi!.. Ne çok soru sormuştur çiçeğim, “Babam 
nerede, ne zaman gelecek?” diye. Geleceğim bir tanem evimize, 
senin için tutunacağım her dalından yaşama.   

Penceresiz bu odada kaç gün batıyor ve yeniden doğuyor, 
bilememek ne zor. Şu nefesime güç vermeye çalışan makine-
den bir kurtulsam!.. Kendi kendime derin bir nefes çekebilsem 
içime, bir doğrulabilsem hayata karşı dimdik!

Bugün biraz daha açıldı gözlerim. Beni izleyen arkadaşım 
belki akşama ayırırız makineden, diyor. O kalın plastik çerçe-
veli gözlüklerinin ardında umudu, iki kat maskesinin ardında  
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tebessümü seçmeye çalışıyorum. Katık yapıyorum kendi 
umutlarıma, akşamı bekliyorum saat kaç bilmeden. Ayarlarını 
giderek düşüyor olmalılar makinenin. Ciğerlerime daha fazla 
kendi nefesimi çektiğimi hissediyorum.  

İşte o an!.. Boğazımdaki kalın tüpü alıp göğsüme yaşamı 
pompalayan cihazı kapatıyorlar. Tüm gücümle yeniden tek ba-
şıma solumanın özgürlüğünü yaşıyorum. Bir daha, bir daha 
soluyorum. İçimde bir gözyaşı, bir mutluluk, yanaklarımdan 
süzülüyor kimseler görmeden beyaz çarşafa. Bir telefonla arka-
daşım yanaşıyor yanıma. Ekranda kızımın heyecan dolu yüzü. 
Nasıl da zıplıyor “Baba, baba!” diye. “Canım, canım benim!” 
diyorum, çıkmıyor sesim. Gülümsüyorum gözlerimi silip. Ya-
nında eşim, gözyaşları ortak. Korkular, özlemler, heyecanlar... 
İnsan olmaya dair ne varsa yüreğimde hepsi gözlerimde yaşa 
evrilmiş. Gözlerimi kırpıştırıyorum, geleceğim diyorum yuva-
ma. Az kaldı… 

Taburcu olalı bir ay oldu. Bugün yine yeniden steteskopum, 
beyaz önlüğüm ile, aynı aşkla işime gidiyorum. Gün yine do-
ğuyor. Yine kızıl gökyüzü. Dudağımda sevdiğim şarkının kı-
pırtıları: 

“Güzel günler bitti sanma
Her doğan gün umut taşır
Güzel günler bitti sanma
Her doğan gün umut taşır.’’
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Ben İrem Akbolat. 1989 Mart ayının, 
kendim için uğurlu sayı gördüğüm, 
13’ünde dünyaya gelmişim. Beş ya-
şıma kadar sadece İrem’ken baba-
annemi ani kaybetmemiz sebebiyle 
“Fikriye” ismini de almış oldum. “Fik-
riye” ismi benim için çok daha anlamlı 
oldu bu vesileyle. İlkokul ve ortaoku-
lu çok başarılı devlet okullarında oku-
dum. Lisede ailemin de isteğini göz 
önüne alarak sıralamamda ilk sıraya 
yazdığım Kahramanmaraş Anadolu 
Öğretmen Lisesini kazandım. Daha 
sonra KSÜ Tıp Fakültesini kazandım. 
Üç yıl Çukurova Üniversitesinde te-
mel bilim eğitimlerini aldıktan sonra 
Kahramanmaraş’a dönerek 4-5-6. 
sınıflarımı okuyarak mezun oldum. 
Adana’da da memleketim olan Kah-
ramanmaraş’ta da harika insanlarla 
tanıştım ve bu durum, hayatımı daha 
yaşanılır bir hâle getirdi. Marmara 
Üniversitesi Hastanesinde pediatri 
eğitimimi tamamlamak üzereyim. Li-
seden bu yana hayalim olan “çocuk 
hekimliği”ni yapacak olmak benim 
için çok değerli. Müstakbel eşimi ta-
nıma fırsatını verdiği için Marmara 
Üniversitesinin bendeki yeri hep ayrı 
olacak. İstanbul’da çalışma hayatıma 
devam ediyorum ve edeceğim.

DR. FIKRIYE IREM AKBOLAT

KADRİ RAŞİD ANDAY 
ONUR ÖDÜLÜ
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ZAMANSIZ VEDA

Cumartesi günlerini çok severdim çocukluğumda. Kar-
deşimle kitaplarımızı, oyuncaklarımızı yanımıza alır, 

anneannemlere giderdik. Teyzem hekimdi, onun odasında 
oyunumuza başlardık. Bir masa yapardık sehpadan -hekim 
masası- masamızın üzerinde isimlik, kalemlik, değişik kalem-
ler, tıp kitapları ki ben en çok Olcay Neyzi, Pediatri kitabını se-
verdim, kitabın üstünde saçları örgülü bir anne ve kucağında 
bebeğinin olduğu bir görsel vardı. Bebekleri kim sevmez ki?.. 
Benim de en çok onu sevmem bu yüzdendi bence.  Önce ben 
hekim olurdum, kardeşim hasta olurdu. Odada kullanılma-
yan bir stetoskop vardı. O, bizimdi. İlk stetoskobumuz. Sonra 
yerlerimiz değişirdi kardeşimle. Unutmadan; beyaz önlüğü-
müz de vardı tabii ki ayaklarımıza kadar inen. O oda bizim 
en sevdiğimiz oyun alanıydı. Dedem gelirdi yanımıza, sıradaki 
hasta o olurdu. Sonra annem, anneannem... Teyzem hep çok 
çalışırdı, doksanlı yıllarda da ailemizde en çok çalışan oymuş, 
düşünüyorum da...

Çocukken hekimimiz teyzemizdi hâliyle. Çok bilgili, yar-
dımsever bir hekim olmuştur hep. Onu kendimize örnek al-
mayıp kimi alacaktık, bilmiyorum.  Dedem; teyzemle ve öğ-
retmen olan annemle ayrı gurur duyardı. Kolay mı, çevresinde 
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“Kız çocuğu da okutulur mu?”, “Bunlar kocaya kaçar, okutma!”, 
“Senin kızlar güzelmiş, evlendirelim.” diyenlerin arasında kız 
çocuğu okutmak?.. Akıllı, güzel, çalışkan –dedemin deyişiy-
le– “asil Çeçen kızları”nı insanlardan korumak zor olmuş hep. 
Kendi dedesi Çeçenistan’dan sürgün edilirken hiç bilmediği 
bir dili küçük yaşında öğrenip hayatı boyunca açlık sınırında 
yaşamış, evi bile olmamış birisi benim dedem. Dört çocuğunu 
da üniversite mezunu yapıp iş güç sahibi yapmayı da başarmış 
o yoklukta. Pes etmemiş, gece gündüz çalışmış bu uğurda. En 
çok sevdiği kişi “Atatürk” olmuş, sürgün edildiği bu ülkeyi de 
canından çok sevmişti hep.  Ama bir Kafkas ezgisi duysa göz-
leri dolar, çok üzülürdü. 

Yıllar sonra teyzem, kardeşim ve benim aynı hastanede gö-
rev yapacağımız hiçbirimizin aklına gelmezdi. Teyzemin uz-
man hekim olarak çalıştığı hastaneye, kardeşim ve ben altı ay 
arayla uzmanlık öğrencisi olarak, sınavı kazanarak gelmiştik. 
Tüm aile için büyük bir sevinç olmuştu bu. En çok da kızını 
İstanbul’da yalnız bıraktığını düşünen dedem için... Sevdikle-
rimin birkaç alt katımda çalışıyor olduğunu bilmek benim için 
anlatılmaz bir duyguydu, hiç bilmediğim bir şehirde. 

Hayat bütün olağanlığına, iş yoğunluğuna rağmen benim 
için güzeldi. 13 Mart 2020’de doğum günümü ilk kutlayanlar 
anneannem ve dedem olmuşlardı. Dedem “Dikkat et kızım, 
bir virüs varmış, aman sen daha çok gençsin!” demişti telefonu 
kapatırken. O an çok anlam ifade etmemişti benim için, bir 
virüs neler yapabilir ki diye düşünmüştüm cahilliğimle.

Sonraki günler İstanbul’da geçirdiğim son üç yıl kadar gü-
zel ve olağan olmayacaktı. Teyzem, ben ve kardeşim Covid-19 
pandemisinin içinde bulduk kendimizi. Başlarda hemen ge-
çecek diye düşünmüştük, ne kadar sürebilirdi ki?.. Ama sonra 
birbirimize virüs bulaştırmamak için görüşmemeye başladık. 
Aynı şehirde, aynı hastanede birbirimize uzaktan bakmaya 
başladık. Psikiyatri asistanı kardeşim Covid-19 servislerinde 
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en son elinde ne zaman gördüğümü hatırlamadığım stetosko-
puyla hasta muayene etmeye, kendi çocuklarının odasına gir-
meye korktuğu yaşlı hastalara bakmaya başladı o servislerde. 
Bizler hastalarda neler yapabileceğini bilmediğimiz virüsle sa-
vaşmaya başladık. Ah çocuklar!.. Ne çok korkuyorlardı kendi-
mizi korumak için giydiğimiz kıyafetlerin içindeki bizlerden. 

Günlerimiz ailemizi, sevdiklerimizi, insanları uyararak 
geçiyordu. Virüsten korunmak çok önemliydi, aşısı yoktu, te-
davisi bilinmezliklerle doluydu. Her gün tanıdığımız, tanıma-
dığımız onlarca insan ölüyordu. Pandemilerle ilgili tarihten ör-
nekler vardı ve insan okudukça, bildikçe daha da korkuyordu. 

“En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” demiş Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk.  Her sözü gibi bunun da ne 
kadar doğru olduğunu anlıyorduk bu süreci yaşarken. İnsan-
lara yaşadığımız durumun vahametini anlatmak ne zor oldu 
biz hekimler için!..

Fazıl Hüsnü Dağlarca fevkalade anlatmış içimdeki bitme-
yen, ağırlığında ezildiğim duygularımı:

“Korkuyorum anneciğim, ellerin nerde?
Okşa benim saçlarımı rüyaya bedel.
Garip ninnilerle uyut beni,
Korkuyorum yaşamaktan ki, çok güzel.”

14 Kasım 2020 sabahı annemin telefonuyla uyandım er-
kenden. “Deden hasta, çok öksürüyor, ateşi var.” dedi. Örnek 
alınması için ekip yönlendirdik. Aklımdan neler geçtiğini bir 
bilseniz. İnsan ne çaresiz bir varlık, ne zavallıyız esasında!.. 
Çocuk acil servis kıdemlisi olduğum için hızlıca hazırlanıp 
hastaneye yetiştim, hem oradaki hastalarımı düşünmem hem 
de dedemi güvendiğim birine emanet etmem gerekiyordu. 
Yakın bir arkadaşımı arayıp dedemin yanına gönderdim. Yü-
reğimi sıkıştıran şey başıma gelmişti, dedemin satürasyonu 



38

düşüktü ve kötü görünüyordu. O sırada teyzem aradı, maale-
sef korktuğumuz başımıza gelmişti. Sonuç pozitifti. Ambulans 
gelmişti. Annem, dedemin yanında onunla birlikte hastaneye 
gitmişti. Üniversiteden hocalarımı aradım ve dedemi hızlıca 
servise aldılar. Telefonda ağlaştık dedemle. O kadar üzgün-
dü ki “Kızım, ben galiba bu hastalığa yenileceğim.” dedi, za-
ten zar zor konuşuyordu. Ona böyle bir şeyin olmayacağını, 
elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyledim. Annem çok 
etkilenmişti olanlardan, babasına hayran bir kız çocuğuydu o. 
Düne kadar arabasını kullanan, sağlıklı babasını zamansızca 
kaybediyordu.

Teyzem ertesi gün İstanbul’dan yola çıktı, hastanede dede-
mi bulduğunda donakalmıştı. Dedem konuşamaz hâldeydi, 
çok yüksek miktarda oksijen almasına rağmen satürasyonu 
çok düşüktü. Hızlıca yoğun bakıma danışıldı ama yoğun ba-
kımlarda yer yoktu. Öyle kötü durumdaydı ki ülke yoğun ba-
kımlarda yer kalmamıştı. Ara yoğun bakım denilen bir alanda 
bir yer açılabildi, teyzem hekim olduğu için yanında kalması-
na izin verdiler. Kardeşim ve ben de birkaç gün arayla onların 
yanına gittik. Teyzem gün boyu hiç uyumuyor, sürekli dedeme 
bakıyordu. Bizler de teyzem gibi kendimizi riske atarak onu 
dinlendirmek için dedemin yanına girdik ve ona baktık. Riske 
atmak demişken, zaten mesleğimiz gereği her gün tanımadı-
ğımız hastalar için yapılması gerekenden fazlasını yapmıyor 
muyuz?.. Ailelerinin bile kabul etmediği riskli durumlarda 
kendimizi feda etmiyor muyuz?.. Dedem için bunu yapmak 
bizim için olsa olsa ona karşı bir vefa borcuydu.

 Dedemle son konuşmalarımı o anlarda yaşadım. Bana 
daha fazla dayanamayacağını, bu hastalığın onu öldüreceği-
ni söylediği anlar aklıma gelir ve gözyaşlarımı tutamam hâlâ. 
“Anneannene iyi bak!” demişti. “O çok üzülür ben öldüğüm-
de. Beni köyüme götür.” Köyü, dedemin tüm hayatıydı, Çeçen 
akrabalarıyla orda yaşarlardı yılın yarısında. Yaz boyu Kafkas 
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düğünleri yapılır herkes eğlenirdi. Dedeme odada Kafkas ez-
gileri açtım, ağladı. Son kez dinlediğini biliyordu bence. Ama 
benim hâlâ umudum vardı. Hekim de olsanız insan sevdikleri 
hasta olunca onların başına en kötüsünün geleceğini hiç dü-
şünmüyormuş.

Dedem birkaç gün içinde daha da kötüleşti. Artık kendisi 
nefes alıp veremiyordu ve üst basamak yoğun bakıma götürül-
mesi gerekti. Anneme babasını son kez orda gösterdik. O ka-
dar çok teşekkür ediyor ki ölmeden son kez görebildiği için... 
Ben onu yaşatamadığımız için annemin gözlerinin içine halen 
bakamıyorum ama o bunun farkında bile değil. Koskoca otuz 
gün dayandı koca çınarımız. Bize her gün teşekkür ederek ge-
çirdi yanımızdan ayrıldığı güne kadar zamanını. Teşekkür et-
meyi bilmeyen binlerce hasta yakınıyla karşılaştım ben, benim 
dedem ölürken bile teşekkür ediyordu.

 Cumartesi günlerini çok severdim, dedemi cumartesi 
günü kaybedene kadar. Hem de annemin doğum gününde... 
Sabahtan içimde bir ağırlık, kötü bir şey olacağını hisseden ru-
hum... Bazı insanlar hisseder derler, ben onlardanım sanırım.  
Annemin doğum günleri bizim için hüzün dolu artık.  Anne-
min yüreğinde taşıdığı yükü tahmin bile edemiyorum.

Pandeminin bizden aldıkları tarif edilemeyecek büyüklük-
te... Aylarca süren yasımız yerini kabulleniş ve hüzne bıraktı. 
Ama içimizden atamadığımız korkularımız var, sevdiğini böy-
le bir hastalıktan kaybeden herkesin içindekiler kadar. 

Ümit Yaşar Oğuzcan dizeleri gibiyiz:
“Yüreğimde yeryüzünün ağırlığı var
Başımda bütün rüzgarların uğultusu
Dalgalanır içimde en yüce dağlar
Büyük kederlerim denizler dolusu.”
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18 Aralık 1988, İstanbul doğumlu 
olan Gözdenur Savcı, liseyi Per-
tevniyal Lisesinde okuduktan son-
ra tıp eğitimini İstanbul Üniversi-
tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesine gelenler bölümü) almış-
tır. Çocukluk hayali olan çocuk 
doktorluğu eğitimini ise İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de tamamlamıştır. Hacettepe Üni-
versitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
Sosyal Pediatri Anabilim Dalında 
doktora eğitimine devam etmek-
tedir. 2 çocuğu ve eşi ile Sam-
sun’da yaşamaktadır. Sanatın her 
dalına ve felsefeye ilgi duyar. Tüm 
dünya için tek bir dileği olsa o da 
“barış” olur.

DR. R. GÖZDENUR SAVCI

KADRİ RAŞİD ANDAY 
ONUR ÖDÜLÜ
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DOKTOR NIL VE KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU

Pandemi döneminde emek veren  
tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına...

“Biiir, ikii, üçç!..’’ 
Nil yumurta kutularını bir kez daha kibritle tutuşturdu 

ve kömür ile çırayı üst üste dizdiği sobanın içine attı. Bu tam 
dördüncü denemesiydi. İlkinde kömürü fazla koymuş, çıra 
yeterli gelmemişti. İkincide çıraları boşluk kalmayacak, hava 
alamayacak şekilde dizmişti. Üçüncüde havalanma deliğine 
dikkat etmemişti. Sonuçta hepsinde yaktığı ateş sobayı tutuş-
turmaya yetmemişti. “Bu sefer oluyor galiba?’’ dedi. Aklına 
eşinin sözleri gelmişti. 

Nil yeni uzman olmuş bir çocuk doktoruydu, eşi ise iç has-
talıklarında eş zamanlı olarak uzmanlığını almıştı. Mecburi 
hizmet kurası öncesi kadrolara bakarken eşi birden Nil’e dön-
müş:

“O değil de... Gideceğimiz yerde doğalgaz olmayabilir, sen 
soba yakmayı biliyor musun?’’ diye sormuştu. Nil soba yakma-
yı bilmiyordu. Eşine sordu: “Sen biliyor musun?’’

“Teorik olarak biliyorum ben de.”
“Teorik olarak?..”
“Yani, ben de hiç yakmadım.”
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Ama insanoğlu böyle değil midir? Her şey öğrenilir, bir yol 
bulunur. Hayat her koşulda devam edecektir.

Bu düşüncelerle, sobanın yavaştan ısıttığı odada oturur-
ken Nil, eşini ve çocuklarını özlediğini bir kez daha hissetti. 
Nil’in ataması tam da Covid-19 pandemisinin ilk dönemine 
denk gelmişti. Eşi ile devlet hizmet yükümlülüğü kurası so-
nucu farklı şehirlere atanmışlardı. Pandemi nedeniyle şehir-
lerde doktor ihtiyacı artmış ve eş durumu dahil tüm tayinler 
askıya alınmıştı. Görev yaptığı ilçede kreş yoktu, çocuklarını 
getirse onlara kim bakacaktı? Annesi mi?.. Annesinin tansiyon 
hastası olması onu olası Covid enfeksiyonuna karşı daha sa-
vunmasız kıldığı için Nil, annesini de riske atamadı. Çocuklar 
anneanneleri ile İstanbul’da kaldılar. 

Nil’in atandığı ilçe, şehir merkezine yaklaşık 95 km uzak-
lıkta, küçük bir Anadolu ilçesiydi. Arkadaşlarına “Önce şeh-
ri geçiyorsun, sonra büyük binalar, 3-4 katlı evlere dönüyor, 
devam ettikçe evler seyrekleşiyor, büyük alanların içerisinde 
bir iki katlı evler beliriyor. Derken inekler ve traktörleri görü-
yorsun, sonrasında da benim ilçe!’’ diye anlatmıştı. Geldiğinde 
kiralık ev bulamamıştı, otel zaten yoktu. Başhekim bey uzun 
süredir oradaydı ve yöre halkını iyi tanırdı. Almanya’ya göç 
eden bir ailenin, yakın zamanda vefat eden aile büyüklerinin 
yaşamış olduğu ev aklına geldi. Başhekim hemen birileri ile 
iletişime geçti. “Eşya derdi de olmaz!” diyerek Nil’e o yardımcı 
olmuştu. 

Nil arkasına bir yastık aldı ve ayaklarını kanepeye uzattı. 
Eli istemsizce cep telefonuna gitti. Ama Nil evdeydi ve tele-
fonunu kullanabilmesi için bina dışına çıkması gerekiyordu. 
Çünkü hastanede çeken operatör, evde çekmiyor, evde çeken 
ise hastanede çekmiyordu. Bir roman aldı “Olsun!..” diye dü-
şündü. Bir miktar dijital detoks iyi bile gelebilirdi. Kitap okur-
du, makale tarardı, film izlerdi. Vaktini pekâlâ verimli geçire-
bilirdi. Bir süre sonra gözleri kitaptan uzaklaştı. Odanın içine 
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süzülen ışığı takip etti. Koridorda, şap beton zemin üzerinde 
parçalı desenden daire şeklinde haroşa el örgüsü bir paspas, 
salonun girişinde kapının alınlık denilen kısmındaki 4-5 
cm’lik çıkıntıda, kimisi akmış, kimisi hiç kullanılmadan yatık 
duran beyaz mumlar (elektrik kesintileri demek ki eskiden de 
sıkmış), salon zemini parke görünümünde vinil kaplama, bir 
tane yeşil kadife berjer, bir küçük katlanır yuvarlak masa ve 
iki sandalye, şu an üstünde oturmakta olduğu, kapağı açınca 
saklama dolabı olan, kapalı iken oturma koltuğunun sırt kıs-
mına dönüşen çekyat kanepe, kurumaya yüz tutmuş bir mor 
menekşe ve bir tane kılıç çiçeği, mavi boyalı duvar üzerinde el 
örgüsü saklama çantası ile asılmış bir Kur’an-ı Kerim, hemen 
yanında siyah beyaz renkte sanki ayrı iken çekilmiş de son-
radan birleştirilmiş iki fotoğraf gibi ciddiyetle duran yaşlı bir 
kadın ve erkek resmi, sehpada vazo içinde kimisi haraplaşmış 
plastik çiçekler, tavanda bir tane çember şekilli floresan lamba 
-elektrik düğmesine basınca asla hemen yanmaz, illa oklava 
ile dürtmek lazım- köşede camlı küçük bir dolapta sedefli gibi 
duran somon rengi, eski model fincan takımı ve kahverengi 
camdan yemek takımı, hemen bitişiğinde Nil’in üst üste dizdi-
ği “çocuk sağlığı ve hastalıkları” kitapları... İşte, eşyaları da Nil 
gibiydi, yabancılaşmış ve yalnız.

 “Of çok düşünmemeliyim!” dedi Nil. Eş durumu tayini ne 
zaman açılır, pandemi biter mi, 350 gün geçer mi, bilemedi; 
psikolojisini sağlam tutmalıydı. Tam o anda belli belirsiz bir 
müzik işitti. “la la la... la” diye şarkı söyleyen bir kız ve piyano 
sesi... Bunu sanki daha önceden dinlemişti, anımsıyordu ama 
tam duyamıyordu; belki de o nedenle net hatırlayamıyordu. 
Üst kattakilerden mi geliyordu bu ses?.. Onlar acaba nasıl biri-
leriydi? Bu şarkıyı nereden dinliyorlardı? “la la la...la” Bu hangi 
şarkıydı?.. Dilinin ucundaydı, ah biraz daha net duyabilseydi!.. 
Şimdi tüm dikkati ile üst kattan gelen seslere odaklanmıştı. 
Odaya girenlerin ayak sesleri müziğe eşlik etti. Muhtemelen üç 
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dört kişiydiler. İçlerinden birinin sesini işitti: “Aç gözlerini, hadi 
gayret et!” Yukarıda da mı yaşlı bir çift vardı? Belki de yemek 
yemekten kaçmak için uyku numarası yapan sevimli bir ihti-
yar?.. Yanında torunları, çocukları?.. Müziği moral olsun diye 
mi açmışlardı? Arkadan “dıt dıt” diye sinyale benzer sesler ge-
liyordu. Acaba küçük bir çocuğun oyuncak arabasından gelen 
sesler miydi?.. Sesleri dinlemeyi bıraktı, başkasının mahremine 
dahil olduğunu hissetti ve yaptığından utanç duydu. Derken 
kapı vuruldu. Kimseyi beklemiyordu. Ama ilçe küçük bir yer 
olduğu için halk, ilçedeki tek çocuk doktorunun evini öğren-
mekte gecikmemişti. Dün akşam ateşlenen bir çocuğu evine 
getirmişlerdi, evvelsi gün ise taze süt ve yumurta... Bu sefer ka-
pıyı kim çalıyordu? Biraz korku ve çokça merakla kapıyı açtı. 

7-8 yaş civarında, saçları dolaşık ve yer yer kelleşmesi olan 
soluk benizli, yüzü gözü kir pas içerisinde, yamalı ve kenarla-
rından ipleri atan, kat kat kazak ve hırka giymiş, kalın patik 
üzerine siyah lastik ayakkabılı -onları da ters giymiş- bir kız 
çocuğu... Hafif çekik gözleri Nil’e bakıyor, yüzü asla gülmüyor-
du. Nil “Merhaba!” dedi. Kız çocuğu karşılık vermedi. “Adın 
ne senin?” yine ses yok. “Hasta mı oldun? Annen baban nere-
de?” Nil’in bütün soruları yanıtsız kalmıştı. Kız çocuğu sade-
ce orada öylece duruyor ve Nil’e bakıyordu. Neden sonra kız 
üç adım attı çıkış kapısına doğru ve tekrar döndü, Nil’e baktı. 
Nil “Seninle gelmemi mi istiyorsun?” deyince çocuk onaylar 
gibi başını aşağı yukarı salladı. Çocuğun bu görüntüsü Nil’e 
dokunmuştu. Cesaretini topladı, kapının iç tarafında asılı du-
ran montunu sırtına geçirdi. Çocuğu takip etmeye başladı. Üst 
kattaki şarkı, apartman sahanlığından daha net duyuluyordu: 
“la la ... la” 

Apartmanın demir kapısından çıktığında her tarafın sisle 
kaplandığını gördü. “Nereye gidiyoruz?” dedi Nil. Kız çocuğu 
hiç cevap vermeden önden ilerledi. Evler eski püskü, sokaklar 
dardı, toprak yol ile taşlar karışmıştı. Sadece ana caddede pa-
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ket taşlı, düzgün ilerlenebilecek yol vardı. “Bari şuradan gide-
lim, orası daha kolay.” dedi Nil ana caddeyi göstererek. “Böyle 
sıkışık, dolambaçlı, bozuk yollardan niye yürütüyorsun beni? 
Nereye gidiyoruz?”

Kız cevap vermeden hızlı hızlı yürüdü. Kız nihayet sıva-
sı çatlamış, tek katlı, tahta kapılı bir evin önünde durdu. Nil’e 
baktı, Nil kızın yanına geldi. “Niye durduk? Burası kimin evi?” 
diye sordu. Kız Nil’in elini iki eliyle tuttu ve evin kapısının üze-
rine koydu. Nil ve kız sanki evin içerisindeydi.

Üç tane çocuk, bir yaşlı kadın, anne ve baba evdeydiler. 
Çocuklardan en büyüğü 9-10 yaşlarındaydı. Karıncalı bir tele-
vizyon karşısına geçmiş, pandemi nedeniyle kapanan okullara 
çözüm olarak yayınlanan programı izliyordu. İkinci çocuk 7-8 
yaşlarındaydı. Ailenin başka bir televizyonu yoktu, internet/
bilgisayar zaten yoktu; o ders çalışamıyordu. Elinde kasası kı-
rık küçük bir kamyon, halının desenlerini kendine yol yapmış, 
“vırn, vıırnn” diye sesler çıkararak oyun oynuyordu. Üçüncü 
çocuk ise 9 ay civarındaydı. Yerde bir yandan abisini ve abisi-
nin kamyonunu izliyor, bir yandan da babaannesine ait ilaç ku-
tusunu eline geçirmiş, kenarı ile dişlerini kaşıyordu. Babaanne 
demir somyalı bir divanda oturuyor, elindeki iki şişle bir şeyler 
örmeye çalışıyordu. Babaysa elinde külü düşmek üzere olan si-
garası ile iskambil kağıtlarından bir çeşit fal bakıyordu: “Yarın 
iş bulabileceksem kartlar açık çıksın!” Annenin de diğer aile 
büyükleri gibi yüzü asıktı. Bir yandan çocukları gözlüyor, bir 
yandan da bilmem kaç gündür aynısını yapmaktan usandığı 
erişteyi kavuruyordu. Elinden başka ne gelirdi bu yoklukta?.. 
Tarhana, erişte, ekmek, su. “Bugünümüze de şükür!” dedi, “En 
azından hep beraberiz.”

Nil pandeminin bu boyutunu düşünmüştü ama ilk kez bu 
kadar içinde hissetmişti. Eğitimde eşit miydi tüm çocuklar?.. 
Peki ya pandemi nedeniyle işini kaybedenler?.. Poliklinikte 
demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği yaygındı. Nasıl yaygın 
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olmasın ki?.. Kitaplarda beslenme önerilerinde bulunulması 
tavsiye ediliyordu: “2 köfte büyüklüğünde et; mümkünse gün 
aşırı ya da karaciğer...Hiç olmazsa mercimek.” Önerilerin gün-
lük hayatta karşılığı çok yoktu. İçi ezildi. Derken kız çocuğu 
yürümeye başladı. “Şimdi nereye?..” dedi Nil ve kızı takibe baş-
ladı. 

Üç katlı bir apartmanın önünde durdular. Kız, Nil’in elini 
yine ellerinin arasına aldı, 2 numaralı daireyi işaret eden zile 
dokundu. “Aa, inanamıyorum!” dedi Nil. “2. kata mı geldik 
şimdi? Evdekiler bizi duymuyorlar, değil mi?” Kız çocuğu ce-
vap vermedi. İçeride göbekli, esmer, kıvırcık saçlı, eşofmanlı 
bir adam vardı. Boynunun açık kısmından altın rengi zinciri 
ve beyaz atleti görünüyordu. Adam masada yalnız başına otur-
muştu. Masada çorba, tavuk, kola ve makarna vardı. Adam 
çorbadan ilk yudumu aldı, tiksinmiş gibi yüzünü buruşturdu.

“Kaç kaşık tuz attın lan buna?.. Hoop, kime diyorum? Ses 
versene lan!”

İçeriden 16 yaşlarında bir kız geldi.
“Çocuğu uyutuyordum, uyandı şimdi senin sesinden.
“Bak bak baaak, çocuğu uyutuyormuş!.. Sen önce çorbaya 

doğru tuz koymasını öğren.”
“Geçen sefer 1 çay kaşığı tuz koymuştum. ‘Tuzsuz.’ dedin 

diye bu sefer 1,5 çay kaşığı koydum. Yine mi olmamış?”
“Olmamış tabii, yine olmamış! Beceriksiz karı!.. Seni kü-

çükten aldık, kendi isteğimize göre yetiştiririz dedik. Ama 
yine olmamış, becerememişsin!”

“Hem çocuğa bak, hem eve, hem yemeğe... Yetişemiyorum. 
Ne yapsam sana beğendiremiyorum.”

“Bana karşı mı geliyorsun? Yani sen yapıyorsun da beğen-
meyen ben miyim?”

“Hayır, öyle demedim!”
“Şimdi de bana yalancı mı diyorsun?”
“I –ıhh!..”
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“Senin canın yine dayak istiyor. Lan ben olmasam o bok 
çukurundaki köyde ne yapacaktın? On kişi yaşadığınız o küflü 
evde? Ha?.. Sayemde şehir gördün, sayemde karnın doydu.”

Adam bunları söylerken kadını öyle bir itmişti ki genç ka-
dın yere düşüverdi, kadının gözlerinden yaşlar sicim gibi aktı.

“Ne ağlıyorsun lan?.. Beğenmiyorsan kapı orada!.. Hadi git, 
gitsene!.. Bıktım her gün dayaktan diye ağlayarak git! ‘Kocam 
para vermiyor, parayı kendi dostuyla eziyor.’ diyerek git! Git 
hadi!.. Hıh, gidemezsin işte, ikinci elsin artık çünkü!.. Evlen-
miş, ayrılmış kadını kim ne yapsın? Kim sokar köyden içeri 
seni? Geçen sefer dayanamadın gittin ananlara da ne oldu? 
‘Ekmek dilimden ayrıldı.’ demediler mi sana? Onlar daha ken-
di götlerini toparlayamıyorlar, seni ne yapsınlar? Hem de elin-
de bir bebekle?.. Ya da git şehre. Ha ha ha!.. Gidemezsin değil 
mi? Gidemezsin. İlkokulu bile bitirmemişsin sen. Sadece basit 
bir ırgat ve de avratsın bu dünyada. Şimdi yıkıl karşımdan de-
ğersiz mahluk!.. Ucube!.. Gözüm görmesin seni”!

Nil’in kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Dudakları 
bembeyaz olmuştu. Bütün bu kötü anları bastırmaya çalışır-
casına üst kattaki, çocuğun oyuncak sesine benzettiği ses ku-
laklarında çınlıyordu: “Dıt dıt dıt. Art arda ve durmaksızın: 
“Dıt dıt dıt dıt...dıt.” “Peki, neden gösteriyorsun bana bunları? 
Niye?..” 

Küçük kız, Nil sözünü bitirmeden başka bir eve doğru yü-
rümeye başlamıştı bile. Eğri büğrü yollardan, taşlı çamurlu 
sokaklardan geçtiler. Eski, ahşap, camlarının bir kısmı teneke 
ile kapatılmış cumbalı bir evin önünde durdular. Küçük kız 
Nil’in elini yine avuçlarının içine aldı ve duvara dokundukla-
rında evin içi netleşti. İçerisi kalabalıktı: Üç hane birlikte yaşı-
yor olmalıydılar. Konuşulanlardan içeridekilerin yaşı ilerlemiş 
anne-baba; büyük oğlanın ailesi (eşi ve 4 çocuğu) ile büyük 
kızın ailesi (eşi ve 3 çocuğu) bir de evlenmemiş küçük oğlan 
(ortalama 25’lerinde) olduğu anlaşılıyordu. Koca evde sadece 
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salonda soba vardı, o nedenle herkes tek bir odadaydı. Çocuk-
ların bir kısmı ödev yapıyor, bir kısmı kavgayla karışık oyun 
oynuyordu. Yaşlı kadın televizyon karşısında uyukluyor, yaşı 
daha genç olan kadınlar, erkeklere çay çekirdek getirip götü-
rüyordu. Sadece çocukların en büyüğü, 13 yaşında olan, ders 
çalışmıyordu. Mat bir ifade ile çocuklarla özellikle de yeni yeni 
oturmaya başlayan bir bebekle ilgileniyordu. Bir ara o kızı 
bahçeye yolladılar ağaçtan limon almaya; ne de olsa eniştesi 
limonsuz içemezmiş çayını!.. Derken eniştesi de bahçede pe-
şinde peyda oluverdi. Kızı sıkıştırmaya başlamıştı. Koskoca ai-
leden durumu anlayan yok muydu?.. Ama sesini çıkaran yok-
tu. Nil konuşmaları duydu. Düzen bozulmasın diye sapıklığın 
ve çocuk istismarının aile içinde nasıl örtbas edildiğini gördü. 
Müdahale etmek istedi ama onu gören olmadı. Seslenmek iste-
di ama duyan olmadı. Nil gözyaşları içerisinde kalmıştı. Küçük 
kız yürümeye devam etti. “Bu kadar yetmez mi?” diye seslendi 
kızın ardından Nil. Küçük kız ilk kez o zaman konuştu: 

“Sana göstermek istediğim son bir ev kaldı.”  
Bu ev ilçenin merkez kısmındaydı. İlçenin en yeni yapılan 

binasıydı. Küçük kız Nil’in elini tuttuğunda 3. kattaki bir dai-
reyi görüyorlardı. Cenaze evi gibiydi. İçeride bir odada, baba-
sının kucağında yeni doğan bir bebek, oradan oraya koşuşan 
kadınlar vardı. Bir dua sesi duyuluyordu. Ölen kişi bebeğin 
annesiydi. Eşi çok severmiş kadını, kadın da eşini... Doğal 
yaşamak için şehir merkezinden gelmişler bu ilçeye, aileleri 
de esasen buralıymış zaten. Her şeyleri doğal olsun isterler-
miş hep. Her hastalık için internetten takip ettikleri kişilerin 
önerdiği bir kür formülü; aktarlardan, internetten alırlarmış 
ne lazımsa!.. Asla inanmazlarmış modern tıbba. Onlara göre 
her şey sahte, her şey uydurmaca... Şifa ise sadece internette-
ki doğalcılarda... Aşı da olmamış kadın, deney yapıyorlarmış 
doktorlar ona göre. Maske de takmazmış, 5 liralık maske mi 
koruyacakmış virüsten?
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Nil küçük kıza baktı. Etrafı iyice sis kaplamıştı. Küçük kız 
“Bak!” dedi, uzaklarda bir yeri işaret etti. İşaret ettiği yerde bir 
tane bembeyaz, gösterişli bir atın üstünde, elinde oku ile kral ta-
cına benzer bir taç takmış, bembeyaz elbiseli biri; hemen peşin-
den gelen acımasız bakışlı, kılıçlı, kızıl atlı bir adam; ardından 
gelen siyah atlı, elinde terazi olan biri ve soluk bir at üzerinde 
bir deri bir kemik bir başkası... Nil hayretler içerisinde kalmıştı. 

“Mahşerin dört atlısı?..”
“Evet, Nil!.. Onlar buradalar. Spiritüel düşünme, sadece 

simgelere bak.!. Nil, soluk renkli at hüküm sürüyor şu an. Pan-
demi ve ölümler... Kızıl at hemen orada: Savaşlar olacak, çatış-
malardan beslenenler olacak. Silahlar ve patlamalar birilerine 
para kazandıracak. Yine çocuklar göç ettirilecek, asker edi-
lecek, bir eşya gibi alınıp satılacak savaş ortamında. Siyah atı 
görüyor musun? Açlıklar ve kıtlık olacak. Adaletsiz ekonomik 
sistemle terazinin bir yanı hep daha ağır basacak; zengin daha 
zengin, fakir daha fakir olacak. Çocuk yoksulluğu gelecekte 
onarılması zor kayıplara yol açacak. Ama ümit var Nil. Ümit 
hep var. Beyaz önlüğün ile beyaz atın tarafında ol her zaman. 
Çocuğu sadece hastalık zamanında değil, hastalanmadan önce 
koru. Barışı destekle, olacakları önlemek için çalış, çabala. 
Hiçbir şey yapamazsan haykır dünyaya. Ümit et, gayret et!”

Küçük kız hararetli konuşmasına devam ettikçe şarkının 
sesi tekrar duyuluyordu. Bu sefer daha netti. Nil’in en sevdiği 
şairin dizeleriydi duydukları, Nazım Oratoryosu1 ile: 

“Kapıları çalan benim
 Kapıları birer birer
 Gözünüze görünemem
 Göze görünmez ölüler2” 

1 Kız Çocuğu, Nazım Oratoryosu (Fazıl Say, Nazım Hikmet Korosu ve 
Gökçe Çatakoğlu)

2 “Kız Çocuğu” şiiri Nazım Hikmet Ran
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Nil daha iyi anlıyordu; pediatri, diğer tıp dallarından da 
fazla olarak hastalık dışında sağlık hâli ile ilgiliydi. Çocuklar 
henüz hasta olmadan aşılanmalı, çocukların düzenli izlemleri 
yapılmalıydı. Bunun yanı sıra ailenin içine pandemi dönemin-
de giren belki tek kişi, bir çocuk doktoru olacaktı. Çocuğu her 
yönü ile değerlendirmeli, ihmal ve istismardan korumalıydı. 
Dünyada huzur ve barışın sağlanması için tüm hekimler birlik 
olmalılardı. 

Düşünceler durmaksızın Nil’in aklından geçerken bir yan-
dan “Kız Çocuğu” şiiri kulağında çınlıyordu. Göğsünde boğu-
lurcasına ağırlık hissetti, gözlerini kapattı. Derin nefes almaya 
ihtiyacı vardı. Gitgide her şey netleşiyordu; sis ortadan kay-
boluyordu. “Haykır!” dedi küçük kız. “Haykır!” Nil derin bir 
nefes aldı. 

Gözlerini açtığında başında eşi vardı. “Hoş geldin aşkım!” 
dedi eşi. Nil konuşmaya çalıştı, boğazında uzun süredir sakız 
varmış gibiydi, yutkunmakla yetindi. Sağ tarafında eşi, sol ta-
rafında monitörün “dıt dıt” sesleri ile yoğun bakım odasında 
olduğunu anladı. Eşi “Yorma kendini.” dedi. “Uzunca bir sü-
redir yoğun bakımdaydın. Covid-19 akciğerini yaygın olarak 
tutmuştu. Artık çok şükür soluk alıp verebilmen için maki-
neye bağlı kalmana gerek kalmadı. Seni izolasyon nedeniyle 
göremesem de müzik çalarından sevdiğin şarkıları sana din-
letmelerini görevli arkadaşlardan rica ettim. Gayretli sevgilim 
benim!..” 

Nil “Ama burası... Kızlarım nerede?” diyecek oldu. 
Eşi “Annemdeler ama seni çok özlediler.” dedi. 
Nil düşün etkisindeydi. Yoksa aslında mecburi hizmete hiç 

başlamamış mıydı? Neler olduğunu tam anımsayamasa da bil-
diği tek bir şey vardı. “Çocuklar öldürülmesin/Şeker de yiye-
bilsinler”3 diye var gücü ile çalışacaktı.

3 Kız Çocuğu” şiiri Nazım Hikmet Ran
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Dr. Aysun Karabay Bayazıt, 1991 
yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manlık Eğitimini 1991-1996 ve 
Çocuk Nefroloji Yan Dal Uzmanlık 
eğitimini 1997-2001 yılları arasın-
da Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde tamamladı.  Çukuro-
va Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
2004 yılında doçent, 2010 yılında 
profesör unvanı alan Dr. Aysun 
Karabay Bayazıt, halen Çukurova 
Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim 
Dalında görev yapmaktadır.

Dr. Karabay Bayazıt bilimsel araş-
tırma yapmayı, çocukları, doğayı, 
hayvanları, çocuk nefrolojiyi, ki-
tapları ve Adana’yı çok sevmekte, 
insanlığı iyi eğitim almış gençlerin 
ve çocukların kurtaracağına inan-
maktadır.

DR. AYSUN KARABAY BAYAZIT
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OLAĞAN BIR GÜN, BIR KEDI VE BIR DOKTOR

Covid nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarım  
Dr. Mehdi, Dr. Mehmet Ümit ve çocukluk arkadaşım  
Rami’nin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının anısına...

Hastanenin kedisiydi. Her daim karnı tok, tüyleri parlak, 
hafifçe şişman, güzelliğiyle hayranlık uyandıran sarı be-

nekli, beyaz bir kedi... Gözleriyle, bakışını yakaladığı insanların 
dikkatini çeker, uzun süre kendine baktırırdı. Bıyıkları ve has-
sas burnu tanımaya yardım ederdi kendisini besleyenleri. Göz-
leri ve uzun narin bıyıkları ile yaklaşanları ya da uzaklaşanları 
çaktırmadan incelerdi. İyiyi, kötüyü, tehlikeyi, avı ya da avcıyı 
hissederdi bıyıkları ve burnu ile. En çok bıyıklarıyla övünürdü. 
Hastanede konuşlandığı belli bekleme noktaları vardı. Sabah-
ları asansörün önünde, öğle vakti ise yemek kokusunun geldiği 
ve pek çok insanın kalabalıklar hâlinde girdiği bir salonun ka-
pısının önünde beklerdi. İnsanların yüzlerindeki ifadeye onla-
rı bakıp anlamaya çalışırdı. Mutlu olduklarında insanların du-
dakları yana ve yukarı doğru kayar, gözleri kısılır ve ışıldardı. 
Kendisine yemek veren insanların yüzünde bu ifadeyi yakalar-
dı. Nasıl da imrenirdi insanların gülümsemesine, ağızlarının 
yukarı doğru kaymasına!.. Halbuki kendisi mutluluğunu an-
cak kuyruk sallayarak, miyavlayarak ya da gözlerini kırparak  
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gösterebiliyordu. Onu seven insanlar ona dokunur, sırtını ve 
boynunun altını okşardı, sevilmek buydu işte!.. Birbirlerini 
seven insanların, arkadaşların da birbirlerine dokunarak, kol 
kola yürüdüklerini görürdü bahçede. İnsanlarla kedilerin bel-
ki de ortak noktası birbirlerine sevgiyle dokunduklarında ya 
da kucaklaştıklarında ortaya çıkan, çevreden bile hissedilen 
mutluluk enerjisiydi. 

Onu besleyen insanlar her zaman onu okşarlardı. Sadece 
midesini değil, ruhunu da doyururlardı böylece. Okşanmak 
bir övünç kaynağıydı onun için, onu seviyorlardı, işte, kanıtı 
buydu. Sabahları kendisine yemek getiren pek çok kişi vardı 
ama biri özeldi onun için. Her sabah kahvaltısı ondandı. Gün 
içinde o birkaç kez yanından geçerdi ve her seferinde kendi-
sini görünce durur ve okşardı. Hep aynı beyaz kıyafeti giyi-
yordu bu kadın insan. Birkaç kez diğer insanlar ona “Nesli” 
diye seslenirken duymuştu, adı Nesli’ydi. “Sssss” sesi kulağına 
hoş geliyordu. İnsan’ının da adında bu sesi duyuyordu: Ness-
li. Üzerinde beyaz kıyafeti ile insan, her sabah ona getirdiği 
yemekleri aynı noktada bırakır, yemek yiyene kadar başında 
bekler, sonra hızla yürüyerek asansöre biner ve birkaç saat 
sonra da aynı yerden geri gelirdi. Asansör sanki bir buluşma 
noktasıydı ikisi için de. 

Bir gün her şey değişti. Hastanedeki beyaz kıyafetli in-
sanların yüzlerini beyaz bir örtü ile örttüklerini gördü. Artık 
anlayamıyordu beyaz kıyafetli insanların yüzlerinde gülümse-
me olup olmadığını çünkü hastane içinde ya da bahçede in-
sanların gözleri dışında yüzlerinin büyük bir kısmı beyaz bir 
örtüyle örtülüydü bir süredir. Kol kola yürüyenleri, birbirine 
sarılanları görmüyordu artık. İnsanlar birbirlerinden belir-
li uzaklıkta durup konuşuyorlar ya da aralarındaki mesafeyi 
koruyarak yürüyorlardı. Keskin gözleri insanların gözlerinde-
ki ışıltının eskisi gibi olmadığını da fark ediyordu. Nesli’nin 
bakışları da değişmişti. Gözleri eskisi gibi parlamıyordu.  



55

Yemek verdikten sonra Nesli, onu okşamıyordu artık. İnsan-
lara bir şeyler olmuştu, açıktı bu. Yüzlerindeki beyaz örtü ile 
de birbirlerine benziyorlardı. Ama neyse ki gözleri açıktaydı. 
Gözlerinden anlamaya çalışıyordu onların ne düşündüklerini, 
ne hissettiklerini. Gözlerini hiçbir zaman direkt olarak dik-
mezdi tanımadığı insanlara, onların hizasından ileriye doğru 
yürür, sonra geri döner, mırlar, oturup çaktırmadan yanından 
geçenleri izlerdi. Bir umut, belki onların ilgisini çekebilirdi. 
Ama kendisini sevenler için geçerli değildi bu. Beklerdi on-
ları, görünce geldiklerini, gözlerini hiç kıpırdamadan onların 
gözlerine sabitler ve miyavlardı ve onlara yaklaşıp tüylü ka-
fasıyla ayaklarına sürtünürdü. Bir sevgi göstergesi idi, bu bir 
anlaşmaydı sanki İnsan’ı ile kendisi arasında. Son zamanlarda 
kendisine olan ilgi de azalmış gibi hissediyordu. Ne olmuştu, 
anlayamıyordu. Bahçedeki birkaç köpek de hastanedeki beyaz 
kıyafetli insanlardaki bu değişimin farkındaydı ama kendisi 
zaten köpeklerle geçinemediği için bahçede aynı yerde ko-
nuşlanan köpeklerin hâli onun sorunu değildi. Kararlıydı, bu 
değişiminin nedeni ne olursa olsun sabahları asansör önünde 
beklemeye devam edecekti. 

* * *
Onun her gün evden çıkmadan önceki ilk işi, kapının gi-

rişindeki portmanto üzerinde duran kutudan maskesini alıp 
yüzüne takmaktı. İkinci işi ise evin anahtarlarını ve cep tele-
fonunu aldığından emin olmaktı. Hastaneye giderken araba-
sının içinde maskeyi takmasına gerek yoktu ama artık ev dı-
şında her yerde maske takmak alışkanlık hâline gelmişti. Her 
sabah aynı ritüeli uyguluyordu. Her gün hastaneye giderken 
yol üzerindeki Üniversite Mezarlığı’nın önünden geçiyordu. 
Yol kenarında, ağaçların arasında küçük bir tepedeydi mezar-
lık. Covid nedeniyle erken yaşta kaybettiği doktor arkadaşı, 
bu mezarlığa defnedilmişti. Mezarlığın yanından her geçişte 
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arkadaşını anıyordu, ailesinin acısını yüreğinde hissediyordu. 
Zaman her şeyin ilacı denirdi ama bu yakınlarını kaybeden 
aileler için geçerli olamazdı. Her sabah annelerin, babaların, 
kardeşlerin kayıpları nedeniyle yüreklerini yakan sızıyı derin-
den hissederek hastaneye ulaşırdı.

O gün de hastaneye gelince önlüğünü giydi, maskesini de-
ğiştirip her zamanki gibi çift kat maske taktı ve hızlı adımlarla 
odasından çıktı. Kediyi her zamanki gibi asansörün önünde 
beklerken gördü, mamayı evde unuttuğunu fark etti, birden 
içini bir hüzün kapladı. Kedi de onu görmüştü ve yattığı yer-
den kalktı, kuyruğunu sallayarak ve miyavlayarak ona doğru 
yöneldi. Son zamanlarda evden aceleyle çıkıyordu, dikkatinin 
ve düşüncelerinin dağıldığını hissetti biraz. Kedi ile göz göze 
geldiler. Ne güzel, içi parlayan şahane bir çift göz, diye dü-
şündü. Kedinin miyavlaması bir sıcaklık hissi verdi yüreğine. 
Kedi de onun gözlerine baktı, yüzündeki beyaz örtü ifadesini 
anlamasını engelliyordu. İnsan’nın gözlerindeki ışıltıyı göre-
miyordu artık, ellerinin de boş olduğunu anladı, bu sabah bir 
şey yoktu ona. Asansör servis dışıydı. O merdivenlere yöneldi, 
acelesi vardı, kedi de onu takip etti, ikisi de basamakları koşar 
adımlarla çıkıyorlardı. Merdivenlerin bittiği yerde, kedi daha 
fazla onu takip etmedi, kendi güvenlik sınırını biliyordu, geri-
sin geri, yerine döndü. Asansörün önünde bekleyecekti.

Son bir haftadır çocuk servisi içinde sağlık personelinde 
ve bazı hastalarda Covid yayılmaya başlamıştı. Servisteki tüm 
sağlık çalışanları çok dikkatli olmasına rağmen bu varyant bir 
şekilde kolayca yayılıyordu. Hastane enfeksiyon komitesinin 
önerilerine göre davranılıyordu ama bir yerde bir açık olu-
yordu belli ki… Üçüncü kattaki çocuk servisine ulaştığında 
böbrek yetmezliği olan ve karın içi diyaliz kateterinin takıl-
ması için ertesi gün yapılacak ameliyatı bekleyen dört yaşın-
daki Kerem’i muayene edip annesi ile konuşarak vizite başladı. 
Kerem’in de annesinin de gözleri kocamandı. Yüzlerindeki 
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maske gözlerinin büyüklüğünü daha da belirgin hâle getiri-
yordu. Ressam Margaret Keane’in eserlerindeki büyük gözlü, 
hüzünlü çocuklardan biri karşısındaydı sanki. Kerem, ileride 
nakil şansı bulup da normal hayata kavuşursa mutlu olacak 
ve kilo alıp büyüyecekti. İşte o zaman bu büyük gözlü ve mut-
lu çocuğun hastanedeki sarı benekli kedi ile resmedilmesi ne 
güzel olurdu diye geçirdi içinden. Büyük gözlü anne, ona bir 
evrak göstermek için yalpalayarak ve tutunarak birkaç adım 
attı. Çocuğu hastalandığından beri büyük gözlü anne bir yere 
tutunmadan yürüyemiyordu. Annenin zihninin bir oyunuy-
du bu, çare bulunamamıştı. Dudaklarındaki acı kıvrımı beyaz 
maske saklıyordu ama gözleri derin bir hüzün barındırıyordu. 
Korkuyordu anne çocuğuna virüs bulaştıracak diye, “Duva-
ra tutunarak yürüyorum, tuvalet yolu bana eziyet.” diyordu.  
“Buna bir çözüm bulmalıyım.” dedi kendi kendine, her çeşit 
sorunun çözülmesi hep ondan beklenirdi. Aynı blokta tuvaleti 
ve banyosu içinde olan sadece iki oda vardı ve bu odalarda 
da Covid’li hastalar yatıyordu. Kerem’in genel durumunda 
bir değişiklik yoktu ve ameliyat için her şey yolunda görünü-
yordu. Ameliyat öncesi yapılması gereken Covid testini iste-
yip diğer odalarda vizite devam etti. Serviste yatan hastaların 
hepsi birbirinden ağır hastalıkları olan çocuklardı. Daha sonra 
hastanenin diğer servislerinde ve farklı katlarında yatan çocuk 
hastalardan nefroloji konsültasyonu istenenleri dolaştı, çocuk 
yoğun bakım servisine ve yenidoğan servislerine gitti. Her za-
man ana binadan çıkmadan önce mutlaka çocuk acile uğrayıp 
sonra polikliniğe geçerdi. 

Çocuk acilde Dr. Ece, gelen hastalardan birisinin Covid 
pozitif çıktığını ve acil odalarını izolasyona aldıklarını anlattı 
büyük heyecanla. Acil servis, yine kapasitesinin üzerinde hasta 
ile doluydu o gün. Ece bir yandan onunla konuşurken bir yan-
dan da hastaya sedyede pozisyon vermeye çalışıyordu. Birden 
fazla işi aynı yapabilen, çalışmaktan zorsunmayan güçlü, genç 
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bir asistandı. Bu kadar yoğun bir ortamda böyle bir enerjiyle 
çalışan bir ekip... Ne şanslıyız, diye düşündü. Ece’nin de en be-
lirgin fiziksel özelliği kocaman gözleriydi. Gözlerin çevreden 
gelen ilk bilgileri toplayıp, elde edilen verilerin beyinde analiz 
edip sonuçlandırmasına aracılık eden bir çeşit radar oldukla-
rını düşündü. Neredeyse iki yıldır asistanların yüzlerinin ta-
mamını görmüyordu, onların duygularıyla ilgili ilk izlenimleri 
edinmesini sağlayan, sadece gözleri ve alın çizgileriydi. Acaba 
maske gözlerin daha da büyük görünmesine mi neden oluyor 
diye düşündü. Pandemide ne çok iş düşmüştü gözlere!..

Bunları düşünerek kendi çalışma odasına geldi, üzerindeki 
önlüğü ve maskeyi değiştirdi. İkinci kattaki çalışma odasının 
penceresinden ana binaya doğru baktı. Ağaçlar arasında has-
tane binası ne güzel görünüyordu!.. Birden aklına kedi geldi. 
Personel Hanifi, öğlen yemeği için dahi zamanı olmadığı için 
kendisine arada yumurta haşlardı, Hanifi’den müsaitse bir yu-
murta haşlamasını rica etti zira kedinin hâlâ yemek bekledi-
ğinden emindi. O sırada iç hat telefonu çaldı. Servis asistan 
doktoru “Hocammm!..” diyerek söze başladı. Cümle ne zaman 
“Hocammm!..” diye başlasa arkasından üzücü bir haber gel-
mesine alışıktı. “Hocam, Kerem’in Covid testi pozitif çıktı!” 
dedi üzgün bir ses. Beyni saniyeler içinde bir senaryo yazdı. 
Büyük gözlü anneyi, büyük gözlü çocuğu, haberi duyunca an-
nenin yanaklarından akacak damlaları zihninde canlandırdı. 
Hastanede daha günlerce yatmaları gerekecekti. Ne ironi!.. 
Büyük gözlü anne ve çocuk, Covid poizitifliler için ayrılmış 
tuvaletli banyolu odaya alınacaktı. Bunları düşünürken iç hat 
telefonundan poliklinik hastaları için aradılar. 

Ne kadar zaman geçti, bilmiyordu ama hastanede zaman 
çok hızla akıyordu. Hanifi, haşlanmış yumurtayı getirmişti, 
yumurtanın kabuğu soyuldu, kediye verilmek üzere hazır-
landı. Elinde yumurta, asansörlere doğru giderken cep telefo-
nu çaldı. Hayriye Teyze arıyordu. Çocukluk arkadaşı Metin,  
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Hayriye Teyze’nin canı, İstanbul’da bir hastanede, yoğun ba-
kıma yatırılmıştı. “Covid kapmış Metin!” diyordu, ağlamak-
tan konuşamıyordu Hayriye Teyze, 90 yaşına yakındı. Hayriye 
Teyze’nin de büyük siyah gözleri vardı. Yine mi, yine mi kötü 
haber diye geçirdi içinden. Teselli edici birkaç söz söyleyebildi. 
Çocukluk arkadaşı Metin kurtulacaktı, inanıyordu, aklındaki 
kötü sahneleri silmeye çalıştı.

Asansörlerin girişine vardığında kedi onu bekliyordu ve 
ona doğru baktı, bıyıklarını titretti. İnsan’ının mutsuz olduğu-
nu gözlerinden anlamıştı. Kedi yumurtanın kokusunu almıştı 
ama yemeden önce insanının bacaklarına teşekkür sürtünme-
si yaptı. İnsan’ı ona dokunmasa da kedicik ona dokunacaktı. 
Yumurtayı önce kokladı, sonra yaladı, tekrar koklayıp afiyetle 
yedi. O, polikliniğe doğru yola koyulurken kedi bu sefer onu 
izlemedi, bulunduğu yerden ayrılmadı ve asansörün yakının-
da bir köşeye kıvrılıp yattı. Her gün, her zamanki yerinde, aynı 
saatte onu bekleyecekti. Anlaşmaları böyleydi.
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1975 yılı Ağustos ayında Glas-
gow’da doğdum. Sekiz aylıkken ül-
keye dönüş yaptıktan sonra sevgili 
anne ve babamla önce Ankara’ya 
ve ardından Ada-na’ya yerleştik. 
1980’de abla ve 1981 yılında yayın 
hayatına başlayan TV Okulu’nun 
hesapta olmayan ilk öğrencilerin-
den oldum. Anaokulu ile başlayan 
eğitim yılım, mart ayından itibaren 
üzerime büyük gelen siyah önlük 
ve beyaz yaka ile tamamlandı. Bu 
sayede, üzerimizde çok emeği 
olan sevgili öğretmenim ve bazıları 
ile hâlen görüştüğüm ilkokul arka-
daşlarım ile beş yılımı tamamlama 
fırsatım oldu. Ardından bu sene 
mezuniyetimizin 30. yılını kutlama-
yı planladığımız Adana Anadolu

Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi ile eğitim hayatıma devam 
ettim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasımı ve Çocuk 
Nefroloji yan dalımı, doçentliğimi alana dek Dokuz Ey-
lül Pediatri ailesi içinde tamamladım. Çocuk Romatoloji 
uzmanlığına hak kazandıktan ve Gaziantep’te mecburi 
hizmetimi tamamladıktan sonra İzmir’e döndüm. Hâlen 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve SBÜ Tepecik EAH Ço-
cuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji Kliniklerinde evli ve 
varlıklarına şükrettiğim iki kız annesi bir pediatrist olarak 
görev yapmaktayım.

DR. BELDE KASAP DEMIR
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PANDEMI KLINIĞINDE PEDIATRIST OLMAK

Pandeminin çok yoğun yaşandığı 2020 bahar döneminde 
hastanedeki her branş ve kıdemdeki uzman hekimin pan-

demi kliniklerinde sorumlu hekim olarak nöbet tutmasına ka-
rar verildi. Pediatristlerin kendi pandemi klinikleri olduğu ve 
erişkinlere bakmalarının uygun olmayabileceği söylendiğinde 
pediatristlerden daha titiz dahili branş hekimi bulamayacakla-
rı ifade edildi. Bizler de gururla (!) nöbetlere başladık. Benim 
nöbetim ayın üçüncü gününe ve ilk hafta sonuna denk geldi. 
O güne dek nöbet tutan arkadaşlarım, her sabah tüm hasta-
ların Covid-19 ile ilgili tedavilerinin enfeksiyon hastalıkları 
birimince düzenlendiğini, bunun dışındaki durumlar için de 
nöbetçi asistanların verdikleri bilgiler doğrultusunda hastala-
ra müdahale edildiğini ve nöbetlerde büyük sorun yaşanma-
dığını söylediler. 

Serin ama güneşli bir İzmir sabahında, sorumlusu oldu-
ğum Üroloji ve Ortopedi Servisi olarak geçen ancak tüm ya-
takları pandemi kliniğine çevrilmiş olan servislere ulaştım. 
Daha önce sadece hasta ziyareti ya da konsültasyon için gel-
miş olduğumuz, koridorlarında hasta yakınlarının kollarına 
taktıkları hastalarına destek olarak onları yürütmeye çalıştığı 
ya da sıkıntıdan aşağı yukarı yürüdükleri, odalarından hasta 
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konuşmaları veya televizyon sesleri gelen kalabalık koridorlar 
acıklı bir sessizliğe bürünmüştü. Sonra üroloji servisinin için-
de bize ayrılan nöbetçi doktor odasına gidince sistemden ser-
vislere girip hastaların laboratuvar değerlerini kontrol ettim. 
Gerçekten hemen tamamında lenfopeninin olduğunu, oksijen 
desteği almakta olan hastalarda tomografilerinin ne kadar 
aşikâr olduğunu gördüm. Hemoglobininde önceki günlere 
göre düşmesi olan bir hasta ile idrar kültüründe üremesi olan 
bir diğer hasta dışında laboratuvar parametreleri erişkinlerin 
Covid enfeksiyonu ile uyumlu görünüyordu. 

Üroloji servisinde bir üroloji asistanı nöbetçi idi. İkinci yıl 
asistanı olduğunu söyleyen doktor bey nöbet listesini eline ala-
rak bana hastaları gezdirdi. Benim için çok yabancı olan ser-
viste asistan arkadaşımın evindeymişçesine rahat hareketleri 
hoşuma gitmiş, bana da güven vermişti. Eldivenlerini giyerek 
sıra ile tüm kapıları açıp sunduğu hasta viziti, benim doktor 
odası olduğunu bilmediğim için kapısında ısrarla dikildiğim 
odanın önünde “Hocam, nöbetten çıkan arkadaşım uyuyor! 
Bir de burayı sadece erkekler kullanıyor, görmek istemezsiniz.” 
demesi ile son buldu. 

Ortopedi servisine ulaştığımda önce koridorda kimseyi 
göremedim. Servisin ortasındaki hemşire deskine gelince orta 
yaşta ve birbirlerini tanıdıkları belli olan iki hemşire hanım 
ile karşılaştım. Pencereden yansıyan güneş ışıkları ile yüzleri 
daha da aydınlık görünen bu iki hanımın içten gülümseme-
lerini maskeleri bile saklayamıyordu. Kendimi tanıtıp nöbetçi 
doktor odasını sorunca gösterdiler. Ancak oda boştu. Nöbet-
çi doktorun telefon numarasını almak üzere hemşire deskine 
doğru ilerlerken hasta odalarının birinden beyaz tulumu, bo-
nesi, siperliği, eldivenleri ve galoşları ile astronota benzeyen 
biri çıktı. Bir süre birbirimize bakınca konuşmadan anlaştık. 
Bonesini ve siperliğini çıkararak bana yaklaşan uzun boy-
lu, uzun saçlı, güzel gözlü doktor hanım kendisini tanıtarak 
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Kadın Hastalıkları ve Doğum (KDH) Hastanesi’nde asistan 
olduğunu söyledi. Bu hastane yan binada tamamen farklı bir 
birim olduğundan doktor hanım da hastaneyi pek bilmiyor ve 
telaşlı hareketleri benimkine benzer bir huzursuzluk yaşadığı-
nı ele veriyordu. Hastaları tek tek muayene ettiğini, serviste 38 
haftalık bir gebe bulunduğunu, yaşlı bir hastanın bacak ağrısı 
dışında sorun olmadığını ve o hastaya beraber bakmak istedi-
ğini ifade etti. Gebe hastanın en azından o gün için, pandemi 
servisine çevrilmiş bir ortopedi servisinde yatmakta olan bir 
hastaya göre, bir KHD asistanı ve bir pediatristin nöbetçi ol-
ması nedeni ile ne kadar şanslı olduğunu düşündüm.

Bacak ağrısı olan 69 yaşındaki Eser Teyze’nin odasına gel-
diğimizde, yanında refakatçi olarak kendisi yaşlarda bir bey 
vardı. Merhabalaştıktan sonra Eser Teyze’ye şikayetlerinin ne 
zaman başladığını sorduk. Birkaç gündür var olduğunu ancak 
bacağındaki şişliğin geceden beri arttığını ifade etti. Yanında-
ki bey arada bir onu düzeltiyordu. Öykü alırken kendisinden 
de teyit almak istediğimizde nasıl hitap edeceğimi bilemedim 
bir an. Biz hastalarımızın yakınlarına “annesi” ya da “babası” 
şeklinde hitap ettiğimizden önce duraksadım. Sonra hastanın 
nesi olduğunu sordum. Ağabeyi olduğunu söyleyince de be-
nim için çok bir şey değişmedi. Gerekli yerlerde direkt ken-
disine bakarak anamnez kısmını tamamladık. Eser Teyze’nin 
kalp kapakçığı replasmanı nedeni ile “kan sulandırıcı” almakta 
olduğunu öğrendik. Bacağını açıp baktığımızda diz üstünde 
bacağının iç yüzünde yaygın bir ekimozunun olduğunu ve bu 
bölgenin belirgin alarak şiş olduğunu gördük. Nabızları alınan 
hastanın kan tetkiklerinin ertesi güne planlandığını öğrendik. 
Hastaya antiviral tedaviye ek olarak düşük molekül ağırlıklı 
heparin tedavisinin de eklenmiş olduğunu gördük. Hastanın 
tedavi planında görünmemesine rağmen rutin olarak almakta 
olduğu tedavisine de devam etmekte olduğunu fark ederek bi-
raz telaşlandık. Hemen tetkiklerini planladık ve vital bulgula-
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rını değerlendirdik. İsminden bu hastanın hemoglobinindeki 
düşüş nedeni ile dikkatimi çeken hasta olduğunu fark ettim. 
Bu esnada uzun boylu, uzun saçlı, güzel gözlü doktor hanım 
çoktan telefona sarılmış, yüzeyel USG için tanımadığı birileri-
ne ulaşmaya çalışıyordu. Az sonra Eser Teyze bize el sallayarak 
sedye ile USG’ye gidiyordu bile... 

Çok geçmeden yabancılık hissederek eğreti oturduğum 
nöbetçi doktor odasında telefonum çaldı. Telefonun diğer 
ucundaki doktor hanım hastanın hemoglobin değerinin 6,5 
g/dL olduğunu, kanama profilinin bozuk geldiğini, USG’de 
de belirgin hematomunun izlendiğini ifade etti. Hastanın kan 
grubunu gönderdiğini, TDP ve eritrosit süspansiyonu hazır-
latacağını bildirdi. “Bunları ne ara yaptı ki?..” diye düşünme-
den edemedim. Üroloji Servisi’nden hastanın yanına geçince 
hemşire hanımlar hastanın hipotansif seyretmeye başladığını, 
taşikardisinin olduğunu söylediler. Hastayı monitörize etme-
miz gerektiğinden, inotrop infüzyonu açmamız gerekirse diye 
setlerin ve infüzörlerin nerede olabileceğinden bahsederken 
hemşire hanımların yutkunduklarını, göz göze geldiklerini 
fark ettim. Aslında Gastroenteroloji Servisi’nin hemşiresi ol-
duklarını, hemen bulmaya çalışacaklarını ama bulamazlar-
sa da hemen üst katta olan kendi servislerinden temin ede-
bileceklerini peşpeşe birbirlerini başları ile de onaylayarak 
söylerken önce kendilerini sonra da bizi rahatlattılar. “Şimdi 
hızlıca hastayı yükleyelim.” diye düşündüm. Sonra “10’dan mı 
20’den mi?.. Çocuk değil ama?.. 85 kg bu teyze!.. Eee?..” diye 
sesli düşünmüş bulununca doktor hanım “Hocam, ben de ser-
viste hemogram 6,5’e düşerse hastayı açarım ama bu teyzeye 
ne yapmalıyım?” deyiverdi. İkimiz de acı bir kahkahanın ar-
dından hızlıca toparlandık. O an gözümün önünden, o sıralar 
sosyal medyada insanları evde kalmaya ikna etmek için sıkça 
gördüğümüz, fotoshop ile Jack Nicholson’ı cerrahi kıyafet için-
de gösteren ve sinsice gülümsediği, altında da “stay at home if 
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you don’t want an ophthalmologist treating your pneumonia” 
yazan görsel geçti...

Hastayı uygun şekilde yükledik. Acil arabasını kapısına 
çektik. En son ne zaman bir erişkin entübe ettiğimi düşün-
düm. Neyse ki bunun için hastanede telefon ile ulaşabilece-
ğimiz, hazırda bekleyen ekipler vardı. Nöbetçi kalp ve damar 
cerrahisi uzmanı, pediatrik hastaların hemodiyaliz kateterleri 
için bizim ile çalışan arkadaşımız olduğundan kendisine kolay 
ulaştım. O da sağ olsun, hemen gelip görüş bildirdi. Uzun boy-
lu, uzun saçlı, güzel gözlü doktor hanım hemşire deskine ilişti-
rilmiş numaralardan yoğun bakımların numaralarını aramaya 
koyuldu. Bulduğu numaradan aradığımda dahiliye yoğun ba-
kımdan nöbetçi uzman hastayı görmek için çok hızlı geldi ve 
yer olduğunu söyleyerek hastayı kabul etti. 

Hastayı sedye ile odasından çıkarırken üzgün gözlerle yar-
dım etmeye çalışan adamcağıza, birkaç kere bana çok normal 
gelen şekilde “Siz de şuradan tutun abisi!..” ya da “Gözlüğünü 
alıverin abisi, sizde kalsın!..” şeklinde seslenince odada hemşi-
re hanımlara ve doktor hanıma ait tüm gözlerin bir anda bana 
tuhaf tuhaf bakmasının nedenini sonradan algılayabildim. 
Şuuru çok iyi olmayan ve ikinci kere de sıvı yüklememiz ge-
reken Eser Teyze, gözleri kapalı bir biçimde, beyaz tulumları 
içindeki hemşire hanımlar ve doktor hanım eşliğinde, ağır ve 
hüzünlü sedyesi ile servisi terk etti. 

Ekip geri döndüğünde daha canlı idi. Hastayı teslim eder-
ken kan basıncının daha iyi olduğunu ve taktığımız sonda-
dan idrar gelmeye başladığını söylediler. Biri KHD asistanı, 
biri pediatri uzmanı, ikisi gastroenteroloji hemşiresi olan ve o 
güne dek birbirini hiç tanımayan dört hanımdan oluşan nöbet 
ekibimiz, o günün anısına birkaç pozu cep telefonuna ve ay-
rıntıları hafızalarına yerleştirdi.

Daha sonra Eser Teyze’nin toparlanarak servise geri dön-
düğü ve ardından Covid servisinden de taburcu olabildiğini 
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öğrendik. O gün, uzun boylu, uzun saçlı, güzel gözlü doktor 
hanım gibi titiz, dikkatli, hangi şartlarda ve nerede olursa ol-
sun işini iyi yapan genç bir meslektaşım ve hemşire hanımlar 
gibi sorumluluk sahibi çalışma arkadaşlarımla birlikte oldu-
ğum için ne kadar şanslı olduğumu sonradan sık sık düşün-
düm. 
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Dr. Berker Okay, 1991 yılında Ço-
rum’da doğdu. İlk ve ortaöğreti-
mi Merzifon’da tamamladı. 2009 
yılında Çorum Atatürk Lisesin-
den, 2015 yılında İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları ihtisasını 2021 yılında 
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tamamladı.

2021 yılında Siirt Kurtalan Devlet 
Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı olarak çalış-
tı. 2022’den itibaren SBÜ Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Acil Klinik Sorumlusu ola-
rak görev yapmaktadır.

DR. BERKER OKAY
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HEM GÜLÜP HEM AĞLAMAK

Camdan dışarı bakarken gözü hep oynamaya gittiği parka 
takıldı. Eskiden parkta oynayan çocukları görüp dışarı 

çıkmak için yalvarırcasına uğraşırdı, kendisi orada değilken 
parkın çocuklarla dolu olmasına içerlerdi. Şimdi ise bomboş 
olan parka üzülüyordu. Kendi gidemese bile oynayan arkadaş-
larını görmek için neler vermezdi!.. Koltuğun üzerinde duran 
tablete dokunup saate baktı, dışarı çıkabilmeleri için daha çok 
vakit vardı. Tekrar dışarıya göz gezdirip polis var mı diye kont-
rol etti. Şu an çıkıp oynasa ne olabilirdi ki?.. Hatta polis gelirse 
diye planı bile hazırdı. Kaydırakların arasında izini kaybettirip 
duvardan atlayabilirse eve kadar hızlıca koşarak onlardan ka-
çabilirdi. Polisler gelene kadar oynadığı tüm süre yanına kâr 
kalırdı. Gerçi tek başına parkın da tadı olmazdı ya!.. Acaba 
dedesi o duvardan atlayabilir miydi?.. O yakalanırsa ne yapar-
dı?.. Zaten anne ve babasını göremiyordu, dedesi de giderse 
anneannesi tabletle oynamasına hiç izin vermez, sıkıntıdan 
patlardı. Koşarak dedesinin yanına gitti ve gazete okurken bir 
anda üstüne atlayıp elinden tuttu, cama kadar götürüp duvarı 
gösterdi. Duvardan atlayıp atlayamayacağını sordu dedesine 
ancak cevabı dedesinden önce anneannesi verdi, atlayamaya-
cağını söyleyince yıkıldı. Ama anneannesi kendisinin atlaya-
bileceğini söyleyince bir an umutlansa da şaka yaptığını fark 



70

ettiğinde bir anlık beliren gökkuşağı renkleri yerini yine kara 
bulutlara bıraktı. 

Yapacak hiçbir şey bulamadığı için elini tablete atmıştı ki 
elektrik çarpmışçasına tableti aniden bırakıp koşarak banyoya 
gitti. Annesinin bol bol ellerini yıkamasını söylediğini hatırla-
yıp iki dakika boyunca güzelce ellerini yıkadı. Sonra tabletini 
eline aldı. Eskiden sınırlı süreyle kullanabildiği tablete artık 
neredeyse kimse karışmıyordu, anneannesi hariç nerdeyse hiç 
kimse!.. Zaten gün boyu derslerini buradan dinlediği için es-
kiden tabletle oynamasına izin verilmediği zamanlar artık çok 
uzaktaydı. Sonra en yakın arkadaşını görüntülü aradı, artık 
parkta yüz yüze oynamak yerine bu şekilde oynuyorlardı. 

Arkadaşı ile hararetli şekilde oyuna dalmışlardı ki arkadaşı-
nın annesinin sesini duydu. Babasıyla beraber arkadaşını sof-
raya çağırıyorlardı. Bunu duyunca birden tüm neşesi silindi. 
Arkadaşı ne kadar da şanslıydı, annesi de babası da yanınday-
dı. Kendi anne babası da evde olsaydı ne park isterdi ne de tab-
letle oynamak. Gün boyu annesine sarılıp o şekilde saatlerce 
durabilirdi. Tableti yavaşça bırakırken gözlerinin dolduğunu 
fark etti. Kaç zaman olmuştu sahi annesine babasına sarılma-
yalı?.. Sadece bir ekrandan konuşup sıcaklıklarını hissedeme-
mek, onlara dokunamamak ona ne kadar acı veriyordu, kimse 
farkında değil miydi? Üzüntüsü yerini yavaş yavaş sinire bıra-
kıyordu. Onlar hastanede başka çocuklara bakıyor, ilgileniyor, 
onları mutlu ediyorken kendisini hiç düşünmüyorlar mıydı?.. 
Asıl çocukları kendisi değil miydi?.. Dışarı çıkamazken, oyun 
oynayamazken yanında olmaları gerekmiyor muydu? Gözleri 
iyice dolmuştu ve damlalar yanağından süzülüyordu. O sıra-
da dedesi, annesinin görüntülü aradığını söyleyerek kendisine 
seslendi. Yüzündeki yaşları eliyle silip istemeye istemeye yan-
larına gitti. 

Ekranda annesini ve babasını görünce tüm siniri ve üzün-
tüsü aynı gözyaşları gibi silindi. Onları görmeyi bile ne kadar 
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özlediğini, ekrandan bile olsa günde birkaç dakika görmenin 
ne denli özel olduğunu fark etti. Elini uzatsa dokunacakmış, 
sarılabilecekmiş ama bir o kadar da uzakmış hissi endişeden 
başka hiçbir şey vermiyordu. Annesine biraz beklemesini söy-
leyip koşarak odasına gitti. Babasından zorla isteyip eve ge-
tirttiği tulumu giyip maske ve siperliğini taktı. Pandeminin 
nerdeyse başından beri ne zaman onlarla konuşsa hem anne-
sini ve babasını bu kıyafetler içinde gördüğü için, babasından 
ağlayarak aynı kıyafetlerden istemiş ve o günden beri de her 
konuşmalarında kıyafetlerini giyip öyle konuşmuştu. Her ne 
kadar anneannesi yüzünü görmeleri için çıkartmasını istese de 
annesi ve babası bu kıyafetleri giymek zorunda olduğu süre-
ce giymeye devam etmeye karar verdiğini kendisinden başka 
kimse bilmiyordu. 

Tulumunu giyip ekranın karşısına geçtiğinde annesinin ve 
babasının hem güldüğünü hem de ağladığını fark etti. Arada 
bir kendisini gördüklerinde hem gülüp hem ağladıkları olu-
yordu. Peki, bir insan hem gülüp hem nasıl ağlardı ki?.. Bu 
soru aklını kurcalarken aynı hızla bu soruyu unutup heyecan-
la, yaz bitmeden dedesi ve babaannesini ziyarete gidip gide-
meyeceklerini sordu. Ama tam olarak anlamasa da yıllık izin 
denilen bir şeyin bu yıl iptal olduğunu ve bu yıl tatil yapamaya-
caklarını, hep beraber geçiremeyeceklerini öğrendi. Nasıl yani 
diye düşündü, hiç durmadan mı çalışacaklardı?.. Kendisi bile 
okula giderken haftanın 2 günü tatildi, daha bunun kış ve yaz 
tatilleri vardı. Nasıl olur da annesinin ve babasının hiç tatilleri 
olmazdı? Zaten eve de gelemiyor, sürekli çalışmıyorlar mıydı? 
Bir de hiç tatil yapmadan çalışmak o kadar korkutucu gelmişti 
ki!.. İleride kesinlikle doktor olmayacaktı, bunu çok iyi biliyor-
du. Pandemi başladığından beri nerdeyse tüm arkadaşlarının 
anne ve babası evden çalışıyor, sürekli çocuklarıyla ilgilenip 
tatil yapıyorken kendi ailesi ne tatil yapabiliyor ne eve gelebi-
liyordu. Asla doktor olmayacaktı, ne annesi ve babasından ne 
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de kendi çocuklarından böyle ayrı kalmayacaktı. Hem doktor 
olunca ne olacaktı ki?.. İlk günlerde akşam herkesle beraber 
doktorları alkışlarken nasıl da gururluydu, benim annem ve 
babam doktor diye içinden geçiriyordu. Ama ne olmuştu?.. 
Sadece birkaç gün sonra kendisinden başka alkışlayan kalma-
mıştı. Madem alkışlayan yoktu, doktorlar niye evlerine döne-
miyordu ki?.. 

Dedesi her akşam televizyonda haberleri izliyor, o gün 
açıklanan hasta sayılarına bakıyordu. Her seferinde üzüldü-
ğüne ve endişelendiğine göre demek ki hiçbir şey bitmemişti. 
Hem o kadar çalışıp hem tatil yapamayıp hem de birkaç gün 
içinde verilen emeklerin unutulacağı bu mesleği kim neden 
yapmak istesin ki diye düşündü. Bazen fark etmediğini sanıp 
hemen kanalı değiştiriyorlardı ama görüyordu, anlıyordu, ar-
tık küçük bir çocuk değildi. Her akşam haberlerde doktorla-
ra saldıran, bağıran insanlar görüyordu. Bir gün annem veya 
babama böyle bağırıp kızarlar mı diye çok üzülüyordu ama 
kimseye bir şey diyemiyordu. Annesi uzun uzun yaptıkları işi 
anlatmıştı. İnsanlara, çocuklara ilaç verip onların hastalıkla-
rını tedavi ediyorlardı. Mutlulukla anlatıyordu annesi her se-
ferinde, eskiden kendisi de çok özenip isterdi doktor olmayı. 
Ama sonrasında diğer yönlerini de gördükçe artık annesinin, 
babasının bile doktor olmasını istemiyordu. Kendisi en gü-
zel yemekleri istediği saatte yerken kaç defa annesini ve ba-
basını hızlıca sandviç yerken görmüştü. Hep beraber sofraya 
oturabilmek, en sevmediği bamya yemeği olsa bile ne kadar 
da güzel bir duyguymuş hâlbuki. Beş dakikadan uzun sürme-
yen konuşma bitip ekran kapanınca kendi yansımasını gördü. 
Mutsuz, umutsuz bir şekilde kalkıp odasına gitti, kendini ya-
tağına attı. Niye annem ve babam tüm işlerini bırakıp yanıma 
gelmiyorlar ki diye düşündü. Biraz daha büyüse kendisi çalışıp 
onlara bakardı, uzakta bu kadar çok çalışmalarına gerek kal-
mazdı ve böylece her an birlikte olabilirlerdi. Hemen büyümek 
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istiyordu, gerçi artık geceleri kâbus gördüğünde uyanıp kimse-
yi yanına bile çağırmıyordu, çoktan büyümüştü bile ama onlar 
yanında olmadığı için büyümesini görememişti, büyüdüğünü 
bilmiyorlardı. 

Mutsuzlukla tavanı seyrederken ne kadar zaman sonra 
anneannesi ismini söyleyerek onu çağırdı. Gözü saate takıldı, 
daha sokağa çıkma yasağı geçmemişti bile, tabletle de oynamı-
yordu, niye çağırıyordu ki şimdi anneannesi onu? Yanlarına 
gittiğinde bu sefer dedesi onun ellerinden tuttu, cama doğru 
götürdü. Parkı işaret ettiğinde gördüklerine inanamadı. Anne-
si salıncaktaydı ve babası onu sallıyordu. Bir an gördüklerini 
rüya sandı, haftada bir defa kapıdan görüp sarılamadığı annesi 
ve babası, daha sanki biraz önce görüntülü konuştuğu o insan-
lar şimdi çok yakınında, parkta oynuyorlardı. Rüya olmadı-
ğını fark edince onlara doğru el sallamaya başladı. Aynı anda 
hem annesi hem babası el sallayarak karşılık verdi. Parkın boş 
olduğuna üzüldüğü için gelmişlerdi, çok sonradan annean-
nesinden öğrenmişti bunu. Hem parkı doldurmuşlar hem de 
uzun süre sonra kendilerini tulumsuz görmesini sağlamışlar-
dı. Annesi sallanırken o kadar mutlu görünüyordu ki neşeden 
kahkahalar atıyordu. Babası da uzun süredir hiç görmediği 
kadar mutlu ve canlıydı. O an hem gülümseyip hem ağladı-
ğını fark etti. Mutlulukla gülüyordu ama yanaklarından yaşlar 
süzülmeye başlamıştı bile. Demek ki hem gülüp hem ağlamak 
böyle bir şeymiş diye düşündü. Yanında duran anneannesi ve 
dedesine sıkıca sarılırken hayallerinde o parkta kendisinin de 
olduğu, annesinin yanında sallandığı güzel bir geleceğin dü-
şüyle içi sıcacık oldu.
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VICDANI RAHAT OLMAK

Tüm doktorlar henüz yirmili yaşlarında genç bir erkeğin 
başında toplanmıştı. Hafif kirli sakalı, dalgalı uzun saçla-

rı ile oldukça yakışıklı bu genç adamın göğsüne masaj yapan 
doktorlar terden sırılsıklam olmuşlardı. Covid yoğun bakımda 
günlük rutin hâline gelen bu işlemler, yine de genç bir hasta 
olunca doktorların hepsinin canını sıkıyor, canla başla çabala-
malarını sağlıyordu.

Doktorlardan biri hemşire arkadaşlarına adrenalin uygu-
lanması veya kalp masajı için değişim emri gibi söylemlerle 
ortamı yönetiyordu. Ama bir süre sonra korkarak saate bak-
tı, nerdeyse bir saat olmuştu. Yavaşça çalışma arkadaşlarına 
resüsitasyonu bırakmalarını söyledi. Daha yirmili yaşlarının 
başında bu kişiyi kara toprağa verecek olmanın üzüntüsü her-
kesi sarmıştı. Şu lanet hastalık ne zaman bitecekti?.. Daha kaç 
insanı bunca çabaya rağmen kurtaramayacaklardı?.. 

“Bir gün bu durum babamın başına da gelecek diye çok 
korkuyorum.” dedi ortamı yöneten doktor. “Kaç aydır onları 
göremedim, onlara dokunamadım. Annemin diz ameliyatı sı-
rasında yanlarında bile olamadım.” diye devam etti. Üstündeki 
tulum sebebiyle terden sırılsıklam olmuştu, kıyafetleri suya 
batırılmış gibiydi. En çok da böyle genç veya çocuk hastaların 
ölümü onu sarsıyordu. Buna hâlâ alışamamıştı. Pandemi ne 



75

kadar sürerse sürsün asla da bu duruma alışamayacaktı. Gerçi 
alışamadığı daha çok şey de vardı. Bir ara arkadaşlarıyla pay-
laşmayı düşünse de sonrasında içinde tutmaya karar verdi.

Telefonunu çıkardı, acil doktorunu aradı, bir hastalarının 
vefat ettiğini ve yer boşaldığını söyledi. Acilde ve serviste yo-
ğun bakım yatışı bekleyen o kadar çok hasta vardı ki ölümün 
soğukluğunu ve verdiği acıyı bir an evvel unutup kurtarılabi-
lecek daha niceleri için çabalamak gerekiyordu.

Ölen hasta morga indirilirken sistemsel işlemler için bilgi-
sayarın başına oturdu. En son kaç saat önce oturduğunu dü-
şündü, yaklaşık 5-6 saattir aralıksız çalıştığını fark etti. Bun-
ca çaba karşılığında, ailesinden, sevdiklerinden uzak kalmak 
zorundayken bir de hastaları kaybetmek psikolojik olarak 
iyice kendisini zorlamaya başlamıştı. Sonra sadece psikolojik 
olmadığını anladı, sabahtan beri bir şey yemediğini hatırladı. 
24 saatlik vardiyalarda yoğunluktan hiçbir şey yemediği çok 
olmuştu, bu duruma çok alışıktı. Artık bir şeyler yemesi gerek-
tiğine karar verdi. Kendi yaşına yakın ölen insanları gördükten 
sonra bağışıklık sistemini dinç tutması gerektiğini düşündü. 
Ne kadar dikkat etse bile hastalarla bu denli yakından ilgilen-
diği sürece hastalığı kapması sadece zaman meselesiydi ve bu 
durumdayken hasta olursa ölebileceğini düşünüp içini kapla-
yan korkuyla baş başa kaldı. Nöbet çıkışında hemen vitamin 
takviyesine başlayıp düzgün beslenme planı yaptı. Tabii bu du-
rumda bazı sorunlar da oluşuyordu. Ailesine hastalık bulaş-
tırmamak için pandemi başlangıcından beri otelde kalıyordu. 
Verilen yemek harici otel odasında yemek yapmaya çalışmak 
biraz zor olacaktı, zaten tüm mekanlar da kapalıyken ne kadar 
süre sağlıklı beslenme planını uygulayabileceği meçhuldü.

Sistemsel işleri bittiğinde yeni gelen hastayla ilgilendi. 
Anamnez ve muayenesi bittiğinde çıkıp ailesine detaylı bilgi 
verdi. En çok bu durum onu zorluyordu, umut dolu gözlerle 
ağzından çıkacak bir kelimeye bile muhtaç hasta yakınları... 
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Doktorluğunun ilk günlerinde fazla umutvari konuştuğu için 
sonrasında gelen kötü haberlerle yaşadığı çöküntü de onunla 
beraber fazlasıyla artıyordu. Artık o kadar umutvari konuş-
muyordu ama yine de kötümser konuşmaya hâlâ içi el vermi-
yordu. Keşke beyninin içini görebilseler, hasta için ne kadar 
çabaladığı, çabalayacağını bilseler diye düşünüyordu hep. Ge-
cesini gündüzüne katıp yorgunluk hissini bir kenara bırakarak 
elinden gelenden de fazlasını yapmıştı hep hastaları için. Tüm 
hastalara kendi annesi, babası veya kardeşi gibi yaklaşmıştı 
hatta annesi ameliyat olurken tek isteği kendisi gibi bir dokto-
ra denk gelmesiydi ama biliyordu ki bu ülkede tüm hekimler 
adına yakışır şekilde, hele de şu dönemde inanılmaz bir insa-
nüstü performans ile çalışıyordu.

Yeni hastanın işleri bittiğinde saatine baktı ve çalışma sü-
resinin dolduğunu gördü, yine hiçbir şey yemeden, doğru 
düzgün su içmeden, tuvalete gitmeden çalıştığını anladı. Yeni 
gelen nöbetçi arkadaşına hastaları tek tek devredip üstünü de-
ğiştirmek için doktor odasına geçti. Üstündeki tulumu çıkardı, 
odada bulunan tartıya çıktı. Pandemi başından beri nöbet ön-
cesi ve sonrası tartılıyordu. Yine daha önce olduğu ve bekledi-
ği gibi, bir kilogramdan fazla kaybı vardı. Yemek ve su azlığın-
dan ziyade o tulumların içinde ter sebebiyle kaybı olduğunu 
düşünmüştü hep. Su içse bile tuvalet ihtiyacı olmazdı bu eforla 
çalışıp terlerken. 

Üstünü değiştirdi, kendini hastaneden dışarıya attı. Yoğun 
bakımda çalışmanın en kötü yanı bu olsa gerek diye düşün-
dü, güneşi hiç görmeden saatlerinin hatta ömrünün gitmesi... 
Otobüs durağına doğru yürüdü, otobüsü beklerken maske 
takmayan insanları gördü. Hastaları vefat edince çok üzülü-
yordu ama bu tarz durumlarda da ikileme düşüyordu. Maske 
takmadığı için hasta olanlar olduğu gibi, kendi maske takma-
dığından yaşlı insanlara hastalık bulaştıranlar da vardı. Gidip 
nazikçe maske takmayanları uyardı ama aldığı tepki tam ter-
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sine çok kabaydı. İnsanlar uyarılmaktan, yaptıkları yanlışların 
yüzüne vurulmasından hiç hoşlanmıyordu fakat yine de bir 
gün hasta olduklarında bu anlar hiç aklına gelmeden elinden 
geldiğince onlara da yardım edeceğini bildiği için hiç üzerin-
de durmadı. Zaten belli bir süre bu mesleği yapan her hekim 
bu tarz durumlara alışıktı, poliklinik hizmeti verirken hakaret 
işitilmediği gün çok sayılı olurdu. Şimdiye kadar şiddete uğ-
ramamıştı ama bunun için kendini şanslı sayıyordu. Pandemi 
döneminde dahi şiddete uğramamak sizin şanslı olduğunuzu 
gösterirdi çünkü işini kendisinden iyi yaptığını düşündüğü 
nice meslektaşı şiddete uğramıştı. Acaba bu pandemi döne-
minde bunlar çözülür mü diye düşündü ama sonra kendisi 
bile bu fikre acı acı güldü. En çok çalıştıkları, herkesin ken-
dilerini el üstünde tuttuğu şu günlerde bile hiçbir talepleri 
yerine getirilmemişti. Hastanelerdeki malzeme eksiğini söyle-
miyordu bile!.. Pandeminin ilk günleri o da diğer arkadaşları 
gibi her yerde maske aramıştı. Bu savaşta en ön safta olmasına 
rağmen hiçbir ekipmanı hastane tarafından karşılanmamıştı. 
İlaç bulamamak artık hekimlik rutini olduğu için aklına bile 
gelmiyordu bunla ilgili şikayetlerde bulunmak. Otobüs geldi-
ğinde tüm düşüncelerini dağıttı, zaten binip oturur oturmaz 
da uyuklamaya başladı.

Otel odasına döndüğünde kendini karamsarlığa batmış 
hâlde buldu. 2-2,5 metrekare bu alanda haftalarca kalmıştı, ne 
kadar daha kalacağını kestirememek ise işin en kötü kısmıy-
dı. Evden tost makinesi, su ısıtıcısı gibi şeyler getirmiş, ola-
bildiğince bir ev ortamı yaratmaya çabalamıştı. Ama dışarda 
arkadaşlarıyla dolaşamamak, eşine çocuğuna sarılamamak, 
annesini babasını görememek, doğum günlerinde yanlarında 
olamamak… Ne kadar söylese, ne kadar düşünse bile az ka-
lırdı. Tüm arkadaşları da aşağı yukarı kendisiyle aynı durum-
daydı. Yıllık izinlerin iptali ise işin tuzu biberi olmuştu. Yine 
de gece uyumadan önce vicdanının hiç olmadığı kadar rahat 
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olduğunu farkındaydı. Tüm arkadaşları gibi o da işini öylesine 
sahiplenerek, öylesine özveriyle yapıyordu ki bu durum belki 
de şu an hayatındaki tek mutluluk kaynağıydı. 

Pencerenin perdesini açtı, içeriye dolan güneşle beraber 
mutluluğunun arttığı fark etti. Sokağı izlerken bir gün hekim-
lerin insani şartlarda çalıştığı, tüm haklarının verildiği, şiddete 
maruz kalmadığı bir Türkiye hayaliyle gülümsedi.
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BAVUL

Mart ayının daha ilk günlerinde, şehir de aynı doğa gibi 
uykusundan uyanmaya başlamış, üstündeki griliği atıp 

yavaş yavaş filizlenen yapraklarla, ağaçlarda tomurcuklanan 
çiçeklerle kendini yenilemeye başlamıştı. Bizi kuşatan, derin 
soluk almamıza bile imkân vermeyen; kirden, tozdan, isten 
oluşan örtü dağılıyordu. Hele de kışı sevmeyenler için her-
halde en önemli günlerdi. Bahar, tazelenme demekti, yenilen-
meydi, değişimdi.

Kadının tatiline az günler kalmıştı. Bavulu odanın bir kö-
şesinde hep açık duruyordu, her seferinde unuttuğu bir şey ak-
lına gelince içine atıyordu. Bir yandan “Bunu nasıl unuttum, 
ne kadar aptalım!” derken diğer yandan bavula eklediği her eş-
yayla ilgili düşler kuruyor, yüzüne bir gülümseme yayılıyordu. 
Bahar, uyanıştı; gezi, yenilenme!.. Sanki her şey daha berrak, 
daha neşeli geliyordu artık ona. Bütün yılın yükü, hastanenin 
kokusu, kafasında dönen hastalar, sabah akşam aynı trafik... 
Hepsine kısa bir ara... Sonra yenilenmiş, ferah bir şekilde de-
vam etmek... Sanki suyun tadını bile daha iyi alıyordu, öyle bir 
hâl… 

Nöbet ertesi, keyfi yerinde, müziği açtı. Elinde yapılacaklar 
listesi... Liste uzadıkça uzuyordu. Gideceği şehri araştırdıkça 
küçük defterinde notlar birikiyordu. 
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 Yan odadan haberlerde son dakika sesi duyuldu.  Sağlık 
Bakanı açıklama yapıyordu. Kulak kesildi.

“İlk vaka görüldü...”
İlk vaka!.. 
Derin bir soluk aldı ama sanki ciğerine inmedi nefes. 
“İlk vaka görüldü!..”
Şu ana kadar yok saymaya çalıştığı tüm görüntüler ardı 

ardına sıralandı hafızasında. Sürekli yurt dışından gelen ha-
berlerin artık içindeydi. Telefona ardı ardına mesajlar gelmeye 
başlamıştı. Ne olduğundan, olacağından kimse emin değildi. 
Ama herkesin bir senaryosu vardı. 

Zaten olacağını biliyordu. Birden donakaldı. Telefona uzun 
uzun baktı. Başını kaldırdı, uzaklara baktı... düşler... bu kadar 
kolay mı uçacaktı?.. Tatille ilgili tüm planları iptal etti. Sanki 
ışıltılar yaprak yaprak yere düştü. Televizyondan gelen röpor-
taj sesleri, telefondan gelen mesajlar, hepsi birbirine karıştı; 
bütün görüntüler üst üste biniyordu. Pencereden uzaktaki de-
nize baktı. Denizin üzerinde parlayan güneş... Uzayan mavi-
likler... Az önceki gibi canlı değildi hiçbir şey...  Ama bir pırıltı 
uzaktan hâlâ göz kırpıyordu. 

Yapılması gerekeni yapacaktı. 
Ertesi gün işteki herkes sanki başkalaşmıştı. İnsanların, sa-

bahlara kadar beraber nöbet tuttuğu meslektaşlarının, çalışma 
arkadaşlarının farklılaştığını görmüştü. Kimileri normalde ol-
duğundan daha rahat, kimileri kendi hapishanesinde görün-
mez iplerle oynatılıyormuş gibi davranıyordu. Özellikle rahat 
olanlar daha önce olmadıkları kadar insanlarla iç içe oluyor; 
kendileri için belirlenmiş resmî olmayan sınırları aşmak için 
can atıyorlardı. Bu da aslında bir reddedişti. O da öyle değil 
miydi?.. Ne zaman Covid ile ilgili bir haber çıksa başka ka-
nala geçmiyor muydu? Covid hakkındaki yayınlar önüne gel-
diğinde okunacaklar dosyasına atıyordu. Biletlerini bile alır-
ken hiç yokmuş gibi davrandı. Oysa şu an ellerinde eldiven, 
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yüzünde maske ile gezenler arasında yerini almıştı. İşin garip 
yanı, ne kadar görmezden gelse de kafasında binlerce senaryo 
kurduğunu fark etti. Unuttuğu kâbuslarını hatırladı. Korkular 
ete kemiğe bürünmüştü. Yoğun bakımda çalışmak için adının 
çıkması ise zaten beklenen bir olaydı. 

Kıyafetlerini giymeye başladı. Tulum, eldiven, gözlük, mas-
ke... Her giydiği parçada kendisinden uzaklaştı. Tüm özgür-
lükleri sanki yoğun bakım kapısının ardında kaldı. Tulumla-
rın içinde herkes aynıydı oysa her birinin ayrı hayatı, düşleri, 
umutları vardı. Ama  kesin olan tek görev belliydi: yaşatmaya 
çalışmak. Daha önce nasıl yaptıysa... Birçok bulaşıcı hastalık 
bakmıştı zaten. Bunun da bir farkı yoktu, yeni bir şey değildi. 
Hayatı boyunca en çok sevdiği şeyi yapacaktı. Elinden gelenin 
çok üstünde hem de!.. Uzun nöbetler, akşamları ders çalışma-
lar, en ufak bilgiyi kaçırmamak için uğraşılar...  

Hastalar yoğun bakıma gelmeye başlamıştı. İleri yaştakiler 
önce geldi, sonra kronik hastalığı olanlar, en son “Bana bir şey 
olmaz.” diyenler... 

Hastalar geldi, yataklar artırıldı... Hastalar arttı, yeni mer-
kezler açıldı. Bazen kazanamayacağı bir savaşa girmiş gibi 
hissediyordu. Ama sonrasında tüm olumsuzlukları yok etmek 
istercesine silkinip yeniden başlıyordu.

İnsanoğlu gerçekten her şeye alışıyordu. Sanki daha öncesi 
yokmuş gibi, tulumlar, yoğun bakım aletlerinin periyodik ra-
hatsız edici sesi, monitörlerden akan rakamlar, ağır dezenfek-
tan kokusu... sanki hep vardı.

 Bireyin içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşması kabul edi-
lebilirdi belki ama insanın kendine yabancılaşması?.. Hatta ço-
ğunlukla kendinden korkar olması… 

Kimse eskisi gibi çocuklarına sarılamıyordu.  Tüm sağlık-
çılar için çocuğuna sarılamamak, ebeveynlerin odalarına bile 
girememek hatta markette diğerlerinden uzak durmak bilinç-
siz bir hareket hâline gelmişti. Sürekli kendinden şüphe du-
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yuyordu. “Ya şu an taşıyıcıysam, ya en sevdiğime geçerse?..”  
Beyninin içinde ışıkları hiç sönmeyen bir sahne vardı. Sürekli 
uzaklaştırmaya çalıştığı düşünceler onunla oyun oynuyordu.  

Eve geldiğinde o ayın sekizinci nöbetinden çıkmıştı. Artık 
“Yorgunum.” demek, içinde bulunduğu durumun tarifi için 
yetersizdi. Babası koltuğuna oturmuş, aslında her zamankin-
den farklı olmayan şekilde Türk kahvesini koymuş, keyif siga-
rasını da yakmıştı. Kısa bir konuşmanın ardından babasının 
yüzünün daha beyaz olduğunu gördü. Ellerinin ucunda, siga-
ranın sararttığı alanın ortasındaki morluklar dikkatini çekti. 
Birden telaşlandı. Her adımına dikkat etmişti. Babasının tüm 
itirazlarına rağmen hemen toparlanıp hastaneye gittiler. Sani-
ye saniye, an be an büyüyen korkuyla tomografiye baktı. Sü-
rekli uzak tutmaya çalıştığı virüs gözünün önünde ilerlemişti 
ama o fark etmemişti. “Babamı koruyamadım.” diye sayıkladı. 
Bu onun için yıkımdı.

 Her gün yaptığı tedaviler şu an babasına uygulanıyordu. 
Hep “Nereden?..” diye düşünüyordu. Birden aklına acildeki 
çocuk geldi. İş çıkışıydı. Ani solunum durması ile gelmişti. 
Hemen içeri girip arkadaşlarına destek olmuştu. Çocuğu en-
tübe ederken sımsıcak soluğunu tüm yüzünde hissetmişti. 
Tulumlardan, yüksek korumalı maskelerden uzak durduğu 
tek anda onu yakalamıştı virüs. Sonrasında bütün hafta ağrı 
çekmişti ama çok yorgundu, tükenmişti, buna bağlamıştı. Ba-
basının odasına bile girmemişti oysa, sanki hep hastaymış gibi 
uzak durmasına rağmen babasını koruyamamıştı. “Babamı 
koruyamadım!” diye sayıklıyordu. 

Gezi için hazırlanan bavulun içi çoktan boşaltılıp hasta-
ne gereksinimlerini taşımak için bir araca dönüştürülmüştü. 
Şimdi hastane odasındaki monitör kadar oraya aitti. 

Aynı günlerde zorunlu hizmetteki can arkadaşının vefatını 
duydu, yıkıldı. Daha hayatının baharındaki dostu şimdi yok 
muydu?.. Ne hastalık ne yaşlılık?.. Hiçbir şey yokken… “Kay-
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boldu gitti mi yani?.. Düşleri ve tasarılarını sürükleyip gitti mi 
yani?..” diye düşündü.

Sonra beraber çalıştığı hemşire arkadaşı, arkasında bırak-
tığı 4 aylık bebeği, ellili yaşlarında idealleri uğruna asistanlığa 
başlayan arkadaşı... Beraber yemek yedikleri, aynı yollarda yü-
rüdüğü, ortak sevinçleri paylaştığı insanlar... Kuşatılmış gibiy-
di. Herkesin neredeyse bir cenazesi vardı. 

Ama aynı zamanda alkışlarla taburcu olan hastalar, her gün 
daha fazla kişinin mutluluk gözyaşlarına tanıklık etmek ve so-
nunda büyük çabalarla iyileşen babası... 

Nihayet kontrol tomografisi tertemiz çıktı. Ona yaşamı ar-
mağan edilmişti.

Sonra gün geldi; her şey kronolojik olarak tersine döndü. 
Aşı çıktı, yaygınlaştı. Hastalar azaldı, ilk önce servisler kapatıl-
dı, sonra yoğun bakımlar azaltıldı. 

Babası kolunda eve geldiğinde pencereden denizin üstün-
deki güneşin parıltısını gördü. Babasına “Hadi bir seyahat ya-
palım!” dedi. Gülüştüler. Bavulunu çıkarıp odanın ortasına 
koydu.
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Ankara’da doğdu. Aynı yıl doktor 
olan anne babasının tayinleri ne-
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DR. CEREN BALKOCA
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YAZA KALMAZ

Hiçbir yere geç kalmamıştım şimdiye kadar, yine geç kal-
mamak için hızlı adımlarla ilerledim hastanenin içinde. 

Acilde çalıştığım mesai gününü bitirip nöbetime gidiyordum. 
Çok mutlu biri sayılmam zaten ama iyice karamsardım artık 
hayata karşı. Yine öyle karamsar bir günümdü. Servislerin 
hepsi aynıydı artık, hepsi Corona virüse yakalanan hastalarla 
doluydu. İnsan, duvarların bile hastalıklı olduğunu hisseder 
mi?.. Ben artık her baktığım duvarda hastalık görüyordum. 

Servise girdiğimde etrafta kimse yoktu. Nöbet değişim saa-
tinde, bir akşamüstü hiç normal değildi bu. Sesler gelen odaya 
yöneldim. Kapı açıldı ben girerken, bir hemşire koştu önüm-
den. İlk gördüğüm bir solunum tüpüydü, içimdeki kötü his-
lerin boşa olmadığını anladım o an. Yaklaşınca, yatan kişinin 
yirmili yaşlarda bir genç olduğunu gördüm. Yanında ağlayan 
bir kadın vardı, henüz kim olduğunu öğrenemediğim. Solu-
num tüpünün başında duran doktor, hiç boşta solunum cihazı 
olmadığı için ellerimizle devam edeceğimizi öğrendiğim so-
lunum desteğini sağlıyordu. Nöbeti bu şekilde teslim edebil-
di bana. Ben de ne kadar devam edeceğini bilmediğim görevi 
devraldım ondan. Aslında nereye kadar devam edeceğini bi-
liyordum, yoğun bakımdan artık her gün onlarca kez duydu-
ğumuz acı haberlerden biri gelene kadar, hastama yer açılana 
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kadar yani. Bunu düşünmek bile acı geliyordu ama hekimdim, 
hastam için her koşulu düşünmem, hazır olmam gerekiyordu. 
Bu koşullarda iyi eş, iyi evlat olmak çok zordu, zaman bula-
mıyordum bunun için. Ama her zaman ve her koşulda iyi bir 
hekim olmalıydım. 

Her şeyi olduğu gibi bu olayı da kanıksadığımda ağlayan 
kadın ile tanıştım. Doğru tahmin etmişim, ablasıymış. Ondan 
öğrendim, üniversiteye başlamış geçen yıl Serdar. Çok kibar, 
çok iyi bir insanmış. Birkaç ay önce âşık olmuş ama ablası-
na yeni söylemiş, hastaneye yatınca. Böyle anlarda anlatmak 
istiyor galiba insan, hayatı son bulursa anıları birinde kalsın 
istiyor galiba. Ben bir yandan dinleyip bir yandan işime devam 
ediyordum hastam yaşasın diye. Çok da dikkatli dinlemek is-
temiyordum aslında, gözümden yaş akmaması gerekiyordu 
böyle anlarda. Güç veren, sağlık veren ben olmalıydım. Belki 
fazla şey istiyordum kendimden yine ama benden fazla şey is-
teyen sadece ben değildim. Bu çalışma temposu, zaten fazla ol-
masına rağmen artan çalışma saatleri, ailemizi hastalık bulaş-
tırırız diye göremememiz, bu stresli ortam ve hata yapmadığın 
anlarda bile sonsuz yaşatma, iyileştirme ihtimalin varmış gibi 
görülüp yaşadığımız şiddet olayları… Bunları ben istemedim 
mesela. Seher hak veriyordu ama… Ya da o an hâlimizi, karde-
şi için yaptıklarımızı görüp hak vermişti artık. Dakikalar, belki 
saatler geçiyordu bu arada. O odada iki hasta vardı aslında, 
Seher de hastaydı ama yatması gerekmiyordu, iyiydi. Kardeşi 
yalnız kalmasın ama başkasına da bulaşmasın diye o gelmişti. 
Oda çok sıcaktı, giderek nefessiz kaldığımı hissediyordum. O 
beyaz kıyafetler, o maskeler… Ama çıkaramazdım bir tanesini 
bile… Bu şekilde bile kimler hasta olmuştu, kimler ölmüştü… 
Kapı açıldı sonra. Hemşire, tahmin ettiğim haberi verdi. Biri 
için üzülüp biri için sevinmeye bile zaman bulamadım. Sadece 
hemen Serdar’ı bir cihaza ulaştırmaktı niyetim, nihayet yap-
tım. 
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Nöbet devam etti sonra, hâlâ oturup düşünemeden hiçbir 
şeyi, az önce sapasağlam olduğu bilinen gencecik bir insanı 
yaşam savaşı için göndermemişim gibi devam ettim, mecbur 
olduğum gibi. Saatlerin geçtiğinin, nöbetin bittiğinin bile far-
kına varamamıştım biri gelip devralana kadar. Hemen eve git-
tim sonra. Yolda düşündüm mü, yürüdüm mü hatta otobüse 
mi bindim, hiçbir şey hatırlamıyorum. 

Evde koşarak duşa girdim, onu biliyorum, sevdiklerimi 
Serdar gibi görmemek için. Hele benim yüzümden olsa… Dü-
şünmek bile istemedim. Televizyonun karşısına oturdum son-
ra, düşünmemek için yine sadece. Haberleri gördüm. Sokağa 
çıkma yasağı sabah itibariyle sona ermişti, sağlık çalışanları-
nın emekleri için teşekkür ediyordu birileri, bu gece de alkışla-
nacaklar diyordu, bu yasak sonrası vakaların azalmasını umut 
ediyorlardı, hasta olduğu hâlde işine devam eden şoförü ya-
kalamışlardı ve birkaç düşüncesiz insanı daha... Pandemi yaza 
kalmaz diyorlardı… 

Düşündüm. Saatlerce ağladım sonra. Serdar’a da biri soka-
ğa çıkma yasağının bittiğini, yazın tatile gidebileceğini söyle-
yebilecek mi acaba? 
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COVID PANDEMISINDE ESRARENGIZ 

BIR NÖBET HIKÂYESI

COVID-19 pandemisinde hayatını kaybeden 
hekimler anısına…

Saat 07.45’te alarmın ilk çalışıyla uyandım. Genelde böyle 
olmaz, ikinci veya üçüncü çalışında uyanırım ama bu sa-

bah farklıydı. Sabahtı ama henüz gün doğmamıştı. Adrenalini 
göğsümde hissediyordum. Böyle hissettiğim sabahlar nöbe-
tim yoğun geçer ama hastalarda sorun olmaz. Yine öyle bir 
gün olacağını düşündüm. Rutinimi bozmadım. Kahve içtim 
ve kısa bir kahvaltı yaptım. Pearl Jam’in Even Flow şarkısını 
mırıldanarak hazırlanmaya başladım. Ütülenip üst üste konul-
muş formalarımın başına geldim. En üstteki formada çamaşır 
suyu lekesi vardı, ben de alttakini giydim ancak bu sefer uyum-
suz olmuştu; üstü koyu lacivert, altı siyah... Fark edilmiyor za-
ten deyip giydim. Çıkarken evde maske kalmadığını gördüm, 
kapıya asılı maskeyi taktım ve hastaneye doğru, karanlık ve 
bomboş sokaklarda yürüdüm. 

Yoğun bakım katına geldim. Nöbeti devralmak için hazır-
lık yaptım. İlk koğuşa girdim. 3 hasta vardı ve 1 yatak boştu. 
İlk hastayı devraldım. On sekiz yaşında esmer, zayıf, kısa saçlı,  
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saçının tam kâkül kısmında bir tutam beyazlık olan, atletik 
görünümde bir genç... Entübe yatıyordu. Gözleri kapalıydı el-
bet ama bir damla yaş süzülüyordu kenarından. Gözler kapalı 
olsa da bakarım hep, alışkanlık işte!.. İçimden kolay olacak, 
hallederiz dedim. Aslan gibi çocuk entübe olmuş işte, bir de 
pandemiye inanmıyorlar diye serzendim. Onu hızlıca ekstübe 
ederim, her şey yolunda, dedim içimden. Hemşiresini aradı 
gözlerim ama kimseyi göremedim. Tuhaf bir şekilde etraf çok 
sakindi. Hastanın uyutucularını kesip ikinci hastanın başına 
geldim. 

Kırk sekiz yaşında, hafif esmer, kır ve dalgalı saçlı bir hasta 
bipap maskesi ile nefes almaya çalışıyordu. İlk bakışta solunum 
sıkıntısı olmadığını düşündüm, maskeye anlam veremediğim-
den akciğer filmi kötü olmalı dedim. Beyefendi koyu lacivert 
renkli, şık bir pijama takımı giyiyordu. On sekiz yıl önce siga-
rayı bırakmış, öncesinde 10 yıl sigara kullanım öyküsü varmış. 
Solunum sıkıntısının yatışına göre daha iyi olduğu bilgisini 
aldım ve hastanın başında zihnimde kısa bir plan yaparken il-
ginç bir şey oldu; sanki beni tanırmış gibi gözlerini fal taşı gibi 
açıp bana dikkatlice baktı ama yüzündeki yorgun ve sakin ifa-
de asla kaybolmadı. Bir yandan maskesi sıkıca kafasına geçi-
rildiği için hava geldiğinde yanakları şişiyordu. Bu bakışı beni 
çok etkilemişti ancak devri hızlıca bitirip diğer hastalarımla da 
ilgilenmeliydim.  Arkamı dönüp üçüncü hastamın başına iler-
lerken boş olan 4. yatağa gözüm takıldı, nasıl boş kaldığını an-
lamadım, pandemi zamanı, vaka sayıları artıyor hızla; son bir-
kaç gündür, genç yaşlı ayırt etmeksizin entübe oluyor insanlar, 
muhakkak dolar bu yatak da diye üzülerek geçirdim içimden. 
Üçüncü hastam ise 78 yaşında yaşlı bir amca idi. Kocaman bir 
kamburu vardı ve başı neredeyse havada duruyordu. Saçları 
yaşına göre oldukça gürdü ve bembeyazdı. Geceyi dengesiz 
olarak geçirmiş, tansiyonu yüksek, saturasyonu düşük sey-
retmiş, entübe edilmiş; akciğerlerinde tipik Covid pnömonisi 
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bulguları varmış.  Devreden hekim arkadaşım amcanın çok 
tatlı olduğunu ama türlü huysuzluklar yaptığını anlattı: Defa-
larca damar yolunu çıkarmış ve eve gitmesi gerektiğini söyle-
miş, yataktan kalkmaya çalışmış ama kaçmayı başaramamış. 
Hastanın kan gazına baktım, beklediğimden çok daha iyi idi 
ve diğer organları da güzel çalışıyordu.  Hekim arkadaşıma te-
şekkür edip gönderdim hastamı. Birazdan nöbete gelecek olan 
hemşire ve yardımcı personellerin Covid olduğu haberi geldi, 
yerlerine başka kişileri ayarlamaya çalışıldığı söylendi. Tek ba-
şıma mı kaldım diye düşündüm, kaygılanmıştım. Aylardır gö-
remediğim annem ve babam geldi aklıma sebepsizce. Bu arada 
genç hastamın uyandığını gördüm. Sakince tavanı izliyordu.  
Hemen bir şişe su hazırlayıp, aspirasyon sondasını kesip pipet 
yaptım ve baş ucuna koydum. İlk defa ekstube olanlar hemen 
su ister çünkü. Başına gelip beni gördüğünde ise hasta birden 
çıldırmaya başladı. İki eli yatağa bağlıydı ama bütün yatağı tüm 
gücüyle sarsmaya başladı. Sanki çok korkunç birisiymişim gibi 
bana ürkerek bakıyordu.  Bir yandan tüpüne ulaşıp çekmeye 
çalışıyor, öte yandan ayaklarını yataktan dışarı atıyor, tüm gü-
cüyle bağırıyor ancak boğazındaki tüp nedeni ile sesini çıka-
ramıyordu. Sanki bir şey söylemesi gerektiği için çırpınıyordu. 
O esnada ben ona sakin olmasını söyleyip elimi omzuna koy-
dukça daha da çıldırıyordu. O esnada beni de dehşete düşüren 
bir olay gerçekleşti. 2 numarada yatan, pijama takımı giyen 
hasta birden dibimde belirdi ve bana “Hastanın ayak ucunda 
midazolam var, onu alıp hastaya yap, biraz sakinleşsin.” dedi. 
Onun yüzüne baktığımda aynı genç hastam gibi ben de dehşe-
te kapıldım. Az önce bana komut veren adam benim orta yaşlı 
hâlimdi sanki. Bana çok benziyordu. Sadece yüzü daha olgun 
ve saçları daha beyazdı. Benim kısa saçlarımdan farklı olarak 
uzun, dalgalı ve bakımlı saçları vardı. Benimki gibi kirli sakalı 
yoktu, sinek kaydı tıraşı vardı. Ama bu ufak detaylar dışında 
aynaya bakıyormuş gibi hissettim. Gözlerim karardı. Başım 
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döndü. Nasıl böyle bir şey gerçek olabilirdi?.. Bir yandan da 
genç hastam bağlı ellerini hâlâ tüpüne götürmeye çalışıyordu. 
Orta yaşlı hâlim benim ilaç yapamayacak durumda olduğumu 
anlamış olacak ki genç hastamın başına geldi, elini alnını koy-
du ve “Sakin olmalısın genç adam, önce seni bu tüpten kur-
taracağız!” dedi. Bu sözleri duyunca gencin benden gözlerini 
ilk defa ayırdığını fark ettim ve başında duran kişiye baktı ve 
o esnada gözleri daha da açıldı. Ben orta yaşlı olanın saçlarını, 
alnını sevdikçe o daha da sakinleşti. Sorulara başını sallayarak 
yanıtlar vermeye başladı, artık çok daha sakin olacaktı. Has-
tanın çıldırması ile alarm veren bütün monitörler yavaş yavaş 
sustu. Benim de baş dönmem geçti ve benim hastama müda-
hale eden bana doğru yaklaşmaya başladım. Hastama müda-
hale etmesinde sakınca yoktu sanırım çünkü ben doktorsam o 
da doktor olmalıydı. Yanına gittim ve güç bela çenemi açarak 
“N-nna-nasıl, ya?..” dedim. Bana dönüp bilgelik ve şaşkınlık 
içeren bir bakış attı ve başını ileri geri salladı. Hemen ellerini 
tutup inceledim, küçük yara izleri, parmaklar hepsi aynıydı. 
“Nasıl, bilmiyorum ama birbirimize çok benziyoruz.” dedi. Sa-
nırım ikimizin aynı kişi olduğunu anlamamıştı. “Hadi birlik-
te bu genç adamın tüpünden kurtaralım!” dedi. Ben oksijen 
maskesini yüzüne taktım ve tüpün balonunu indirdim. O da 
aspirasyon sondası ile tüpünü aspire ederek çıkardı. Eli işe çok 
yatkındı. Birlikte ustaca yaptığımız bu işin sonunda bir sıkıntı 
olmadı, hastamız çok rahattı artık. Ona hazırladığım suyu içir-
dim. Adeta rüyada gibiydim. Orta yaşlı hâlim birden durdu ve 
“Gençler, olayı çözdüm. Biz üçümüz aynı kişiyiz ve henüz çö-
zemediğim bir sebepten bir araya geldik; ilk düşüncem, farklı 
evrenlerde, farklı hayatları yaşayan aynı kişileriz, üçümüzün 
evreni büyük bir gücün etkisi ile tam bu anda kesişti ve biz bir 
araya geldik!” dedi. Dediklerinden hiçbir şey anlamayan ben, 
dilim tutulmuştu adeta. Genç olan ben çok korktuğunu, kendi  
yüzünü başkasında görünce öldüğünü sandığını heyecanlı bir 
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şekilde anlattı. Ayağa kalkarak önce benim yanıma ve sonra 
yatağının kenarına oturan, biraz daha yaşlı olan beni inceledi. 
Bense böyle bir durumun absürtlüğüne alışamıyordum. Onlar 
çok çabuk ısınmış gibilerdi ve bu arada ikisinin de solunum 
sıkıntısı yoktu. Genç, bana ve orta yaşlıya merak ettiği onlarca 
şeyi sordu. Beşiktaş, Sergen, kiminle evlendiğimiz… Ama hiç 
yanıt alamadı. Ben de bir şeyler geveledim ama orta yaşlı olan 
ben “Sanırım bu sorularınızı cevapsız bırakmalıyım. Bir adam 
hayatını yaşamalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalı, ileride vere-
ceğiniz kararları etkilemek istemem ki verdiğiniz kararlardan 
memnum!” dedi. Yaşlarımızı sorarak, gülümseyerek birbiri-
mize bakıyorduk. Genç olan ben “Çok açım!” dedi. O esna-
da 3. yatakta yatan hastanın monitörü ötmeye başladı. Üç kişi 
senkron bir şekilde hareket ederek başına gittik. Genç olan ben 
hastanın ayak tarafına, ben ve orta yaşlı ben baş tarafına geç-
tik. Gence hastanın ayaklarını havaya kaldırmasını söyledim. 
Orta yaşlı, amcanın alnına düşen ak saçlarını kaldırarak “İşte 
bakın, tam da düşündüğüm gibi, bu da bizim yaşlı hâlimiz!” 
dedi. Niye sevindiğini anlamayarak onu onayladım. Genç bir 
an duraksadı ve ‘’Yaşlanınca böyle çirkin mi olacağım yani?..’’ 
dedi, kocaman burnu ve kulakları olan ak saçlı, yaşlanmış hâ-
line bakarak. Bu arada yaşlı olanın tansiyon değeri artık nor-
maldi. Bu arada orta yaşlı ben ortadan kaybolmuş, bilgisayarın 
başına geçmiş ve tahminimce yaşlının sonuçlarına bakıyordu. 
Yanımıza geldi “Sonuçları ve filmleri iyi görünüyor, bence tü-
pünü çıkarmamız iyi olur.” dedi. “Ancak tansiyonu niye düştü, 
anlamadım, ritmi AF’de görünüyor. Belki anlık bir durumdur. 
Volüm verelim ve tüpünü çekelim, sorun olacağını sanmıyo-
rum.” Ritim problemine odaklanmamasından bunun kronik 
olduğunu bildiğini anladım. Üçümüz el ele verip onun tüpünü 
çıkardık ve yatak içerisinde doğrulttuk. İyi görünüyordu. He-
pimizin yüzüne içten bir şekilde gülümseyerek baktı. Durumu 
hemen anlamıştı. İlk sözleri “Çok şey yaşadım, çok ilginç şey-
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ler gördüm, duydum ama bu başkaymış.” oldu. Orta yaşlı ben 
“Bu durum sizce nasıl oldu, bir fikriniz var mı?” diye sordu. 
Kendimle siz diye konuşmak beni güldürmüştü, genç olan ben 
ile birbirimize baktık ve güldük. Yaşlı olan beni genç olan ben 
yatağın kenarına oturttu ve ona kendi suyundan içirdi. Yaşlı 
olan ben orta yaşlı benin sorusuna cevap olarak “Belki de...” 
dedi “Ömür boyu bildiğiniz, öğrendiğiniz her şey yanlıştır.” 
dedi. Söylediklerine anlam veremeyerek birbirimize baktık. O 
ise “Bir şiir okuyayım size.” dedi:

Gülüşü süt mavisi insanlar vardı/neredeler şimdi
Çoğunun adını unuttum, çoğunun kimliğinde kazınmış ad-

resler
 ...
Birlikte çay içtiğimiz sokaklarda yürüdüğümüz 
o süt mavisi gülüşler güz solgunluğunda şimdi 
unuttum çoğunun adını çoğu voltalarda yıllardır
nasıl da sessiz yaşanıyor gürültüler ortasında

Şiiri hatırlamıştım. Usulca başını kaldırıp bana baktı ve 
“Hepimiz senin için buradayız.” dedi. Birden terden sırılsık-
lam olduğumu fark ettim. Ama ben çok dikkatli idim, “Bana 
bulaştığını sanmıyorum.” dedim. “Penceresiz poliklinikte bak-
tığın Covid hastalarını unutuyorsun.” dedi. Gelen bir refleks 
ile tüm gücümle öksürmeye başladım. Vücudum sıcacıktı. 
Bronşlarımdaki sekresyonları hissediyordum ve nefesim dara-
lıyordu, büyük büyük nefesler almaya çalıştım ama başarama-
dım. Genç ve orta yaşlı olan ben koluma girdi. Yaşlı olan ben 
de çoktan ayağa kalkmıştı ve diğerlerine boş olan dördüncü 
yatağı işaret etti. Beni oraya yatırdılar. Demek bu yatak be-
nimmiş diye düşündüm. Yaşlı olan ben benim başımı okşuyor, 
diğer ikisi üstümü örtüyordu. Orta yaşlı ben, genç olan bene 
birtakım malzemeler getirmesini söyledi. “Örnek alırız, şu ma-
yiyi veririz, filmini çekeriz.” dedi. Genç çocuğun hiçbir şeyden  
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anlamadığını bilmiyordu. Başımı güçlükle kaldırıp “Duru-
mum çok mu kötü?” diye sordum. Orta ve yaşlı olan benlerim 
aynı anda boynundaki dikişleri gösterdi. “Veno-venöz EC-
MO’ya girmişim sanırım.” dedim. Günlerdir bitmeyen nöbet-
lerin verdiği yorgunlukla yatak birden çok rahat geldi, gözle-
rim ağırlaştı, tam gözlerim kapanırken 48 yaşımdaki hâlimin 
genç hâlimin omzuna elini koyarak bitcoin ile ilgili bir şeyler 
söylediğini duydum, gülümsedim. Yaşlı hâlimin elleri alnımda 
idi. İyileşeceğimi biliyor olmanın rahatlığı ile hasta ama umut-
la gözlerimi kapatıp uykuya daldım. 
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Ben Eda Dilara Bay. 22 Kasım 
1992’de elektrik mühendisi ba-
bam ve eğitimci annemin ilk ço-
cuğu olarak Tokat’ta doğdum. İlk 
öğrenimimi Tokat Gaziosmanpa-
şa İlköğretim Okulunda tamam-
ladıktan sonra Tokat Anadolu Li-
sesini birincilikle bitirdim. Tokat 
Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 
olarak edebiyat ve müzik alanın-
da çalışmalarımı gerçekleştirdim. 
Düzenlenen sergilerde, öykü ve 
şiirlerim okur ile buluştu.
Üniversite eğitimimi Malatya İnö-
nü Üniversitesi İngilizce Tıp Fa-
kültesinde tamamladım. Devlet 
hizmeti yükümlülüğü kurası so-
nucu meslek hayatıma pratisyen 
hekim olarak Tokat Zile Devlet 

Hastanesinde başladım. Yaklaşık bir yıllık çalışma ha-
yatım sonrasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde 
ihtisasıma başladım. Üç yıldır bu hastanede uzmanlık 
eğitimime devam etmekteyim. Ayrıca hastanemin Türk 
Pediatri Kurumu Genç Pediatristler oluşumunda aktif 
görev almaktayım. Eğitim hayatım devam ederken dü-
şünsel ve edebi üretim sürecime devam etmekteyim. 
Uzmanlık eğitimimin ardından yan dal eğitim sürecine 
devam etmeyi hedeflemekteyim.

DR. EDA DILARA BAY
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UMUDUN RENGI: YEŞIL

Yağmurlu ve serin bir İstanbul akşamıydı. Yoğun bir me-
sainin ardından yenidoğan yoğun bakım nöbetine geçen 

Doktor Hazal, pencereden süzülürken birbirine kavuşan yağ-
mur damlalarını izledi. Günlerdir sağlığını tehlikeye atma-
mak için görüşemediği üç yaşındaki kızı Defne’yi düşündü. 
Covid-19 nedeniyle hastalanan, hayatını kaybeden çocukları, 
çalışma arkadaşlarını görünce Defne’nin anneannesiyle kal-
masına karar vermişti. İş çıkışlarında yanına gidip uzaktan 
onunla konuşuyor, hasretini dindirmeye çalışıyordu. Gözleri-
ni kapatıp derin bir nefes aldı; gözlerini açtığında tüm yaşa-
dıklarının bir kâbus olduğunu fark edeceğini umdu. Önünde 
duran onlarca hasta dosyasına bakarken harfler, yoğun bakım 
cihazlarının sesleriyle ahenk içinde salındı yorgun zihninde. 

Çalan telefonun sesi odadaki derin sessizliği yararcasına 
dağıttı. Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda takip edilen 
gencecik bir annenin durumunun kritikleştiği ve 25 haftalık 
bebeğinin doğacağı haberiydi gelen. Hazal doğumhaneye git-
mek üzere yerinden fırladı. Sezaryen acil olarak gerçekleşti-
rilecekti. Basamakları ikişer üçer atlayarak bir çırpıda üç kat 
yukarıdaki doğumhaneye ulaştı. Tulumunu giydi, yüz koruyu-
cusunu, maskesini ve eldivenlerini taktı. Ameliyathane içinde-
ki camlı kapının açılmasını beklerken, bir astronotu andıran 
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yansımasını gördü. Kafasındaki endişeleri dağıtmak isterce-
sine başını sağa sola salladı ve ameliyathanedeki yerini aldı. 
Doğum hızla gerçekleşti ve başına gelecekleri biliyormuş gibi 
acıyla ağladı minik melek. 

Bebek yenidoğan ünitesine alındı. Saatler sonra annenin 
durumunun hızla kötüleştiği ve yapılan tüm müdahalelere 
rağmen vefat ettiği haberi ulaştı. Yaşam ve ölüm arasındaki 
o ince çizgide zaman durmuştu. Virüs bir hayatı vaktinden 
erken bitirmiş, bir hayatı ise vaktinden erken başlatmıştı. Ha-
zal, boğazındaki düğüme rağmen nefes almaya çalıştı, gözleri 
dolu doluydu. Buğulanan gözlük camlarını sildi ve bebeğin 
ailesiyle görüşmek için dışarı çıktı. İçini üşüten soğuk hava 
değil, bir annenin canından bir parçayı geride bırakarak son-
suzluğa kavuşmasıydı. Yağmur bu büyük yangını söndür-
meye ant içmiş gibi şiddetliydi. Bebeğin halası ve iki ablası, 
annenin bebeğe “Umut” ismini koymak istediğini ve gebeliği 
süresince bebeğini hep bir kristal küre içinde izleyebilmeyi 
hayal ettiğini söylemişti. Hazal, Umut bebeği küvezin ardın-
dan izlerken annesi şu anı görebilse bu dileğinden vazgeçerdi 
diye düşündü. 

Test sonuçları çıktığında Umut’un da Covid-19 pozitif ol-
duğu öğrenildi. Bir bilinmezlik hâlindeki Covide yönelik te-
daviler başlandı. Solunumunu cihazlar yardımıyla gerçekleşti-
riyor, akciğerleri ise gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Defalarca 
yolun sonuna geldiğini düşündü Hazal. Buna rağmen Umut, 
küçücük elleriyle Hazal’ın işaret parmağını sıkıca tutuyor; san-
ki yaşadığı zorluklara rağmen tüm gücüyle mücadele ettiği-
ni, hayata sarıldığını anlatıyordu. Geçici bir süreliğine de olsa 
Hazal, Umut’a anne olmuştu, Defne’ye olan sevgisini Umut ile 
de paylaşıyor, özlemini gideriyordu çünkü kızına olan özlemi 
kalbini acıtıyordu.

Hazal her gün minik bebeğin kulağına göreceği güneşli 
günleri fısıldadı. Ne de olsa her yağmurun ardından mutlaka 
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güneş açar ve tüm renkler ortaya çıkardı. Umut da bu renkle-
rin en güzeli olacaktı. 

Hazal ne zaman yorulsa Umut bebeğin direncini, mücade-
lesini hatırlattı kendine. 

Üzerine büyük gelen yeşil renkli yeleği ile kaderin yedi yüz 
gramlık bedenine yüklediği tonlarca yükten habersiz gülüm-
süyordu Umut bebek. 

Günler haftaları kovaladı. Umut artık solunum cihazından 
kurtulmuş, kullandığı ilaçlar gittikçe azalmıştı. Anne sütünün 
olmayışına kızgınlığından mı bilinmez, mama ile beslenmekte 
zorlanıyordu. Oysa artık ailesiyle kavuşmasına tek engel kü-
çük bedeniydi. 

Umut’un 7 ve 10 yaşındaki iki ablası Hazal’dan gelecek 
haberi dört gözle bekliyorlardı. Hazal’ın her gün gönderdiği 
fotoğraflarla avunuyor, özlemlerini gidermeye çalışıyorlardı. 
Kaybettikleri annelerinin acısı yüreklerinde kor hâlindeyken 
yangınlarını söndüren tek şey küçük kardeşlerinin varlığı ol-
muştu. 

Yaşanan süreç boyunca Hazal da sanki ailenin bir parça-
sı hâline gelmişti. Umut’un sağlıkla büyüdüğüne seviniyor 
fakat taburculuğunun yaklaştığını düşündükçe üzülüyordu. 
Umut geçen dört ayın sonunda kilo almış, gelişmişti. Tabur-
culuk günü gelip çatmıştı. Çok yakışan o yeşil yeleği üzerin-
deydi yine. Ona uyumlu beyaz tulumu, sarı patikleriyle ışık 
saçıyordu sanki. Bir kez daha “Keşke annesine teslim edebil-
seydim!..” diye geçirdi Hazal içinden. Annesinin kokusunu hiç 
duyamamış olsa da kocaman bir ailesi vardı artık Umut’un. 
Taburculuğuna gün sayan babası, ablaları, halası ve diğer aile 
fertleri bir yanda, iyileşerek gitmesine olan sevincin, her gün 
göremeyecek olmanın hüznüne galip geldiğini düşünen dok-
toru, hemşiresi, personel ablaları ve abileri bir yanda sevgiyle 
sarmalıyordu onu. Herkesin kalbinde derin bir iz bırakmıştı 
farkında olmadan. 
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Hazal, gözyaşları eşliğinde halasının kucağına verdi 
Umut’u. Kardeşleri hemen etrafını sardı. Sürecin başından 
sonuna kadar desteğini esirgemeyen yoğun bakım ekibine tek 
tek teşekkür ettiler. Veda etmek her zamanki gibi çok zordu. 

Umut’un ardından ilk gün ailesiyle konuştuğu kapının 
önüne gitti Hazal. Güneş, gözlerini kamaştırıyordu. Yağmurlu 
ve soğuk bir günde “Merhaba!” dediği o güzel bebeğe, pırıl pı-
rıl bir yaz sabahında “Hoşça kal!” demişti. 

Huzurla fısıldadı: 
“Renklerin en güzeli sen ol Umut. İçimizde yeşerttiğin 

umutlar gibi sonsuz ol. Adınla büyü güzel çocuk!”
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 1991 
yılında dünyaya geldim. Öğrenci-
lik sürecime ortaöğretim itibarıyla 
Ankara’da devam ettim. Hasan 
Ali Yücel Anadolu Öğretmen Li-
sesinden mezun oldum. Üniversi-
te eğitimimi Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde 2015 yılında tamam-
layıp mesleğe başladım. Çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanlığımı 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinden al-
dım. 2020 yılı itibariyle Etlik Zü-
beyde Hanım Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de çalışmayı sürdürmekteyim. 
Edebiyata ve yazarlığa ilgili olup 
deneme ve öykü türünde eserler 
ortaya koymaktayım.

DR. ERHAN ÖZEL
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HEKIMIN SONSUZ SAVAŞI

Ara ara yaşadığım öksürük atağı, işe döndüğüm günün sa-
bahında evden çıkmak üzereyken beni yakaladı. Eşimin 

endişeli bakışları üzerimdeydi. Sandalyeye oturup atağın son-
lanmasını, normal soluyabilmeyi ve ölümü geride bıraktığımı 
evdekilerin hatırlamasını bekledim. İki hafta önce kendi has-
tanemin yoğun bakımından servise çıkarılırken, ardından eve 
taburcu olurken ölümü alt etmeyi başarmamış mıydım? Orta-
lama yaşamın yetmiş beş yıla kadar yükselebildiği şu dönemde 
otuz altıda iken ölümü düşünmeye hiç hazır değildik. 

Hastaneye giderken kullandığım yol, eski günlere göre çok 
sakindi. Cadde üzerindeki mağazaların, işyerlerinin çoğu ka-
palıydı. Binalarda pencereler açılmamış; perdeler dahi sanki el 
değmemiş gibiydi. Kaldırımlarda etrafına bakmadan tedirgin-
likle yürüyen az sayıdaki kişinin varlığı, şehirde hâlâ hayatın 
devam ettiğini gösteriyordu. Etrafta askerler, tanklar olsa sanki 
bir savaş düşüncesi; havada toz bulutları, keskin kokular olsa 
nükleer patlama izlenimi oluşturabilirdi. Ama tüm bu yaşa-
nanların nedeni, Mars’ta yaşamın kapılarını aralayan insanoğ-
lunu alt üst edebilen ufacık bir virüstü.

Radyoda salgınla ilgili son gelişmeler canlı bağlantılarla 
anlatılıyordu. Ölüm sayıları kontrol altındaydı, Yeni Zelanda 
düşük vaka sayılarıyla dünyanın gururuydu, ABD ile Rusya aşı 
yarışında başarılarını kutluyordu, Batı sağlık malzemesi yardı-
mı yapabileceği az gelişmiş ülkeler arıyordu, salgının üstesin-
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den gelmeye çok az kalmıştı, belki mutasyonlar tüm çabaları 
boşa çıkarabilirdi ama insanın gücü yine başarıyı getirecekti. 
Öksürük krizini atlatmak için yol kenarında arabayı durdurun-
ca radyoyu kapattım. Kemal Bey’in yan koltuktaki siyah ciltli 
defterine bakıp radyoda duyduklarımı aklımdan geçirdim.

Yoğun bakımda tedavi gördüğüm bir ay boyunca Kemal 
Bey ile aynı odadaydık. Kendisi, çalıştığım hastanede üç yıl 
önce emekli olmuş bir hekimdi. Virüse karşı kendimin ta-
mamladığı mücadeleyi, o hâlâ sürdürüyordu. Servise çıkışım-
dan bir gün önce yeniden entübe olmuştu. Geçmiş yıllardan 
bu yana muzdarip olduğu kalp ve tansiyon sorunları, virüse 
karşı onun işini zorlaştırıyordu. 

Hastaneye ulaştığımda, sanki burası yıllardır görev yaptı-
ğım yer değil, yabancı bir bina gibiydi. Tanıdık yüzlerin geç-
miş olsun dilekleri eşliğinde odama ilerledim. Ağır bir hasta-
lığı atlatmanın huzuru yerine yorgunluk ve bana ait olan pek 
çok şeye yabancılaşma hissiyle odamdaydım. Hasta muayene-
leri için ihtiyacım olan sağlam bir zihni oluşturmak için ça-
balamalıydım. Virüs, sanki bedenimden çok düşüncelerime, 
iç dünyama zarar vermişti. Her gün duyurulan vefat sayıları 
içerisinde yer alma endişesi, yakınlarımızdan gelebilecek bir 
kötü haberin ihtimali, tümüyle değişen yaşamlarımız buna yol 
açan nedenlerden birkaçıydı.  

Günlük yapılması gereken işlere hazır olmadığımı fark 
edince Kemal Bey’in defterini incelemeye koyuldum. Mesle-
ğini yerine getirirken verdiği emek, toplum sağlığına verdiği 
nice katkı ile alanında saygın bir yeri vardı. Yoğun bakımın iki 
kişilik odasında günlerimi onunla geçirebilmek, korkuyla dolu 
anların tek iyi yanıydı. Siyah defteri, hastanede yatışı boyun-
ca hep yakınlarındaydı. Fırsat buldukça notlar tutardı. Birlikte 
geçirdiğimiz son günlerde Kemal Bey’in durumu ağırlaşmaya 
başladığında, defterini bana emanet etti. O günlerde birkaç 
sayfasına hızlıca göz gezdirdiğimde salgınla ilgili tutulmuş 
notların varlığını fark ettim. 
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Sayfalar ilerledikçe Kemal Bey’in uzun bir hikâye kaleme al-
dığını gördüm. Hekim ve mikrop hikâyede başkahramanlardı. 
Bu ikilinin yüzyıllar içerisinde süregelen yolculuğu anlatılıyor-
du. Hekimin ortaya çıkışı, insanlık tarihi kadar eskiye dayanı-
yordu. Ölümün varlığının bir sonucu gibiydi. Mikrop ise daha 
gençti; tarih sahnesine çıkışı daha yakın dönemlere rastlıyor-
du. Doğanın tahribiyle doğdu, insanın yaşadığı dünyaya verdi-
ği zararlarla büyüdü, kıtalar arasında dolaştı, değişime uğradı. 
Gün geçtikçe güç kazandı. Son birkaç yüzyılda önüne geçilmesi 
zor bir noktaya geldi. Artık kontrol edilemez bir hâldeydi. 

Hikâyede hekim mücadeleyi hep sürdürüyordu. Elinde pek 
imkanların olmadığı günlerden bilgisayar çağına dek pes et-
medi. Zamanla hekimin olanakları artmasına rağmen mikro-
bun büyümeye hep fırsat bulabilmesi onu yıldırmadı. Savaşlar, 
istilalar, göçler ve toprağın, suyun, havanın sürekli kirlenmesi 
mikrobun her defasında daha güçlenerek ortaya çıkmasının 
nedenleriydi. 

Hikâyede mikrobun en tehlikeli hâlleri uzun uzun yer alı-
yordu. Veba olarak bir kıtayı baştan başa sardı. Kolera adıyla 
uzak ülkelere kadar yayılabildi. Gribe yol açıp koca orduları 
cepheye varmadan yenilgiye uğrattı. Çiçek hastalığıyla binler-
ce çocuğu sakat bıraktı. Verem oldu, AİDS oldu. İnsanlık iler-
ledikçe mikrobun tahribatı artmaktaydı. Son olarak da Coro-
na virüs adıyla milyonları hasta etti. Devletleri sarstı, insanın 
gündelik hayatını tümüyle değiştirdi.

Hekim ise her defasında en ön cephede mikropla çarpış-
maktaydı. Mücadelede hep ilk kayıplar arasında yer aldı. Yo-
rulmadan, korkmadan dünyadaki yaşamın devamı için çaba 
gösterdi. Mikrobun güçlü kalabilmesinde insanın büyük kat-
kısı olsa da hekim, savaşı sonuna dek götürmede kararlıydı.

Hayata tutunmak konusunda hiç bitmeyecek bir uğraşın 
içinde olduğumuzu düşünerek defteri kapattım. Şimdi hasta-
larımla ilgilenebilirdim.  
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1983 yılında Kırşehir’de ailemin ilk 
çocuğu olarak doğdum. İlk, orta 
ve lise öğretim yıllarım Kırşehir’de 
geçti. Meslek seçimi konusunda 
aklım biraz karışıktı. Ben çocuklu-
ğumdan beri ne olmayacağımı söy-
lerdim hep. Doktor olmayacaktım 
çünkü babam doktordu ve benim 
en küçük çocukluk zamanlarımda 
babam hep nöbetçiydi. “Doktor 
olmayacağım çünkü onlar hep nö-

betçi, hep nöbetçi.” serzenişlerim hâlâ aile arasında ha-
tırlanır. Küçükken büyük konuşmuşum çünkü üniversite 
sınavında ilk tercihlerim hep tıp fakültesiydi. Gazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinden 2007 yılında doktor olarak mezun 
oldum. Kırşehir ili Mucur ilçesinde 8 aylık sağlık ocağı gö-
revimden sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanlığım başladı. 2012 
yılında uzmanlığımı aldım. Mülkî idare amiri olan eşim sa-
yesinde ülkemizin birçok yerinde çalışma imkânı buldum. 
Yozgat, Sivas, Kars’ta ‘canlara’, Çanakkale’de ‘dadalara’, 
Adıyaman, Beypazarı, Kızılcaham’da ‘bebelere’ hizmet 
verdim. Hâlen Kızılcahamam Devlet Hastanesinde çalı-
şıyorum. 2 yıldır da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde “sosyal pediatri” alanında doktora yapıyorum. İki 
güzel yavrum var ve onların büyümelerini izlemek en bü-
yük yaşama sevincim. Sağlığım yerinde olsun ve ben hep 
çocuklarla ilgileneyim, sağlıklı insanlar olmaları yönünde 
hayatlarına dokunayım istiyorum.

DR. ESIN AYDIN AKSOY
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MUTLU SON

“Anne sarılışııı!..” diye bağırarak evin en uzak köşesine 
koşarak gitti ve sonra koşarak döndü, onun boyuna 

erişmek için alçalmıştım ve boynuma sarıldı. Çünkü ne kadar 
uzaktan gelirse o kadar sıkı sarılacaktı, ne kadar hızlı atılırsa 
koynuma o kadar güçlü saracaktı kollarını. Hastaneden dön-
düğüm hafta içi her gün yaptığımız bir rutindi. 5 yaşında ol-
duğu için hafta içi ve hafta sonu karışıyordu bazen. Anne işe 
gitmeyecekse hafta sonuydu yani mutlu sondu. Keşke bütün 
sonlar mutlu bitse, hayatımızdaki bütün küçük mutlu sonla-
rın toplamıyla da büyük mutlu sona ulaşsak!.. Son zamanlarda 
mutluluğu daha çok arar olduk, önceden fark etmediğimiz an-
ların aslında ne kadar güzel olduğunu fark ettik, bu farkındalık 
iyi olacaktı belki ama beraberinde büyük değişikliklerle geldi-
ği için hâlâ farkındalığımızdan ürker hâldeyiz. 

Önceleri sadece haberlerde izliyorduk: Çin’de tehlikeli bir 
virüs çıkmıştı, bütün ülkeyi etkisi altına almıştı, çok hızlı yayı-
lıyordu ve çok sayıda insanın kaybına neden oluyordu. Bizim 
buralara gelmez canım, her şey bu kadar gelişmişken bir vi-
rüsü mü durduramayacağız diyorduk. Ama işler beklemedi-
ğimiz şekilde ilerledi, kelime anlamını bildiğimiz pandeminin 
tam anlamını yaşayarak öğreniyorduk. Bu bir virüstü, çok hızlı 
yayılıyordu, bulaşınca kesin hastalık yapıyordu ve en kötüsü 
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öldürüyordu. Ben doktorum, mesleğimin büyük bir kısmını 
okuyarak öğrendim ama artık yaşayarak öğreniyordum, bir 
kez daha çocuk doktoru olduğuma seviniyordum çünkü bu 
virüs çocuklarda nadiren ciddi hastalık yapıyordu. 

Pandemi döneminde değişen birçok şey gibi çalışma şart-
larımız da değişmişti. Uzmanlık alanlarımız dışında olsa da 
bütün doktorlar bu yükü paylaşıyorduk, pandemi poliklini-
ğinde ve servisinde çalışıyorduk yani ben belirli günler Co-
vid-19 tanılı erişkin hasta muayene ediyordum. Böylece bulaş 
riskimiz daha da artıyordu, ülke genelinde zaten doktorların 
ailelerine de bulaştırmasını önlemek için evlerine gitmeden 
kalabilecekleri yerler ayarlanıyordu. Ben ise evimin bir odası-
nı hasta olduğumda kendimi ev halkından izole edecek şekil-
de ayarlamıştım bile. Bir yandan korku, bir yandan cesaret ile 
çalışıyorduk. 

Hastanenin en kalabalık kapı önü, hep benim odam olur. 
Hastalarımın yanında anne ve babası da olur; bir hasta, üç 
kişilik yer kaplar. İlçenin tek çocuk doktoru olduğumdan bu 
üç kişilik minik toplulukları 60-70 kat büyütebiliriz. Çok sev-
diğim işimi son yıllarda biraz korkarak yapıyordum, evden 
çıkarken “Umarım hiçbir çocukta bir şey atlamam!” diyerek 
dua ediyordum. Mikroskopta 40 kat büyüttüğümüz hücreleri 
daha ayrıntılı inceleyebilirken hasta sayısı kat kat büyüdüğün-
de daha genel bakmak zorunda kalıyordum hasta çocuklara. 
Ama pandemi olmasıyla herkes evden çıkmaya korkar oldu, 
bütün anne babalar en kıymetlileri çocuklarını daha da sakı-
nır oldular. Artık olması gereken oluyordu, gerçekten hasta 
çocuklar geliyordu hastaneye ve ben ilk kez işimi öğrendiğim 
gibi, doğru olan şekilde yapıyordum. Hastalarımı uzun uzun 
muayene ediyordum, annelerinin bütün sorularına cevap ve-
riyordum. Korku vardı, belirsizlik vardı ama işimi doğru yap-
manın iç huzuru da vardı. Hasta sayımın azalması benim kü-
çük mutluluğum olmuştu. 
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Pandeminin yaklaşık birinci yılında bir cuma günü, öğle-
den sonra, mesainin bitmesine yakın, kapı çaldı; genç yaşlarda 
bir anne “Hocam, köyden geldik, randevu alamadık, bizim ço-
cuklara bir bakar mısın?” dedi. “Çocuklara...” dediğine göre 2 
çocuktu, pandemi döneminde randevusuz hasta almamamız 
gerekiyordu ama mesainin son saatlerinde artık konuşacak 
gücüm kalmıyordu, köyden de gelmişti ve önümüz hafta so-
nuydu, anne bunları tekrar etmeden ben kendi kendime söy-
leyip kendimi ikna ettim ve “Tamam annesi, bakalım!” dedim. 
Çocuk doktoru olmamın tek kötü yanı belki de hiçbir zaman 
“Hayır!” diyememekti. Anne kayıt yaptırmaya gitti, ben de 
ekrandan isimlerin yanmasını bekliyordum. Bir yeni hasta, 
sonra kardeşi, sonra üçüncü çocuk derken aynı soy isimli beş 
yeni hastam olmuştu. Anne, “Çocuklarıma bakar mısın?” diye 
sorduğunda beş çocuk olabileceğini düşünmemiştim. 

Kapı çaldı ve içeri girdiler, yaşları 6 ay ve 8 yaş arasında 
değişen çocuklar ve anneleri... Muayene etmeye başladım, 
hepsinin şikâyeti aynıydı, hafif ateşleri vardı, burunları akı-
yordu ve gözleri kızarıyordu. Dört çocuğu muayene ettim, 
beşinciyi bekliyordum ama içeride dört çocuk vardı. Annesi 
aceleyle çıktığı için on yaşındaki en büyük çocuğu getirmeyi 
unutmuştu ama sırasını almıştı zaten onda da aynı şikayetler 
vardı. Tanıyı koymak zor değildi, tedavilerini düzenledim ama 
kesinleştirmek için dört çocuktan ve annesinden sürüntü testi 
istedim. Genelde Covid-19 geçirdiğini düşündüğüm hasta-
larımın testlerini hep takip ederim kendimce bir oran oluş-
turabilmek için. Ertesi gün hafta sonuydu, aklıma not aldım, 
pazartesi hastaneye gelince ilk iş bu dört çocuğun sonuçlarına 
bakacaktım. 

Pazartesi geldi, haftanın ilk günü bende büyük yorgunlukla 
başladı. Hastaneye gelmeden de çocukların sonuçlarını tah-
min etmek zor değildi. Bir buçuk yıldır korunabildiğim Co-
rona virüs dört hasta gücünde gelip benim vücudumda yaşa-
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maya başlamıştı. Ben de artık pozitiftim. Evde, kendime aylar 
önce ayarladığım odamda destek tedavileriyle atlattım hasta-
lığı. Belki o aileden kapmamıştım, belki başka bir yerden bu-
laşmıştı, henüz bunu gösterebilecek bir tetkikimiz yoktu ama 
iyi tarafından bakmaya çalıştım, ya beşinci çocuk gelseydi de 
beş hasta gücünde bir viral yükle yakalansaydım Covid-19’a? 

Bahar geliyordu, şanslıydık ki evimizin küçük bir bahçe-
si vardı, bu bahçe pandemi günlerinde bize büyük bir dünya 
olmuştu. Ülkemizde bahar pandemiyle gelmişti, bahar gün-
lerinde gezilirdi ama pandemi dışarı çıkma yasağı demekti; 
bahar ayları insanı duygusal yoğunluğu yüksek planlar yap-
maya özendirirdi ama pandemi bugünü sağlıklı bitirebilmek 
demekti; bahar en canlı renkleri görebilmek demekti ancak 
pandemi maske, hastane, hijyen, ilaç beyazıydı. Çocuklar oku-
la gidemiyordu, evimizin 5 yaşındaki insan tanesi “Evde kal!” 
sloganlarıyla yaptığı resimleri camlara asıyordu, artık bütün 
herkes hep evdeydik. 

İşte daha mutlu çalıştığım için eve daha umutlu geliyor-
dum, evden pasta kokuları yükseliyor, neşeli oyun kahkahaları 
atılıyordu, yemek masasında herkes hep tamdı. Ve 5 yaşındaki 
insan tanesinin sorusu her şeyi cevaplıyordu:

“Anne, pandemi neden var? Biz ölelim diye mi yoksa hep 
beraber zaman geçirebilelim diye mi?”
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20.05.1991 tarihinde İzmir-Ko-
nak’da doğdum. İlk ve orta okul 
eğitimimi Karabük Atatürk İlköğ-
retim Okulunda tamamladım. Ka-
rabük 75. Yıl Anadolu Lisesinden 
2009 yılında mezun oldum ve Pa-
mukkale Üniversitesi Tıp Fakülte-
sini kazandım. Tıp eğitimi sonrası 
Karabük Eğitim Araştırma Has-
tanesinde 9 ay pratisyen hekim 
olarak acil serviste çalıştım. İzmir 
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde çocuk sağlığı ve 
hastalıkları alanında uzmanlığımı 
2017-2021 yılları arasında tamam-
ladım. Uzmanlık eğitimi sonrası 
Bartın Devlet Hastanesinde ço-
cuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı 
olarak çalışmaya başladım ve hâ-
len aynı yerde çalışmaktayım.
Mesleki olarak ilgi alanlarım, mal-
nutrisyon, çocuk gelişimi ve tezi-
mi de üzerine yaptığım çocukluk 
çağı obezitesidir.
Sosyal hayatta, doğa yürüyüşleri, 
kültür gezileri yapmaktan ve ki-
tap okumaktan hoşlanırım.

DR. ESRA BAL YÜKSEL
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AYDINLATILMAMIŞ KARANLIK

Doğumhane önünde adım atmaktan ve saatin tik takları-
nı kovalamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Tik tak, 

tik tak, tik tak... Oysa sabahın aydınlatılmamış karanlığında 
gelmişlerdi hastaneye. Neden bu kadar uzadığını anlayabilmiş 
değildi. Kendi hastası olsa anlardı, onları yatıştırır ve telkin 
etmeye çalışırdı. Her zaman için hastalarına sabırlı davranır 
ve empati gösterirdi. Ama kendi eşi, kendi çocuğunu doğu-
rurken bunu anlayamıyordu. İlk çocuğun telaşı mı, heyecanı 
mıydı buna sebep yoksa bir gün önce çığ gibi yayılan SARS 
CoV-2 salgını mıydı? Tabii ki hayatlarına birdenbire çığ gibi 
büyüyerek giren salgındı. Daha kimse işin vahametinde de-
ğildi. Selim’i doğumhaneye almamışlardı salgından dolayı. 
Hastane içinde koşturmaları duydu. Burada mı olması gereki-
yordu yoksa yukarıda mı?.. Mantık ve duyguları karmakarışık, 
alt üst olmuştu. Hastanın kalbine masaj yaparken birden beyin 
fonksiyonları durup geri gelmiş, sonra beyin çalışırken kal-
binden ateş fışkırırcasına kalbi durmuş gibi saçma sapan dü-
şüncelerdeydi şu an hiç kimseye anlatamadığı ya da kimsenin 
anlayamayacağı. Hani bir yazar romanını yazarken kalemi pes 
edip bırak yazma artık, der gibi, sonra kalemden beklenmeyen 
bir performansla yazmak istediği kelimelerden çok farklı bir 
şeylerin ortaya çıkması gibiydi kafasının içi.
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İçeriden haber geldiğinde bebek ünitesinin camlarına ya-
pışması bir oldu Selim’in. Saatin tik taklarını kaçırmıştı o an. 
Zaman neydi ki?.. Salgın neydi?.. Nereden gelmişti içlerine 
girecek kadar?.. Hepsini unuttu o an. İçeride bulunan do-
ğum hemşiresi oğlunu gösterirken bebeği görmüyor, sadece 
başıyla iyiler mi işareti yapıyordu. Cevabını anlayamayacak 
kadar dikkati yerinde değildi Selim’in. Hekim değil de acemi 
bir yeni baba gibi hissediyordu kendisini. Mantıksal doğru-
larla geldiği doğumhanenin önünden sol tarafındaki sevinçle 
karışık sızıyla ayrılıyordu eşiyle birlikte. Bebeği biraz sonra 
getireceklerdi odaya. Eşini nasıl koruyabilirdi ki bu hastane 
ortamında odaya çıkarken?.. Eşini taşıyan sedyenin üstünde 
hayalî bir çadır düşündü. Bütün Covid salgınına rağmen onu 
koruyacak olan...

Kafasının içinde savaş vardı, sanki düşünce savaşı. Eşiyle 
birlikte diğer hastaları arasında geçiyordu bu savaş. Her zaman 
hastaları ailesinin önünde olmuştu. Zaman kavramı yoktu, 
düşünce kavramı yoktu, olumsuzluk hiç yoktu. Hastalarının 
istekleri, düşündükleri, geçirdiği ve yaşadığı hastalıklar hepsi 
ama hepsi Selim’in önceliğiydi. Bugün ise hastalarının yerine 
koyduğu eşi vardı düşünmesi ve ilgilenmesi gereken.

Kaan bebeği odaya getirdiklerinde, görüşmek için gelen 
doktor akşama çıkabileceklerini söyledi. “Gayet iyisiniz, akşa-
ma sizi gönderelim evinize.” diyerek odadan çıkarken Selim’i 
bir baş işaretiyle dışarı çağırdı.

“Sizi bu ortamda tutmamıza gerek yok. Sen aşağıda bek-
lerken burası çok karıştı, kayıp vermeye başladık. Seni yarın 
izinli gösterelim, öbür gün gelirsin hastaneye, desteğe çok ih-
tiyacımız olacak. Evlere gitmeden burada geçirebiliriz günle-
rimizi. Nöbetleşe bir şeyler yapacağız artık. Her şeye hazırlıklı 
olmamız lazım.”

Selim duyduğu bu sözler karşısında şaşırmış, ne odaya 
girebiliyor ne de koridorda adım atabiliyordu. “Evlere gitme-
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den…” ne demekti. Daha bir saat önce yaşadığı babalık duy-
gusunu içine çekememişken eve gitmemeyi nasıl kabullene-
cekti?..

Neler yaşayacağını bilmiyordu, bu yaşayacakları ne kadar 
süreceğini bilmedikleri pandemi dönemi belki hepsine birer 
tecrübe olacaktı. Yine de bilinmezlik ağır geliyordu. Bu zorlu 
günleri atlatmak için fedakârlık ve özveri mi gerekecekti yoksa 
her şey normal seyrinde mi devam edecekti? İki günü izin-
li geçirmesi ve evdeyken birdenbire her şeyin patlak vermesi 
Selim’i bütün bildiklerinden, hekimliğinden uzaklaştırmıştı 
sanki… Yabancılaştırmıştı…

Aslı, eşinden duyduklarına ilk önce çok üzüldü. Selim ba-
balık izni almıştı ve onu kullanamayacağı için de üzgündü. 
Kendisi yalnız başına bu süreyi nasıl atlatabilecekti. Bebeğe 
alışması, bebeğin ona alışması… Bütün bunlar düşündürüyor-
du Aslı’yı. Kendisi de bir doktordu ve bu süreçte tek yapması 
gereken eşine destek olmaktı.

“Zor bir dönem, biliyorum ve bunu birlikte aşmamız ge-
rekiyor. Fedakârlık gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bizim için 
kötü ve zor bir dönem yaşamamız gerekebilir. Daha ne ile kar-
şılaşacağımızı bilmiyoruz. Sen hastanede olacaksın, ben evde 
Kaan’la ilgileneceğim. İkimizi de hiç bilmediğimiz günler bek-
liyor, belki de aylar... Ama senden tek bir şey istiyorum: gün-
lük tut. Yaşadıkların beyninin derinliklerinde kaybolmasın. 
Bak, bir oğlun oldu ve ileride belki torunun da olacak, onlara 
kalmalı bu yaşadıkların. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu-
nun için kafanı boşaltman gerekiyor. Yazmak senin için en iyi 
yöntem”.

Selim o an yapması gereken tek şeyi yaptı ve eşine sarıldı.
Hastane ortamı bütün yıpratıcılığıyla dolu geçiyordu. Bir 

gün içinde yüzlerce hasta kaybı yaşanıyordu. Bir bilinmezlik 
içindeydiler. Sadece doktorlar değil bütün sağlık personeli 
için zor bir süreçti. Ve bu süreç sadece hastanede ve Türkiye’de  
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değil bütün dünyada yaşanan bir süreçti. İçine girdikleri, sonu 
bilinmeyen bir girdap...

Salgın ve Kaan’ın büyüme süresi bir gidiyordu. Yaşadık-
ları sekiz ayda Selim evine toplamda on kere gitmiş, oğlunu 
bu süre içinde on kere görebilmişti. O görmelerin de ikisinde 
Kaan uyuyordu. Onun dışında fırsat buldukça görüntülü ko-
nuşuyorlardı. Eve gidiyor, duş alıp bir iki saat uyuyor ve sonra 
tekrardan hastaneye gidiyordu. Bu dönemde en büyük desteği 
eşinden görüyordu Selim. Görüyordu ama ara sıra atışmala-
rı da olmuyor değildi. Bu süreci yalnız başına geçirmişti. Bu 
şehirde kimseleri yoktu. Salgın yüzünden yardımcı da alamı-
yorlardı.

Pandemi, pek çok sağlık çalışanında kaygı bozukluğu yap-
mıştı. Çoğu psikolojik tedavi alıyordu. Kimi ise bu dönemin 
literatüre katkı sağlayacağını düşünüyordu. Sağlık çalışanla-
rında hem salgınlar sırasında hem de sonrasında yüksek dü-
zeylerde akut stres bozukluğu, kaygı, tükenmişlik, depresyon 
ve travma sonrası stres bozukluğu geliştiği görülmüştü. Bütün 
sağlık çalışanlarını etkiliyordu bu durum.

Günlük yaşamlarından uzak kalarak hastaların bakım ve 
tedavisini sürdürmeye devam ediyorlardı. Bütün sağlık çalı-
şanları yine bu süreçte kendileri, aileleri ve iş arkadaşlarının 
sağlığı konusunda endişe duyuyorlardı. Bu sürecin belirsizli-
ğine bağlı olarak da öfke, kaygı ve stresle sonuçlanabilecek bir 
yalnızlıkla karşı karşıya kaldılar.

Zaman geçtikçe ilk şaşkınlık kalmamış, yeterli eğitimleri 
almışlar ve yapmaları gereken her türlü sorumluluğu yerine 
getiriyorlardı.

Pandemi sırasında en kötü psikolojik sonuçları gösteren-
ler enfekte hastalarla isteği dışında doğrudan temas hâlinde 
olanlardı. Bir de uyku sorunu yaşayanlar daha yüksek düzeyde 
kaygı ve depresyon belirtileri gösteriyorlardı. Ve bu durumda 
olup bir de ailesi ile az görüşenler de daha duygusal oluyordu.
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Selim de ailesiyle az görüşenlerden birisiydi. Her ne kadar 
kendisini buna alıştırsa da istemeyerek bazen etrafına karşı 
fevri davranabiliyor ama kendisini çabuk toparlıyordu.

Selim ve diğer doktor arkadaşları hastanede SARS CoV-2 
salgını ve bu yüzden ölüm dışında neredeyse başka bir vaka ile 
karşılaşmıyorlardı.

“Tulumlarla resmen robotlaştık.” dedi Dr. Akın. Selim sa-
dece tebessümle gülümseyebildi arkadaşının söylediğine.

“Durduğumuz yer belli değil, bir bakıyorsun acildesin, bi-
raz sonra poliklinikte… Başhekimin odasına, oradan toplan-
tıya git. Bunları seri ve hızlı bir şekilde yapar olduk. Dediğin 
gibi, resmen robotlaştık.”

“Haklısın…”
Koridordan gelen seslerle dışarıya çıkmaları bir oldu. Kori-

dor, hasta yakınlarının sesleriyle inliyordu.
“Burada bakmadınız!”
“İlaç vermediniz!”
“Başka hastaneye gönderiyorsunuz!”
Selim’in “Bakın…” derken lafını bitirmeden yediği yum-

rukla yere düşmesi bir oldu. Kendisini toparlayıp kalkmaya 
çalışırken yediği ikinci yumrukla hastane polisinin olaya dahil 
olması bir olmuştu. Ortalık sakinleştiğinde Selim de darp ra-
porunu alıyordu.

Hastaneden ayrılıp eve geldiğinde kapıda eşini kötü hâlde 
gören Aslı yaşadığı şokla “Ne oldu sana!” derken “Dört gün 
izinliyim, sana ve oğluma doyacağım.” dedi Selim, eşine gü-
lümseyerek.
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DR. FULYA COŞKUNOL

1988 yılında İzmir’de doğdum. 
İlköğrenim ve ortaöğrenim haya-
tım İzmir Özel Türk Kolejinde geç-
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Atakent Anadolu lisesini kazan-
dım. 2006 yılında İstanbul Yedite-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
tıp hayatım başladı. 2010 yılında 
Yeditepe Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Topluluğu (YÜDBAT) 

başkanı seçilerek psikiyatri ve çocuk psikiyatri öğrenci 
kongresine başkanlık yaptım. İleri derecede İngilizce ve 
orta derecede Almanca eğitimim var. 2013 yılında me-
zun oldum ve bir oğlum oldu. Pratisyen hekim olarak 
zorunlu hizmetimin dört ayını Batman Toplum Sağlığı 
Merkezinde yaptıktan sonra 2014 Ocak ayında Adnan 
Menderes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalında asistan doktor olarak pediatri ihtisa-
sıma başladım. 2015-2018 yılları arasında Celal Bayar 
Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi asis-
tan doktor olarak çalıştıktan sonra 2018 yılında uzman 
doktor unvanını aldım. Uzman olduktan sonra sırayla 
2018-2019 Manisa Şehir Hastanesi, Muş Korkut Devlet 
Hastanesi ve 2019-2022 İzmir Behçet Uz Çocuk Sağlığı 
ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştım.
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HIÇ ÖLMEYECEKMIŞ GIBI 

UMARSIZCA YAŞARKEN

Rüya gibi bir kar tatilinden sonra çokça dinlenmiş olsam da 
ertesi gün, sabah erken nasıl kalkacağımı düşünerek valiz-

lerimizi yerleştirdim. Her pazartesi değil miydi bizi zorlayan, 
sanki daha önce hiç çalışmamışız gibi... Oysa yıllarca çalışmış 
olduğumuz ve yoğun rutine alışmış olduğumuz hekimlik ya-
şantımızda bir gün bile ekstradan çalışmasak ne yapacağımızı 
şaşırmaz mıyız? Yine öyle günlerden biriydi işte!.. 

Pazar günü, yine hiç giymeyeceğimi bile bile, aman götü-
reyim deyip yaptığım koca koca valizleri, tatilde hiç kullan-
mamış olmanın hezimeti ile boşaltıp içindekileri dolaba yer-
leştirdim. Pazar telaşesi çocukluğumdan beri bilinçaltıma öyle 
bir yerleşmişti ki!.. Her pazar günü haftayı kapatma banyosu, 
banyodaki kuru sabun kokusu ve banyodan çıktıktan sonra 
kömür sobalı odaya gidene kadar üşüme duygusu…Kafamda 
nedense her pazar, bu anılar belirir. Yine öyle bir pazardı işte!.. 
Yorgunluğumuzu hani oturunca anlarız ya, aslında tüm tatil-
ler sanki dinlenmek için değil de kendimizi hunharca yormak 
içindir. Oturunca anlamıştım yorgunluğumu ama hafif de bir 
ateş hissediyordum vücudumda. Üşüttüm herhalde karların 
içinde diye geçirdim aklımdan, evet evet kesin üşüttüm, diye 
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de kendimi ikna ettim. Tabii sonra beni nelerin beklediğini 
bilmeden...

Başhekimin odasındayız, muhabbet ediyoruz, planlama-
lar... Televizyonda Wuhan’daki salgın, ekrana bakıyoruz, öyle 
umursamazız ki aylardan şubat… Yani 2019 Aralık’ta başlamış 
ve 2 ay olmuş Wuhan’daki salgın, vay be diyoruz, insanlar ne-
ler yaşıyor. Dedim ya, sanki biz insan değilmişiz de dünyanın 
diğer ucunda canım, diyen bir iç ses bizimkisi, belki bir yatış-
tırma!.. Öğle arası, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yan dal 
kazanması sonucu kutlama yemeğini yapacağız ama dün ge-
ceki ateşim hâlâ devam ediyor, yanı sıra bir öksürük. Hayatım 
boyunca hiç sigara kullanmamış bir insan olarak öksürük öyle 
şiddetli geliyor ki üşüttüm diyorum, karda üşüttüm. 

Öksürüyorum, öksürüyorum... Yemekte doçent bir arkada-
şım “Çok kötü öksürüyorsun, fena üşütmüşsün!” diyor. “Evet, 
sorma, herhalde karda üşüttüm!” deyip geçiştiriyorum. “Dur, 
sırtını bir dinleyelim, öyle olmaz!” diyor. Kendimizi restoranın 
ortasında, ben hasta, o doktor, muayenede buluyoruz. “Akci-
ğerlerinden iyi sesler gelmiyor Fulya!” diyor, “Bence bir rönt-
gen çektir.” diyerek ekliyor. “Yok yaa!..” diyorum, “Gerek yok.” 
O kadar eminim ki!.. Gencim, dirençli vücudum hâlâ, bana bir 
şey olmaz havaları... Arkadaşım “Fulya, çektir!” diyor. Daha 
fazla direnmeyerek “Tamam!” diyorum. 

Röntgen çektirdikten sonra kendimi ekran başında, hayret-
le yakalıyorum. Göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımı arıyo-
rum. İçime endişe tohumları ekilmiş, artık ikna oldum, genç-
ler de dirençliler de hasta olur. “Zatürre olmuşsun, grafin çok 
kötü, git eve, sana yazacağım ilaçlara başla!” diyor.

2020 Şubat ayı ve ben evde dinlenmeye gidiyorum. Gece 
terlemeleri, eklem ağrıları, öksürükler, ateş… Bu hâlde geçen 
10 gün...

Şimdi bunları yazarken bile endişe duyuyorum. Ve mar-
tın ilk haftası kapanma başlıyor, biz 3 hekim, yanı başımızdaki 
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tehlikenin asla bizde olmayacağını düşünerek, Covid olabile-
ceğimi asla düşünmeden, basit bir zatürre teşhisi koyuyoruz. 

Neden bunları anlattım, nereden başladım?.. 
Kaosun başladığı mart ayındayız, insanlar çaresiz, insan-

lar korkuyor. Her gün istatistikler açıklanıyor, her gün ölüm 
oranları artıyor ve hastalar “Hocam, siz bilirsiniz, işin içindesi-
niz!..” ile başlayan cümleler kuruyor. Hayır, biz de bilmiyoruz!” 
diyemiyoruz, “Biz de sizin gibi yeni tanışıyoruz, biz de bu vi-
rüsün nelere neden olabileceğini, nasıl semptomlarla başladı-
ğını, sıradan bir hastalıktan nasıl ayıracağımızı bilemiyoruz.” 
diyemiyoruz. “Elimiz kolumuz bağlı, çaresizce, her gün deği-
şen tedavi protokolleriyle, belki inanmayarak, belki tek silah 
olduğunu düşünerek tabiri caizse kelle koltukta hasta bakıyo-
ruz. Tek umudumuz aşının bulunması!..” diyoruz. 

Hiç unutmam, öğle aralarında sokaklar bomboş, yemek yi-
yecek yerimiz yok, apartman girişlerinde “Sağlık çalışanı ise-
niz ortak alanlara dokunmayın!” yazıları yazıyor. Her gün has-
taneye gidiyoruz, korkulu bakışlı insanlar, hastalar ağzımızdan 
güzel şeyler duymak istiyor ama yok... Yok… Yok… Geçen 1 
ayda oğlumu göremememin, annemin hastalıktan korktuğu 
için gel git yapmamı istemediği bir süreçten bahsediyorum.

Tüm bunlar akarken hayatımızdan, kendi hayallerim gözü-
mün önünden geçiyor. Haberlerde görüyorum, 32 yaşındaki 
fakülte arkadaşım semptomsuz geçirdiği hastalıkta karantinası 
bittikten bir gün sonra yatağında, uykusunda ölü bulunuyor.

Gencim, dirençliyim diye savunduğum tüm argümanlar-
da yenik düşüşümün bilmem kaçıncı kaybedişini izliyordum. 
Fakülteye başladığım günden beri, zorunlu hizmetim bitince 
hastalarıma daha uzun vakitler ayırabileceğim, kendi muaye-
nehanemde uzun uzun sohbetler eşliğinde bakabileceğim bir 
ortamdı hayalim. Şimdi her sabah uyandığımda çaresizlikle, 
tek arzum bu hastalığın dünyayı terk etmesiydi, oğlumu gö-
rebilmekti, anneme sarılabilmekti, sevdiklerimi kucaklayabil-
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mekti. Restoranda oturabilmekti. Yaşamda çok basit gördüğü-
müz her şeye hasrettim. “Doktorum.” dediğimde neredeyse 
marketlere bile giremeyeceğimiz bir ortam, bize korkulu göz-
lerle bakan insanlar vardı. Hem kahramandık hem de ölüme 
terk edilmiş, savaşın en önündeki toy askerler... Zorunlu hiz-
metim bitmişti ama artık hayalim, zorunlu hizmetimin bitme-
si değildi.

Her hekimin kendi içsel yolculuğunu fazlasıyla yaşadığı bir 
sürecin ortalarında hatta sonlarındayız artık. Ne mi kazandım 
ben bu süreçte?.. Ben insan olmayı, sıradan, korkak bir insan 
olmayı öğrendim. Endişe duymayı, sevdiklerim ve kendim 
için endişelenmeyi... Yollarda birbirine gülümseyen insanlar 
görmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu öğrendim. Her 
sabah kalktığımda yaşadığıma şükretmeyi, çevremden insan 
eksilmediği için şükredip dua etmeyi öğrendim. Hayatın bir 
gün, onun da bu gün olduğunu öğrendim mesela. Hiç ölüm 
yokmuş gibi yaşadığım yaşamda, sadece yaşlıların değil herke-
sin bir anda ölebileceğini öğrendim. Düzenin biz insanların is-
tediği gibi değil, hayatın bize vermek istedikleri doğrultusun-
da işlediğini öğrendim. Ve şükür ki hem bir insan olarak hem 
bir hekim olarak başka türlü öğrenemeyeceğim her duyguyu 
öğrendim. 

Bizi tamamen terk edeceğine inandığım Corona virüs!.. 
Aldıkların karşılığında yaşamın ne kadar önemli olduğunu 
bize bedel ödeterek öğretsen de artık çok daha umutlu ve daha 
güçlüyüz.
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02.01.1991 Eskişehir doğumlu-
yum. Üç çocuklu bir ailenin kü-
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DR. GÖKHAN LEBLEBICI
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COVIDSU YA DA COVIDCAN

Birlikte ilk seyahat rotamız 2020 Şubat’ında Ukrayna’nın 
başkenti Kiev oldu. Henüz anne karnında on iki haftalık 

olan kızımızla boş bir hafta sonu denk getirip son uçak kaça-
mağımızı yapalım dedik. Annesinin pediatri uzmanlığı yolun-
da henüz ikinci yılı olduğu için yoğun geçen günler, haftalar 
arasından bir hafta sonu denk getirmek epey zor oldu.

Hava alanına indiğimizde maske takan bazı insanlar gör-
dük. Tabii o zaman çok uzaklarda bir hastalık haberleri duyu-
yor, Avrupa’ya ya da başka bölgelere yayılıp yayılmayacağını 
tüm dünya gibi merakla bekliyorduk. 

Seyahatimizi bitirip ülkemize döndük ve çalışmaya başla-
dık. Eşim karnında bebeğimizle yoğun bakım, acil, servis der-
ken nöbetlerini tamamlıyordu. Ben ise beş yıldır yapmakta ol-
duğum aile hekimliği görevimde mesaime devam ediyordum. 
Tabii eşime nöbetlerinde destek olabilmek adına bir şeyler 
planlıyor, meyve, kek, çikolata gibi hep gebelerden duyduğu-
muz aşerme ürünlerini hazırlıyordum. İlk gebelik, dolayısıyla 
ilk bebek heyecanımız çoktu. 

Bir mart akşamı eşimle yemek yerken daha önce yüzünü 
ekranlarda görmeye çok alışkın olmadığımız sağlık bakanımız 
ekran karşısında ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü açıkladı. 
Tabii herkes gibi bizim de kafamızda sorular dönmeye başladı. 
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Ekrandan gördüğümüz kadarıyla daha önce vaka görülen ül-
kelerde olduğu gibi koruyucu kıyafetler, maskeler, araçlar gibi 
alışkın olmadığımız birçok farklılık olacaktı. Gebelik durumu 
ve hastalıkla ilgili riskli personeller olduğumuz için içten içe bu 
durumu, geleceği düşünüyor, birbirimizi tedirgin etmemek için 
dillendirmiyorduk. Haberler üzerine “Aaa!” gibi küçük tepkiler 
vererek yemeğimize devam ettik ve o akşamı sonlandırdık.

Ertesi gün çalıştığım aile sağlığı merkezinde sağlık bakan-
lığından tarafımıza yapılan bilgilendirmeleri değerlendirdik, 
hastalara belirti ve semptomları anlatıp şikayetleri olan has-
talara test yaptırmasını önerdik. Tabii ilk günlerde Covidi hiç 
duymamış birçok insan aldırış dahi etmedi. Belki biz hekimler 
olarak da kötü bir sürpriz gibi hayatımıza giren bu hastalığı 
insanlara anlatmakta henüz yeterli değildik. 

Covidin ülkemize, hayatımıza girdiği ikinci gün “Hasta-
yım, kan vermek istiyorum!” diyen bir hastama “Ateşin var, 
boğazın ağrıyor, bir test yaptırmalısın, buradaki insanları da 
riske atma!” dediğimde cevabı şöyle oldu. “Askerler düşman 
geldi diye cepheden kaçıyor mu? Covid yok ben de zaten.” 
Olaydan bir süre sonra pandemiyle hepimiz gibi yüzleşen ve 
özür dileyen o adam daha sonra maalesef annesini bu hasta-
lıktan kaybetti.

İlk vakanın ardından iki gün daha, akşam haberlerde, beş; 
sonrasında yirmilere ulaşan vaka haberlerini takip ettik. Üçün-
cü gün akşamı sofrada otururken telefonum çaldı. Arayan il 
sağlık müdürlüğünde üst yetkililerdi. Akşam gelen beklenme-
dik bu telefon bizi tedirgin etti. Görüşmenin sonunda tedir-
ginliğimizin haklı olduğunu öğrendik. Sabah muayene ettiğim 
anne kız iki hastam Covid pozitif çıkmıştı. Benden de ne kadar 
süre geçirdiğim ve işlem bilgileri isteniyordu. Henüz ülkemizde 
vaka sayısı çift hanelerdeyken bu kadar hızlı bizi bulmasının 
şaşkınlığını yaşadık. On dört gün karantina süremiz başlamıştı. 
Eşim gebe ve kızımız karnında on altı haftalıktı. 
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Hiçbir semptomum yoktu. Bu yüzden belki içimiz rahat 
olabilirdi ama gebelik durumu bizi korkuttu. Derken akşam 
haberlerinde gebelere izin kararını öğrendik. On dört günü 
eşimle birlikte karantinada geçirecektik. Bu durumu paylaştı-
ğımız ailelerimiz başta tüm çevremiz çok korktu. Sağ olsunlar, 
on dört gün boyunca kapımızda erzak torbaları, yemek tence-
releri eksilmedi. Yeni bir bilgi öğrenen herkes arıyor, tavsiyede 
bulunuyordu. Biz eşimle yoğun iş hayatımıza verilen bu kısa 
arayı birlikte ev içinde yapmayı özlediğimiz aktivitelerle de-
ğerlendiriyorduk. Hiç denemediğimiz yemekler yaptık, gebe-
lik pilatesi videolarıyla spor yaptık, birikmiş dizilerimizi izle-
dik ve son kontrolümüzde cinsiyeti belli olan kızımıza alışveriş 
yapmaya başladık.

Çevremizde herkes cinsiyetini merak ediyordu. Çeşitli isim 
önerileri geldi. Özellikle sokağa çıkma yasakları ve kısıtlama-
ların etkisiyle herkesin hayatında başrolü kapan Covid, yeni 
isim önerileri ortaya çıkardı. Covidsu, Covidcan başta olmak 
üzere esprili birçok fikir duyduk. 

İşe tekrar başladığımızda çalışma arkadaşlarımız ve bağ-
lı olduğumuz kurum çeşitli maskeler, koruyucu kıyafetler ve 
ekipmanlar temin etmişti. Yasaklara bağlı olarak, başvuran sa-
yılarımız epey azalmıştı ama bu ekipmanlar içerisinde nefes 
bile almak, alışık olmadığımız için çok yorucuydu. 

Vaka sayıları giderek artıyordu ve maalesef kayıplarımız 
ortaya çıkmaya başladı. Herkes korku içinde, gerek ülkemizi 
gerekse bizden çok daha ağır tablolarla yüzleşen diğer dünya 
ülkelerini takip ediyordu. Hayatımıza yepyeni insanlar girmiş-
ti. Başta sağlık bakanımız olmak üzere bilim kurulu üyeleri ve 
pek çok değerli hocalarımız her kanalda, her platformda karşı-
mıza yeni bilgilerle çıkıyordu. Genel durumlarını her gün tele-
fonla takip ettiğimiz, bilgilendirdiğimiz hastalardan durumun 
çok ciddi bir hâle geldiğini anladık. Kendimizi ve çevremizi 
daha dikkatli korumamız gerekliydi.



130

Gelen giden, başvuran hastalarımızdan çalıştığımız semt-
teki insanların da haberini almaya başladık. Bir müddet son-
ra her başvuran bu konuyu açıyor ve eşi, dostu, akrabası, bir 
yakınıyla ilgili bu hastalıktan bahsediyordu. Tüm ülkenin ve 
dünyanın tek gündemi bu hastalıktı. Günlük ihtiyaçlarımızı 
kısıtlama saatlerine göre ayarladık, mümkün olduğunca evden 
dışarı adım atmadık. Bir yandan da kızımızın takipleri devam 
etti, doğum sürecindeki endişelerimiz arttı.

Derken mevsimin yaza dönmesiyle vaka sayılarında dü-
şüş başladı. Kızımızın haftası ilerledi, göbeğimiz büyüdü, 
gebeliğin anne için daha zor dönemleri başladı. Gebelik sü-
recinde bu hastalıktan uzak olmak için çok dikkat ettik. Saat 
başı maske değiştirip elimi belki günde elli kere yıkadım. Her 
gün eve adım attığımda kıyafetlerimi kapıda atıp hemen duşa 
girdim.

Otuzuncu haftamızda kızımızı denizle tanıştırma anımız 
oldu. Tatil için seçtiğimiz bölgede hemen hemen bizden başka 
hiç kimse yoktu. Temassız, mesafesiz, sakin bir tatil geçirdik. 
Tabii aklımızda hep insanların eğlendiği, hareketli, kalabalık 
anılar vardı. Denize girerken bile Covid denizden bulaşır mı 
araştırmaları yaptık. Döndüğümüzde daha normalleşen bir 
yaz süreci geçirdik. 

Eşimiz gebelik sürecinde doğum iznini sonrasına aktara-
bilmesi için bir periyodu (32-37. haftalar arası) çalışarak ge-
çirmesi gerekiyordu. Tabii ki çok endişeliydik çünkü genel 
pediatri bölümünde direkt hasta muayenesi yapacaktı. İşe baş-
ladığı ilk günlerde maske ve koruyucu ekipmandan ötürü ne-
fes almakta arada zorlandığını söyledi. Bebeğin anne karnında 
strese girmemesi için bu durum başta beni çok endişelendirdi. 
Hocaları ve çalışma arkadaşları eşimi arka planda tutmaya ça-
lışsa da içimiz hiç rahat etmedi. Derken bir karar yayınlandı ve 
gebe personele otuz ikinci haftadan sonra idari izin verildi. Bu 
karar eşim ve kızımız için bizi çok mutlu etti. 
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Günleri evde geçirmeye devam etti. İş çıkışı eve geldiğimde 
yaz akşamlarını değerlendirip yürüyüşlere çıktık. Her akşam 
konumuz pandemi, doğum ve kızımız oldu. Doğumdan sonra 
olası hayırlı olsun ziyaretlerinden kendimizi ve kızımızı nasıl 
koruyacağımızı planladık. 

Eylülün ilk haftası bir mesai çıkışı eve geldiğimde o ka-
rın ağrısı başladı, anlamıştık, canımız kızımız geliyordu. Çok 
daha önceden yapmış olduğumuz hazırlıklara harfiyen uyarak 
doktorumuzu bilgilendirdik. Hastane yolculuğumuz başladı, 
ailelerimizden başka kimseye haber vermeden doğum süreci-
mizi başlattık. O gecenin sabahında sağlıklı bir bebeğe sahip 
birer anne ve babaydık.

Kızımız şu an on sekiz aylık. On sekiz ayda karantina sü-
reçleri de geçirdik. Tüm aşılarımızı yaptırdığımız için Covid 
yanımızdan hafif geçti. Tek dileğimiz kızımızın ileride bu has-
talık için “Ben annemin karnındayken ve bebekken böyle bir 
hastalık varmış!” demesi.
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DR. HÜSEYIN ELÇI

Ben Hüseyin Elçi. 1984 yılında bir 
iddiaya göre baharda doğmuşum 
ama nüfus kayıtları Mersin’in en 
sıcak zamanında, ağustos ortasın-
da doğduğumda ısrar etmekte. 
Mersin merkezde güzel bir çocuk-
luğa eşlenik ilkokul ve ortaokulu 
mahallemde okuyup lise için ise o 
zamanki sınav sonucu kazandığım 
Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesin-
de, dağlık alanda, sessiz sedasız 
bir yerde okudum. Üniversite 
için Ankara’ya taşındım. Hacette-
pe’de zorlu ama pişman etmeyen 
bir tıp eğitimimi tamamladıktan 
sonra Mersin’e dönüp Tarsus’ta 
acilde ve 112 istasyonunda bir 
süre pratisyen hekim olarak ça-
lıştım. 2012 yılında çocuk sağlığı 
uzmanlığı için Çukurova Üniversi-
tesinde çalışmaya başladım. Bu-
rada aldığım eğitim sonrası Şanlı-
urfa Ceylanpınar’da çocuk hekimi 
olarak çalışmaya başladım. Hâlen 
Mardin Kızıltepe’de çocuk hekimi 
olarak çalışmaya devam ediyo-
rum.
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UMUT

Siperliğin buğulu yüzeyinden görebildiği kadarıyla 7-8 yaş-
larında, sevimli bir çocuğun poliklinik kapısından ürkekçe 

içeri girişini izledi. Arada dönüp arkasından gelen babasını 
kontrol ederek muayene masasının yanına kadar gelen çocuk, 
muayene masasına usulca yaslanıp sessizce beklemeye başla-
dı. Babası geliş sebeplerini anlatırken sadece çocuğa bakabildi. 
Çocuk, yüzüne ürkek bir bakış atıp onun, yüzünü açıkça gör-
mesini sağladıktan sonra ancak babasına odaklanabildi. Dal-
gınlığa bağlı, babasının anlattıklarından kaçırdıklarını tekrar 
ettirdikten sonra çocuğu muayene için hazırlanırken dikkatlice 
izledi. İsmini sorduktan sonra, mavi gözlerinin içine bakarken 
gözlerinin dolduğunu fark etti, neyse ki maske ve siperlikten 
dolayı dışarıdan fark edilmiyordur diye geçirdi içinden. Çocu-
ğun muayenesini yavaş yavaş yaparken çocuk ile mümkün ol-
duğunca konuşmasını uzattı. Babasına fark ettirmek istemese 
de gitmelerini istemiyordu. Yaşı, mavi gözleri, çekingen tavır-
ları oğluna o kadar benziyordu ki kendini tutmasa uzun uzun 
kucaklayacak, belki de hüngür hüngür ağlayacaktı. Çocuk, ba-
bası ile birlikte reçetesini alıp poliklinik odasından çıkarken o 
da yan odaya geçip yüzünü yıkadı, maske ve siperliğini yerleş-
tirip iç çekti, sonra odaya giren diğer hastayla ilgilenmek üzere 
kafasını boşaltmaya çalışarak bilgisayar başına geçti.
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Mesai bittikten sonra, yatan hastaları gezerken, hastaneden 
çıkıp eve doğru giderken hâlâ aklında o çocuk ve o ürkek bakışı 
vardı. Eve varıp duş aldıktan sonra ilk işi, eşini görüntülü ara-
mak oldu, kendi çocuğunun o benzer masum hareketlerini gö-
rünce gözleri tekrar doldu, onun kokusunu kaç gündür alama-
mıştı, saçlarına dokunamamıştı, yanaklarından öpememişti. O 
mavi gözlerindeki ışıltıyı görmek dünyaya bedeldi ama asla ona 
yetmiyordu, onu kucaklayabilmek, onu doya doya öpebilmek 
için neler vermezdi. Tabii ona hastalık bulaştırma riski öyle ka-
lın bir duvar örüyordu ki önüne, kaldığı evden hastaneye gider-
ken onu görebilmek için yol üstündeki kendi evlerine uğramayı 
aklının ucundan bile geçiremiyordu. Çünkü böyle bir şeyi ak-
lından geçirmek kendine engel olamamayı getirebilirdi.

Kalkıp bir şeyler ısıtıp isteksizce yedi. Çayını dalgın dalgın 
içerken bilgisayardan bir şeyler okumaya çalıştı ama şu uğur-
suz hastalıkla ilgili o kadar çok şey okumuş olmasına rağmen 
her dakika dünyanın farklı bir yerinden yeni bir bilgi düşüyor-
du akademik olan ve akademik olmayan her ortamın tam or-
tasına. Tam da bu yüzden artık okumamayı düşünüyordu her 
defasında ama hep en sonunda yine bir umut ışığı yakalamak 
için devam ediyordu takip etmeye. Elbet bir yerde sonlanacak-
tı karanlık, bir yerde bitecekti ayrılık.

Sabah kanepede uyandığında saat kaçta uyuyakaldığını 
bile hatırlamıyordu. Ama vücut ağrıları üşüdüğünü ve kane-
penin hiç de rahat olmadığını çok net bir şekilde anlatıyordu 
ona. Hazırlanıp hastaneye giderken evinin olduğu tarafa bakıp 
şu an annesi ekmek pişirmiş, kahvaltıya oturmuş, televizyonda 
“Yedi Numara” dizisini açmış, izleyerek kahvaltılarını yapıyor-
lardır diye düşündü. Uzun zamandır eşi dışarıdan ekmek de 
almayıp kendi pişirdiği için ekmek almaya gidip yolda görme 
ihtimali de kalmamıştı. Olsun, iyi olduklarını biliyordu, onlara 
bir şey bulaştıramayacağını biliyordu. Bunları sürekli kendine 
söylemesi gerekiyordu ki zaten sürekli de söylüyordu.
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Gün sonunda yine canı sıkkın dönüyordu eve. Baş belası 
hastalıktan bir hastasını yoğun bakıma sevk etmek zorunda 
kalmıştı. Yetmezmiş gibi Avrupa’dan özellikle çocukları etki-
leyen yeni bir hastalık tanımlanmaya başlamıştı. Karanlığın 
bitmesini beklerken daha bir kararıyordu sanki ortalık. Kal-
dığı binadaki herhangi biri ile karşılaştığında bakışlar sertle-
şiyordu. Zaten hiç kimseyi tanımıyordu ama sanki onlar onu 
tanıyordu ve pek sevmiyorlardı. Biraz da haklı buluyordu on-
ları ama elinden geleni yapıyordu, zaten mümkün olduğunca 
izole etmişti kendini, eldivensiz hiçbir yere de dokunmuyor-
du. 

Günler geçtikçe hiçbir şey iyiye gitmeyecek gibi gelmeye 
başlamıştı. Her gün aynı şeyleri yapıyor, aynı şeyleri düşünü-
yor, hep bir sıkışmışlık hissi yaşıyordu. Her gece bilgisayara 
yeni bilgiler var mı diye bakıyor, her zaman mevcut olan ton-
larca yeni şeyi okumaya çalışırken neredeyse her gece kanepe-
de uyuyakalıyordu.

O gece gerçekten umut artık belirmeye başlamıştı, okudu-
ğu yeni yazılar artık bulaşın dokunma yoluyla pek olmadığı, 
asıl bulaşın neredeyse her zaman solunum yoluyla olduğu ya-
zıyordu. Açık havada bulaşma olasılığının daha düşük olduğu 
da yeni bilgiler arasındaydı. Artık daha bir hevesle okuyordu 
ve iki gecedir kanepede uyuyakalmıyordu, uyumadan önce ya-
tağa geçebiliyordu. Kafasında planlar yaparak yatağa geçti, o 
gece huzur içinde uyudu.

Ertesi gün işe gitmiyordu. Bütün günü evde geçirdi, sürekli 
kafasında planlar yaptı, son okuduklarını tekrar etti, üzerin-
den geçti.

Sonraki gün için planı neredeyse hazırdı. Evet!.. Eve gi-
decekti. N95 maskesini takacak, eve girer girmez kıyafetleri-
ni üstüne bir şeyler geçirecek, direkt balkona çıkacak, orada 
oturacaktı. Belki oğlunu kucaklayamayacaktı, öpemeyecekti 
ama onu canlı canlı görecek, kokusunu duyacak, gözlerindeki 
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parıltıyı doya doya seyredecekti. İçi kıpır kıpırdı, o gün nasıl 
gelecek, bilemiyordu.

O gün geldiğinde sabah erkenden uyandı, çay yapıp kah-
valtı hazırladı ama hiçbir şey yemedi, yiyemedi. Heyecandan 
ne yapacağını bilemiyordu. Erken gitmek istemiyordu, kah-
valtının bitmiş olmasını istiyordu. Kahvaltı yapıyorlarsa ona 
da yemesi için ısrar edecekler, belki de maskesini çıkartması 
için birçok şey yapacaklardı. O ihtimali de azaltmak için kah-
valtının bittiğine emin olacak saate kadar bekledikten sonra 
gidecekti.

Evinin kapısını oğluna el sallayarak yavaş yavaş kapattı. 
Gitmeden kapıya yaslanıp biraz bekledi, içini öyle bir huzur 
kaplamıştı ki hayatında böyle bir şey hissettiğini hatırlamıyor-
du. Giderken sanki yürümüyor, uçuyordu. Eve gidince her şeyi 
tekrar tekrar düşünüp yaşayacaktı ama şu anda bu huzur hissi 
tüm benliğini o kadar sarmıştı ki başka hiçbir şeye yer yoktu.

O masmavi gözlerin parıltısı bu hayatın anlamı diye düşün-
dü. Artık karanlık delindi diye ekledi kendi kendine. Aydınlı-
ğın tohumu bu zifiri karanlığı yavaş da olsa alt edecekti. Bir 
insanın umudu insanlığın umudu demek değil miydi zaten?
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DR. IBRAHIM YILMAZ

İbrahim Yılmaz, 2021 Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi mezunu, 2015 ÖSYS 
32. si, Samatya acil asistanı… Ya-
kından tanıyanlar “hibo, karaba-
tak, hibola, hibo gofret” olarak 
bilir.

“Sakin ol!” denilen kişidir, saat 
merakı ve başka türlü alışkanlık-
ları olmakla beraber sinemanın 
ve gün doğumunun kutsallığına 
inanır, kulakları sarkık köpekleri, 
hareketli kravatları sever.
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DEFI

Dıt dıt dıt...
Boş bakışlarla gelen birisi “Çok iyiyim canım!” diyordu. 

Dıt dıt dıt...
Sandalyeme otururken aklımda...
Şimdi Yakutsk nasıldır acaba ya da insanlar hâlâ ayı oynat-

maya devam ediyor mu?.. Birkaç soru daha…
Hocam, hasta yakınlarını çıkarır mısınız? 
“Hasta yakınları dışarıııııı!” Bağırmayı hiç sevmem.
Herkes çıkıveriyor bir anda, ne garip, insanların yüksek 

sese olan irkintileri... 
“Bi nefes alsak olur mu?..”
“Ne demek kafanıza göre, insan dediğin ya nefes almalı ya 

da susmalı.”
“Efendim hocam?..”
“Boş ver, çık sen!..”
Canım sıkılınca düzeltilmiş sodyum hesaplıyorum ya da 

hiçbir şikâyeti olmayan teyzelere YBÜ endikasyonu koymayı 
planlıyorum. Bir insan 96 yaşındaysa ve de hiçbir şikâyeti yok-
sa yoğun bakımda kafasını dinlemeli bence. 

O sırada nöbet ertesi 30 dk. ne kadar huzurlu olduğum 
geliyor aklıma, yeşil alanda Berkay var, onun yanına gide-
yim bari. (Berkay, tiyatro yapmış üniversitede, tiyatro dediğin  
beter bağımlılıktır, alkış sesleri ya da bilemiyorum.)
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“Sende de öyle oluyor mu?..”
“Evet!..”
“Bir yerden ayrılınca çok mutlu oluyorsan orda durmama-

lısın!” demek yerine “Kahve içelim mi?” diyorum.
Dıt dıt dıt…
Aziz Abi uzman...
“Dışarı çıksana, biraz hava al!..”
Hafifçe gözlerine bakıyorum, hiç hava almamışlığın sol-

gunluğu var fakat ışıl ışıl...
“Yok, ben yeni geldim!..”
-Yorgun olduğu hâlde ışıl ışıl olan gözler gibi olmak lazım.-
Yaşlıca bir baba fenalaşmış, demiş ki:
“Son olay, tenceremi taşıran damla oldu!”
Tencereler geliyor hafifçe yuvarlanarak ve bunların hepsi 

otuz saniye içinde...
Nöbet bitti –her nöbet biter, sevgim gibi-.
Ders var; açık büfe kahvaltılı, bir insan kahvaltı etmeyi se-

viyorsa sıkıcıdır.
Dikkat edersen doktorlar baya soluk oluyor, herhangi biri 

hastaneye mutlu gelmez çünkü –iki bira içip ilgi bekleyen ka-
dınlar hariç-.

Cerrahpaşa’dan geçiyorum, yolumu uzatmak pahasına.
Ufak terapiler sabah sabah, hele de bilmem kaçıncı defa 

âşık olduğum yerlerde dolaşıvermek üstünkörü –aşk, üstün-
körüdür canısı-.

Yokuştan inerken sepya denize kitleniyorum, dahası gide-
bildiğim kadar gidesim geliyor, Musa gibi denizi yarasım da, 
belki, olabilir, daha önce hiç peygamber olmayı denemedim 
çünkü, sağa sapıyorum; samatya, nöbeti devralayım da eş kı-
demim gitsin, uyusun. 

Uyumak... En kutsal şey hayatta, keşke sonsuza kadar uyu-
sam ama rüyalarım da dahil olsa!.. 

Dıt dıt dıt... 
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Vizit yapılıyor, bilmem kaçıncı gündür; aynı yerde duran 
isimsiz, kimliksiz kırk beş yaşında… Yoğun bakımda yer kal-
mamış yoksa gidermiş hemence. Duyduğuma göre paralel ev-
renlerden birinde pandemi deyince...

İnsanlar:
“Pandomim mi?..” 
“Adsız soyadsız yazsalar daha mantıklı değil mi?”
“Tükenmez kalemim.”
Köşedeki ufak pencereden dışarıya bakıyorum gizlice, hava 

allak bullak, aynadaki yansımam gibi. 
Dıt... Dıt ... Dıt... 
“Nabız, yirmi dokuz” 
“Ne biliyim hocam Beyazıt’tan aldım balı!”
Ben mesela bir balcının ya da bal satıcısı mı denir neyse 

artık “Karadeniz balı, bak bu iyidir!” ya da “Abicim, bu kesta-
ne balı, kendi kestane ağacımız var Merter’de, orda yapıyoruz.” 
demeden bal satmasına ihtimal vermiyorum ama çok üstele-
meyeceğim, bal yemiş işte!

Çocukken ballı sütü çok severdim ve kalbim hep küt küt 
atardı. Bal kalbi yavaşlatıyormuş Jan Valjan!.. Kendi kendime 
yaptığım bu şaka güldürüyor.

Dıt dıt dıt… 
Bir hastalık olsam diseksiyon olurdum, gürültülü, sırta 

yayılan bıçak gibi, çoğu kişiye bakıyorum da NON-STEMI 
olurlardı. Hepsinin içinde unuttukları üzüntüler, kırgınlıklar 
ve dahası hayallerine giden yolları kapatan ‘trombozlar’ (‘par-
çacıklar’ daha estetik olurdu -tıbbi terimler pek estetik olmu-
yor-). Takip etmek gerek canısı çevremizdekileri, kalp filmleri 
normal çıksa da içten kırıktırlar belki, kontrollerini görmek 
lazım tipik göz ağrılarının...

Dıdıdıdıdıdıdıdıııııııııııııt…
Tipik göz ağrılı Çingene Şükran öleyazarken bu sesleri çı-

kardı.
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Zaten, yazacaksan öleyazacaksın.
Dıdıdıdıdıdıdıdıııııııııııııt...
Duymuştum da müdahale etmedim hiç, yaşamayan birisi 

nasıl ölecekti ki?..
Definin hikâyesi böyle... 
Hayat kurtarmada fotokopi makinesiyle yarışadursun, tek-

lerken de kafasına vurulurmuş.
“Türkler, bir şey çalışmadığında kafasına vurur.”
Dıdıdıdı...
“Ahahahah, yani!..”
“Dahası yeni başlayan asistanlar kıyamazlarmış iki şaplak 

atmaya...”
“Ben parmağımı çatlattım vurduğumda.” 
Dı dıt dıtıt...
“Ne kadar ayıp, yani!”
Nöbet biter, çıkarken selam çakarım (Oran’da çok selam ça-

kardım kepekli ekmek alıp yürüdüğüm yollarda.).
Dıt dıt dıt…
“İyi dinlenmeler canısı, yani!..” 
İKİMİZE DİNLENME YASAKTI, EN İYİ ÖYKÜLER 

TANRININKİLER OLMALIYDI.
TANRI,
KÖTÜ BİTEN HİKÂYELERE BAYILIR.
YA DA HİÇ BİTMEYENLERE...
Dı dı dıfdıt...
Hibo gofret, yani!..
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DR. INANÇ SARAÇOĞLU

Ben İnanç Saraçoğlu. 1989 Gü-
müşhane doğumluyum. Aslen 
Giresunluyum. Ailemin tek ço-
cuğuyum. Evliyim ve 1.5 yaşında 
bir oğlum var. Samsun’da yaşa-
maktayım. Yaklaşık 8 senedir ço-
cuk hekimliği yapmaktayım. Ço-
cuklarla iç içe olmayı ve yeni bir 
şeyler keşfetmeyi çok seviyorum. 
Çocuk heyecanını ve çocuk sevin-
cini kaybetmemeye çalışıyorum. 
İnsanlara sevgi ve merhameti öğ-
rendiğim anne ve babamdan öğ-
rendiklerimle hayattan öğrendik-
lerimi sentezleyip yolculuğuma 
devam ediyorum.

Kendi oğlum olduktan sonra hekimliğimin daha da an-
lam kazandığını düşünüyorum. Aslında çocuk hekimi ol-
mak demek önce ebeveynleri tedavi etmek demekmiş, 
bunu yeni çözümledim.
Müzik dinlemeyi, oğlumla birlikte şarkı söylemeyi, ona 
sarılmayı ve açık hava yürüyüşlerini çok seviyorum. 
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1. Sınıf öğrencisi-
yim. İlgi alanlarım Fitoterapi, Aromaterapi, Çocuklarda 
Beslenme ve Enürezis.
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BIR UMUTTU YAŞAMAK

Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir demiş Goethe. 
Ancak hassas kalbi olanlar bir başkası için bu denli fe-

dakârlık yapabilir, ailesinden, sevdiklerinden vazgeçebilirdi. 
Bu insanlara hekim deniyor günümüzde. 

 Hayat hep bir mücadeleydi Ece için. Tek amacı hekim ola-
bilmekti ama hekim olunca verecekti tüm hayat mücadelesini 
ve bundan henüz haberi yoktu. Doktor anne ve babanın tek 
çocuğuydu Ece. Azimli ve çalışkan olmasının yanı sıra kırılgan 
ve içine kapanıktı. Özgür bir ruhu vardı aslında ama hayatı 
hep hastane koridorlarında, anne ve babasını beklemekle geç-
tiğinden midir nedir bilinmez, tıp dışında hiçbir meslek yoktu 
olmak istediği. Kendisi de istiyordu hekimliği, bunun için çok 
çalışması gerektiğini de biliyordu. Tıp fakültesini kazanabil-
mek için her gün sürekli ders çalışıyor ve her geçen gün daha 
da uzaklaşıyordu arkadaşlarından. Öyle ki zaten utangaç olan 
Ece’nin artık tek arkadaşı kitaplar oluvermişti, bir de Umut 
vardı karşı komşusu.

Umut da albay baba ve hemşire annenin tek kızıydı. İki-
si de tek çocuk olduklarından olsa gerek, kardeş olmuşlardı 
birbirlerine. Umut çok neşeli bir kızdı. Her gün yatmadan o 
gün yaşadığı güzel şeyleri düşünür ve mutlu olurdu. En büyük 
hayali kadın doğum hekimi olmak ve dünyaya yeni masum 
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bebeklerin gelişine vesile olabilmekti. Ece ile aralarından su 
sızmazdı. Çok fazla arkadaşları yoktu ikisinin de. Umut’un ba-
bası izin vermezdi öyle kızının herkesle görüşmesine. Ne de 
olsa o rütbeli bir albaydı. Biraz seçici ve sert olmak mizacında 
vardı. bazen beraber ders çalışırlardı Umut ile Ece. Umut’un 
dersleri hep daha iyiydi Ece’den. Bu sebeple Ece’nin ailesi karşı 
çıkmazdı Umut’la görüşmesine. Beraber daha verimli çalıştık-
larını düşünürlerdi. İkisi de pırlanta gibi gençlerdi. Ev, okul ve 
ders üçgeni içinde geçiyordu hayatları. Hiçbir kötü alışkanlık-
ları yoktu.    

Hiçbir emek sonuçsuz kalmadığı gibi bu denli azimli çalış-
ma da meyvesini vermiş, hem Umut hem de Ece tıp fakültesi-
ni kazanmışlardı. Aileleri onlarla gurur duyuyordu. Buradaki 
dostlukları Tıp fakültesinde de devam etti. Birbirlerini hiç bı-
rakmadılar. Fakülte bitince Ece, çocuk hekimliğini; Umut ise 
hep olmak istediği kadın doğum uzmanlığını kazanmıştı.

Ece fakülteden arkadaşı Faruk ile okul bitiminde hemen 
evlenivermişti. Faruk bilimsel çalışmalar yapmayı çok seven, 
her sabah bir saat erkenden gelip kütüphanede ders çalışan, 
düzenli ve tertipli bir çocuktu. Ece ile de kütüphanede tanış-
mışlardı.  Umut ise kendini evlilik için henüz hazır hissetmi-
yordu.

“Bugün çok farklı diğer anların ötesinde hissediyorum.” 
dedi Ece. Tıp fakültesini kazanıp üzerine uzmanlığını alıp ço-
cuk hekimi olmanın ötesinde bir heyecan vardı içinde. Acaba 
doğru zaman mıydı, gerçekten hazır mıyım diye düşünürken 
oluvermişti işte. Daha bir senelik evliydi ve iki aylık hamileydi. 

Anne olunca kadınların hayatı tamamıyla değişirmiş, bunu 
sonradan anlayacaktı. İş hayatı, sosyal yaşamı, bedeni nasıl bir 
değişime uğrayacaktı, henüz kendisi de bilmiyordu. Her za-
man araştırmacı, yenilikleri takip eden ve özgür ruhlu olan 
Ece yeni bir bebekle acaba nasıl yön verecekti hayatına. Be-
bek büyük bir sorumluluk değil miydi? Çocuk hekimi olmak 
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bebek bakımından çok iyi anladığını gösterir miydi? Spor sa-
lonuna daha yeni yazılmıştı, eşiyle daha fazla zaman geçire-
bilmek için dans kursuna yazılalı daha bir ay bile olmamıştı. 
Bu bebek de nereden çıkmıştı böyle? Hem eşi Faruk hem de 
kendisi için sürpriz bir gelişme olmuştu hayatlarında. Hekim 
olmasının getirdiği bir özellik olan her şeyi en ince ayrıntısına 
kadar düşünmesinden belki de çok korkutuyordu bu bebek işi 
Ece’yi. Her gün poliklinikte hasta bebek muayene ettiğinden 
ya sağlıklı olmazsa, ya bakamazsak diye endişeleniyordu. Tüm 
aile fertlerinin ona çok güvenmesine rağmen içini anlamsız bir 
endişe kaplamıştı. 

Ece yoğun ve yorucu bir poliklinik sonrası eve geldi. 
“Çin’de Corona virüs salgını olmuş, binlerce insan bu virüs 
kaynaklı gripten ölüyorlarmış.” dedi eşi. Ece’nin aklına hemen 
geçmişte bunun gibi 1968 grip salgını, İspanyol gribi salgınları 
geldi. Binlerce insan gripten ölmüştü. İnsanlar Corona virüsle 
enfekte olduklarında yüksek ateş, boğaz ağrısı ve akciğer yet-
mezliğiyle birlikte gidişat maalesef ölümle sonuçlanıyordu. 
“Ülkemize de gelmesi yakındır.” dedi eşi, “Mutlaka Çin’den 
Türkiye’ye gelen vatandaşlar.” olacaktır.

Tarih 11 Mart 2020’yi gösterdiğinde ülkemizde ilk Corona 
virüs vakası sağlık bakanı tarafından açıklandı ve sonrasında 
bu virüsle enfekte olanlar logaritmik bir şekilde artmaya baş-
ladı.  Hamile bir sağlık çalışanı olarak Ece’nin tedirginliği, ya 
bebeğime bir şey olur korkusu ile daha da artmıştı. Daha yeni 
bir bebeğinin olması fikrine alışamamışken şimdi de bu virüs 
yolu ile bebeğin sakat kalabileceği düşüncesini kafasından bir 
türlü çıkaramıyordu. Hekim olmak, diğer insanlara kıyasla 
daha çok endişe yüklüyordu insana. Annelik demekse bebeği 
için bir ömür boyu endişelenmekti aslında. Bunu anne olunca 
anlayacaktı.

Maske, mesafe, temizlik deniliyordu her yerde. Günde en 
az yirmi kez ellerini yıkamaya başlamıştı. Gün boyu maske 
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ile çalışmak çok zordu fakat onu en çok yaralayan kısmı me-
safeydi. Muayeneye gelen yeni doğan bebeklere, çocuklara 
karşı insan nasıl mesafeli olabilirdi ki?..  Ece nihayetinde bir 
çocuk hekimiydi. Hastaları her şeyden önce birer çocuktu ve 
her çocuk sevgiye muhtaçtı. İşte bu nedenle Ece, yeri gelir, 
bazı çocukların yanaklarını sıkar, bazılarının saçını okşardı. 
Bu virüs, çalışma heyecanını tamamen elinden almış, yerine 
karnındaki bebek ve kendi sağlığı için hep endişeli, sürekli 
ellerini yıkayan Ece’yi bırakmıştı. Elbette ki hastane bu virüsle 
mücadele kapsamında en tehlikeli yer olarak gözükmektey-
di ama şartlar malum, özel hastane hekimi olduğundan idari 
izin kullanamayıp hamileliğin altıncı ayına kadar çalışmaya 
devam edecekti. 

Zaman çabuk geçiyor, Corona virüs hızla yayılmaya devam 
ediyor ve vaka sayıları gün geçtikçe artıyordu. Pandemi ilan 
edilmişti; hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmiş, res-
toran, kafe, spor salonları kapatılmıştı. Toplu taşıtlara sınırlı 
yolcu alımına gidilmişti. Artık hayatımıza yeni bir kavram 
girmişti: sosyal mesafe. Gebe bir sağlık çalışanı olarak Ece ça-
lışmaya devam ediyordu. Vücudu gittikçe ağırlaşmıştı. Sokağa 
çıkma yasakları ile hareketsizlik de eklenmişti yaşantısına ama 
nereye giderse gitsin maskesini hiç çıkartmıyor, kendini ola-
bildiğince korumaya çalışıyordu.  Pandemi, hayatımızda çok 
şeyi değiştirmişti. Herkes evindeydi. 

Ece’nin, sağlık çalışanı olması sebebiyle taşıyıcı olma ihti-
mali yüksekti. Hiçbir arkadaşıyla görüşemez, hiçbir yere gi-
demez olmuştu. Ağzında maskeyle saatlerce çalışıp, gün boyu 
elini yıkayıp ateşini ölçmekle geçiyordu günleri. Gebeliğinin 
altıncı ayında doğum iznine ayrıldı. Düşük tehlikesi bulunu-
yordu, evde istirahat etmesi gerekliydi. Biraz olsun virüs yü-
künden kurtuldum diye düşündü Ece. Pandemi süresince elin-
den geldiğince sağlık ordusunun bir neferi olarak var gücüyle 
çalışmıştı. Şimdi tüm ağırlığını bebeğine vermek istiyordu. 
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Bebeğinin kontrolleri için tabii ki de can dostu Umut’a gidi-
yordu. Pandemiden dolayı sadece iki kez gidebilmişti kontrol-
lere. Umut ise düşük tehlikesinin olduğunu söyleyip istirahat 
etmesini tembihlemişti Ece’ye. İstirahati boyunca sık sık tele-
fonla görüştüler Umut’la. Umut’un sesi kırgın geliyordu. “Sen 
de biraz dinlensen iyi olacak.” dedi Ece, “Baksana, sesin çok 
kırgın geliyor.” “Sen beni düşünme!” demişti Umut, “Kendini 
ve bebeğini düşün.”  

Sayılı günler çabuk geçiyordu, doğum sancısı başlamıştı. 
Hastaneye acil gittiğinde gözleri Umut’u aradı. Israrla Umut’un 
gelmesini bekliyordu ama Umut bir türlü ortalıkta görünmü-
yordu. En yakın dostu doğum zamanında onu yalnız bıraka-
cak değildi ya, elbet gelirdi ama doğum beklemiyordu. Başka 
bir hekim arkadaşı gelecekti mecburen doğuma ama Ece’nin 
aklı hâlâ arkadaşı Umut’taydı. 

Saatler sonra nur topu gibi bir kızı olmuştu. Ece onu kucağı-
na aldığında tüm sıkıntılarını unutmuştu ki birden aklına Umut 
geldi. Öyle ya, Umut nerelerdeydi, neden bu mutlu anında ya-
nında değildi?.. Eşi Faruk bile Umut hakkında hiçbir bilgi ver-
miyordu. Telefonla arayayım diye düşündü. Telefonu Umut’un 
annesi açtı. Her zaman dert ortağı olan biricik dostu Umut’un 
Corona virüs nedeniyle entübe olduğunu ve durumunun cid-
di olduğunu öğrendiğinde ilk kez ölümün bu kadar yakınında 
olabileceğini hissetmişti. Nasıl olabilirdi? O daha gençliğinin 
baharında, körpecik bir doktordu. Ateş düştüğü yeri yakardı. 
Umut’un hasta olduğuna inanmak istemiyordu. Pandemide 
çalışmak zorunda olan kadınlardandı o da. Herkesin balkon-
lara çıkıp alkışladığı sağlık ordusu neferlerindendi. Ailemize 
arkadaşlarımıza hastalık bulaştırmayalım diye onlardan uzakta 
geçirdik zamanımızı, evimizden dışarı çıkmadık ama şimdi en 
yakın arkadaşımı kaybetmek üzereyim diye düşündü Ece. 

Bu düşünceler hızlıca akıp giderken zihninden, televiz-
yondan altyazı ile Umut’un öldüğünü öğrenmiş, perperişan  
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olmuştu. O anda gözlerinden iki damla yaş döküldü ama hıçkı-
rarak ağlamak geliyordu içinden. Ölen hem en yakın arkadaşı 
hem de bir hekimdi. Bunca emek, bunca çalışmanın sonucu 
bu olmamalıydı. Hekimlik işte bu yüzden herkesin yapabilece-
ği bir meslek değildi işte!.. Başka canlar yaşasın diye hayatını 
feda eden kaç meslek vardı ki hayatta?.. Umut, nice insanın 
hayatına ışık olmuş, nice bebeğin sağlıklı şekilde annesine ka-
vuşmasını sağlamıştı ama şimdi hayat onu aramızdan alıyor-
du. Bunu kabullenmek çok zordu Ece için. 

Kızına Umut adını koydu. En yakın arkadaşı ondan ayrıl-
masın, hayat onları ayırmasın ve minik bebeği canciğer dostu-
nun adıyla yaşasın istedi bir ömür. Çünkü bir umuttu yaşamak 
ve yaşam aslında sonsuzdu, bir gün kavuşacaktı ona, buna tüm 
benliği ile inanıyordu.
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DR. IREM NUR YÜKSEL

Ben İrem Nur YÜKSEL. 27.09.1996 ta-
rihinde Uşak’ta doğdum. Annem sınıf 
öğretmeni, babam sağlık müdürlüğün-
de araştırmacı olarak çalışmakta, 6 yaş 
büyük ablam dahiliye uzmanı olarak gö-
rev yapmakta. Uşak Mehmetçik İlköğ-
retim Okulundan 2010 yılında mezun 
oldum. Müzik ve genel yetenek sınavla-
rını geçerek Uşak Bilim Sanat Merkezin-
de eğitim gördüm. Pek çok konserde 
enstrümantal (piyano, gitar, vurmalı çal-
gılar) ve solist olarak yer aldım, mate-

matik olimpiyatlarına seçilerek pek çok yarışmaya katıldım. 2010 
yılında İzmir Fen Lisesini kazandım. Lise yıllarında kısa bir süre 
biyoloji olimpiyatlarına katıldım. Okulun rock grubunun solistli-
ğini yaptım. Tiyatro kulübüne girerek oyunlarda yer aldım. 2014 
yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Üniversite 
yıllarında tenisle ilgilendim. Samba Latin perküsyon grubu olan 
Bloco Entrudo’da yer aldım. Tıp öğrenci topluluğundan oluşan 
kanserle mücadele eden çocuklara yardım ve iyiliği amaçlayan 
“Leyla’dan Sonra” ekibine katıldım. Her zaman dansa çok ilgiliy-
dim. Lise yıllarında vals, salsa; üniversite yıllarında salsa ve zumba 
yaptım. Gezmeyi çok severim,2012 yılında ailemle Orta Avrupa 
seyahati yaptım, 2018 yılında trenle 5 arkadaş, 6 Avrupa ülkesini 
dolaştık. 2020 yılında üniversiteden mezun oldum. 9 ay Kars ili 
Arpaçay ilçesinde mecburi hizmetimi yaptım. Mecburi hizmetim 
COVID-19 pandemisine denk geldiği için filyasyon ekibinde ça-
lıştım. Sarıkamış’ta kayakla ilgilenmeye başladım. Okumayı, araş-
tırmayı, spor yapmayı, film izlemeyi, toplu aktivitelere katılmayı, 
yeni şeyler denemeyi çok severim. Şu anda İzmir Dr. Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 9 
aylık pediatri asistanı olarak çalışmaktayım.
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SU MISALI BIR HAYAT

Kenan Abi anısına...

2020 Mart ayı, güneşli bir İzmir gününde Zeynep’in doğum 
gününü kutlamak için arkadaşlarla bir araya gelmiştik. O 

gün mekânda açık olan televizyonda dünyadan haberler son 
dakika olarak gösterilmeye başlamıştı. Çin’in Wuhan kentin-
de bir virüsün yayıldığını, karantinaların olacağı bir endemi, 
belki de pandemi olacağı söyleniyordu. İntörn öğrenci gru-
bundan oluşan bir ekip olarak kulak kesilmiştik. Sadece birkaç 
dakika... Sonrasında gülerek pasta kesip eğlenmemize devam 
ettik. Uzun sohbetlerin edilip bol kahkahaların atıldığı bir gece 
oldu. Nereden bilebilirdik ki bir virüsün hayatımızın sonrasını 
bu kadar etkileyeceğini.

Haberin duyulduğu o hafta hayat aynı şekilde devam et-
mekteydi. Herkes bir araya geliyor; eğlenceler, toplantılar, 
yemekler sürüyordu. Fakültemizin her sene gerçekleştirdiği 
büyük konser için de hazırlıklar son hızla yapılmaktaydı. Çok 
heyecanlıydım, ilk kez ben de konserde yer alacaktım. Prova-
larda okulun en popüler, en eğlenceli ve en yaşlı  öğrencisi Ke-
nan Abi ile karşılaştık.

Kenan Abi şahsına münhasır bir adamdı. Upuzun, bembe-
yaz saçlarını sımsıkı at kuyruğu yapar, deri ceketini giyip yeşil 
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bisikletinin üstünde herkese selam vererek okula gelirdi. İlk 
görenler onu hoca sanırdı, bazen profesörler bile hocam derdi 
ona. Kenan Abi 80 olaylarında okula ara vermek zorunda kal-
mış, senelerce kendi küçük dükkanında tekstil işiyle ilgilen-
mişti. Af yasası ile yarım kalan tıp fakültesi eğitimine 35 sene 
aradan sonra devam etmeye karar vermişti.

65 yaşında tıp fakültesinde okumak zor olsa da Kenan Abi 
çok çabaladı, çok çalıştı. Hayat deneyimiyle birlikte herkesi, 
her şeyi idare etmeyi bildi. O gün provada heyecanımı yen-
mem için çok uğraştı, o sıcak gülümsemesi ve neşesiyle hepi-
mizi ısıtmayı başardı. Konser günü gelip çattığında ise herkes 
o kadar iyi hazırlanmıştı ki hatasız bir şekilde atlattık konseri. 
Hem biz hem seyirciler çok mutluyduk. Kenan Abi dansları 
ve şarkısıyla yine güne damgasını vuran adam olmayı başar-
mıştı.  

Konserler, dersler, koşuşturmaca derken ne olduysa 2 haf-
ta içinde oldu. Televizyondaki önemsemediğimiz haberdeki 
Corona virüs artık Türkiye’ye de yayılmış ve insan ölümlerine 
sebep olmaya başlamıştı. Artık her akşam haberlerde Corona 
virüsün ne olduğu, nasıl korunacağımız, ülkede ve dünyada 
kaç ölüm olduğu yer alıyordu. Bir anda hayat değişti. Herkes 
maske takmaya başladı, işyerleri kapandı, okullara ara veril-
di, endişeler arttı. Bizim içinse hastanede çalıştığımız en aktif 
zamanlarda eğitimimiz duraksadı. Öğrenci evlerimizi kapatıp 
memleketimize döndük.

Evde yaklaşık altı ay geçirdikten ve uzaktan eğitimlerimizi 
tamamladıktan sonra mecburi hizmet kurasına katıldık. Her-
kes bilgisayar başında hangi şehirde çalışacağını heyecanla 
takip etmeye çalışıyordu. Sıra bana gelmişti, ismimin karşı-
sında Kars Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi yazıyordu. Yıllarca 
İzmir’de yaşamış biri olarak en batıdan en doğuya gitmek gö-
zümü korkutmuştu. Heyecan, burukluk, merak, endişe kar-
maşası içerisinde hazırlıklarımı tamamlayıp gittim.
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Bir hafta içerisinde evimi tutup düzenimi kurdum. Merkez-
de değil, bir ilçede çalışıyor, dolmuşla merkeze git gel yapıyor-
dum. Pandeminin etkisi gün geçtikçe arttığı için beni filyasyon 
ekibine verdiler. Köylere gidip Covid olan hastaları muayene 
ediyor, gerekli ilaçları veriyordum. Hava şartları çok zorluydu, 
her adımımızda dizimize kadar kara batıyor, buzlanma oldu-
ğunda kayıp düşüyorduk. Telefonların çekmediği, araçların 
kara veya çamura saplandığı zaman eve ulaşmak için, elleri-
mizde ilaçlar ve ilkyardım malzemeleriyle kilometrelerce yürü-
düğümüz oluyordu. Hava çok erken karardığı ve bazı yaylalar-
da elektrik olmadığı için elimizde fenerlerle bata çıka gitmeye 
çalışıyorduk. Köpeklerden veya tilkilerden kendimizi koruma-
ya çalışırken -15 derece soğukta, kan ter içinde kalmayı başa-
rıyorduk. Gün bitip evime ulaştığımda kendimi koltuğa atıyor, 
yorgunluktan bazen yemek bile yemeden uyuyakalıyordum. 

Kanepede uyukladığım bir gün telefonum çaldı. Arayan 
Kenan Abi’ydi. Çok şaşırdım, görüşmeyeli 1 yıla yakın zaman 
olmuştu. Kars’ta olduğumu duymuş, merak edip aramış. Ken-
disi de İstanbul’da mecburi hizmetini yapmaktaydı. “Mecbu-
rim bitsin, emekli olacağım zaten.” dedi, gülüştük. Ben yorgun 
olduğum için yakındım durdum, o da hep motive etti. Sesi bi-
raz buruktu, meğer annesi babası Coronaya yakalanmış. Ama 
hep dirayetliydi konuşma boyunca, “Atlatırlar!..” diyordu. Ma-
alesef atlatamamışlar. O telefon görüşmesinden sonraki hafta 
içerisinde art arda anne, babasını kaybetmiş Kenan Abi. Çok 
üzüldüm, ölüme engel olunamıyordu. Her gün birçok hasta 
hastaneye kaldırılıyor, kimi iyileşse de kayıpların önüne geçi-
lemiyordu. 

Gün geçtikçe vaka sayısı çoğalıyor, durumun ciddiyeti artı-
yor. Bir fırsat çıksa, ailemin, sevdiğimin yanına gitsem diyor-
dum. Ama o kadar çok engel vardı ki!.. Kilometrelerce uzakta 
olmak yetmiyormuş gibi karantinadan dolayı ulaşım durmuş-
tu. Zaten her gün temas ettiğim için herhangi bir yere gitmem 
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çok riskliydi. Gurbette bir başıma, buhranlı günler bitmek bil-
miyordu.

Sayılar iyice arttığında artık virüs herkese bulaşmıştı. Ab-
lam, Zeynep, Arda, Kenan Abi, Betül Teyze... Etrafımdaki beş 
kişiden biri pozitifti artık. Geçmiş olsun demek için bile aran-
mıyordu kimse, alışmıştı herkes. Yaylalardan birine güç bela 
çıktığımız bir gün telefonlarımız saatlerce çekmedi. 4-5 saat 
sonra telefona birçok bildirim yağıyordu. İşi bitirmiş olmanın 
da rahatlığıyla şöyle sandalyeye oturup derin bir “Oh!” çek-
tim. Telefonda keyif zamanıydı. Mesajlara aldırmadan sosyal 
medyada gezinip kedi köpek videosu izledim, televizyona dal-
dım, birkaç yazı okudum. Aklıma gelip mesajlara girdiğimde 
üniversite gruplarımdan bir sürü mesaj geldiğini gördüm. Çok 
şaşırdım, heyecanla okumaya giriştim. O anda okuduğum 
mesajla nefessiz kaldım, ne yapacağımı şaşırdım, şok içerisin-
deydim. Bizim canımız, şen şakrak, içten, güler yüzlü Kenan 
abimiz Covide yakalandıktan sonra çok kötüleşmiş, yoğun ba-
kıma kaldırılmış, entübe durumdaymış, yanına uğrayabilenler 
“durumu kritik” yazmışlar. O kadar üzüldüm ki ağladım, si-
tem ettim bir yandan. 

Bir hafta düşünceli bir şekilde işe gittim, geldim, yaptıkla-
rımızı sorguladım. Bir hafta sonunda Kenan Abi’nin acı habe-
rini aldık. Hayat ne kadar zalimdi. Hiç dönmeseydi fakülteye, 
devam etseydi tekstil işine Kenan Abi, onca sınava girmeyip 
yıllardır yaşadığı şehri, düzeni mecburi hizmet için bırakma-
yıp baksaydı keyfine, pandemi servisinde çalışmasaydı belki 
de bunlar başına gelmeyecekti. Yıllarca yapamadığı mesleği-
ne kavuşup, çalışıp çabalayıp emeklilik planlarken 66 yaşında 
mecburi hizmet sırasında hayatını kaybetmeyecekti belki de. 

Hepimiz çok derinden sarsıldık ancak üzülsek de acımı-
zı içimize atıp hayata devam etmek zorundaydık ve ettik. Bir 
yıl içerisinde uzmanlık sınavını kazanıp çocuk asistanı olarak 
İzmir’e dönmüştüm. Karantinalar, kısıtlamalar hâlâ devam  
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etmekteydi. Bir açıldık, bir kapandık, zaman öylece geçti gitti. 
Artık benimsemiştik. Bu dönemde acılarımızı, kayıplarımızı 
kalbimize koyup hizmetimize devam ettik. 

Yaz oldu, kış oldu, yaz oldu, kış oldu, milyonlarca çiçek açtı, 
birçok bebek doğdu, birçok insan öldü, yeni buluşlar gerçek-
leşti, pek çok aşı bulundu ve takvim 15 Kasım 2023’ü göster-
diğinde dünyada Covid pozitif insan sayısı sıfırlandı. Koca bir 
sıfır... Herkes bu anı bekliyordu, inanamıyordu kimse bunun 
olduğuna. Dünyadaki bütün şehirlerin meydanlarında kutla-
malar yapılıyor, danslar ediliyordu. Bu bir zaferdi. Hastalıklar, 
ölümler, psikolojik buhranlarla geçen üç buçuk yılın ardından 
aslında hem bilim anlamında gelişmiş hem de insanlık olarak 
çok şey öğrenmiştik. Yaşadıklarımız, zorluklarımız, acıları-
mız, kayıplarımız, Kenan abimiz, emek harcayan bütün sağlık 
çalışanları ve daha niceleri... Hiçbir anı, hiçbir kayıp unutul-
mayacak, emekleri uğruna ve daha güzel bir gelecek kurmak 
adına hep hatırlanacaklardı. 
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KARANTINA SINEMASI

“Doktor bey!.. Doktor bey!.. Teröristler üçüncü kattaki 
hastaları rehin aldılar. Eğer istedikleri para ödenmezse 

ölümcül virüsü dünyaya yaymakla tehdit ediyorlar.” dedi hem-
şire hanım telaşla.

“Korkmayın.” dedim. “Ben onların icabına bakarım. Sade-
ce bir silaha ihtiyacım var.”

“Elbette doktor bey!..” 
Hemşire hanım masanın altından otomatik bir tüfek çıka-

rıp elime tutuşturdu.
“Teşekkürler hemşire hanım!.. Ben havalandırma tünelle-

rini kullanıp arkalarından dolaşacağım.”
“Ama bu çok riskli!.. Önce destek bekleseniz olmaz mı?”
“Destek beklemek için zamanımız yok. Bir an önce hareke-

te geçmeliyim. Bu arada siz destek çağırın.” 
Duvardaki havalandırma tüneli kapağını söktüm. Güneş 

gözlüğümü takıp tünele girdim. Hastanedeki havalandırma 
tüneline bir insanın sığamayacağı ve kapalı alanda güneş göz-
lüğü takmanın saçma olduğu gibi detaylar o sırada dikkatimi 
çekmedi. Tünelin içinde emekleyerek teröristlerin bulunduğu 
servise geldim. Havalandırma penceresinden içeriye gizlice 
baktım. On kadar adam silahlarını yatan hastalara doğrult-
muş, bağırıp çağırıyordu. Odanın ortasında ise liderleri oldu-
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ğu belli olan uzun boylu bir adam vardı ve elinde bir buton tu-
tuyordu. Bir tekmeyle havalandırma penceresini açıp odanın 
içine atladım. Tetiği çekip silahımla tüm teröristleri taradım. 
Silahım ilginç bir şekilde mermi yerine enjektör iğnesi atıyor-
du. Şarjörüm boşaldığında tüm teröristler yere yığılmıştı. 

Odada derin bir sessizlik hâkimdi. Yerde yatan terörist li-
derinin kıpırdanmaya başlaması sessizliği bozdu. Adamın ya-
vaşça ayağa kalktığını gördüm. O kadar yavaştı ki neredeyse 
ağır çekimde gibiydi.  Adama nişan aldım. Tetiğe bastım ancak 
sadece bir klik sesi duyuldu. Lanet olsun!.. Şarjördeki iğnelerin 
bittiğini unuttum. Ceplerimde yedek şarjör ararken adamın 
butona bastığını gördüm. Bir anda hastanenin her tarafında 
kulakları sağır eden bir anons duyuldu:

“Ölümcül virüs serbest kaldı. Tekrar ediyorum, ölümcül vi-
rüs serbest kaldı. Lütfen herkes maskelerini taksın ve kendini 
izole etsin!..”

O sırada bana en yakın yatakta yatan hasta doğrulup işaret 
parmağıyla beni gösterdi. Bu yüzü biliyordum. Geçen hafta 
Covid servisine yatırdığım yaşlı adamdı bu. Solunum sıkıntısı 
gittikçe kötüleşmiş, sonrasında yoğun bakıma alınarak vantü-
ratöre bağlanmıştı. Vantüratöre bağlandıktan sonra ruhunu 
teslim etmesi çok sürmemişti. 

“Başaramadın.” dedi sakin bir sesle. Sesinde öfkeden ziyade 
bir boş vermişlik vardı. 

Dizlerimin üstüne çöküp kafamı ellerimin arasına aldım. 
“Hayııır!.. Olamaaaz!..”
Çığlık atarak uyandım. Sanki maraton koşmuş gibi nefes 

nefeseydim.  Atletim ve tişörtüm terden sırılsıklamdı. Yatağın 
yanındaki komodine uzanıp ateş ölçeri aldım. Cihazı alnıma 
tutup düğmeye bastım. 38.2 gösteriyordu. Sesimi kalınlaştırıp 
dublajlı aksiyon filmlerine benzetmeye çalışarak “Lanet olsun 
dostum, yine çok ateşliyim!” dedim. Kendi kendime yaptı-
ğım şaka yüzümü güldürmemişti. Evde esprinize gülecek biri  
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olmadığında espri yapmak da bir noktadan sonra tatsızlaşı-
yordu. 

Kalkıp mutfağa gittim. Hâlsizliğim ve eklem ağrılarım azal-
makla birlikte devam ediyordu. Hareket etmek hâlâ acı verse 
de en azından artık mutfağa sürünmeden gidebiliyordum. Bir 
dilim ekmek üzerine yağ ve reçel sürüp kendimi yemek için 
zorladım. Tat ve koku duyum gittiğinden beri iştahım yoktu. 
Ancak ateş düşürücüleri aç karnına içtiğimde midem ağrıyor-
du ve daha fazla ağrı şu an en az ihtiyacım olan şeydi. 

Ekmeği yedikten sonra ilacımı içip banyoya gittim. Kıya-
fetlerimi çıkardıktan sonra aynada yüzümü inceledim. Yüzüm 
soluktu. Göz altlarım morarmış, yüzüm birkaç kilo vermişim 
gibi incelmişti. “Berbat görünüyorsun dostum, kaldır şu koca 
kıçını ve kendine bir çekidüzen ver!” dedim. Duşa girip suyu 
açtım. Ilık suyun vücuduma değmesi kendimi biraz daha iyi 
hissetmemi sağladı. Ateşim düşmüştü ve biraz daha enerjik 
hissettim. Belki bugünü eski aksiyon filmlerini izlemek yerine 
daha verimli bir şeyler yapmak için kullanırdım.

Duştan çıkıp giyindikten sonra salona geçtim. Kahvaltı 
yapmam gerektiğini biliyordum ama canım kahve haricinde 
bir şey istemiyor gibiydi. Yine de bir tabağa bir dilim reçelli 
ekmek koyup kahvemi de alıp salona gittim. Dizüstü bilgisa-
yarımı açtım. Hiç düşünmeden masaüstündeki “film arşivi” 
klasörüne girdim ve Rocky 3’ü açtım. Henüz izolasyonumun 
üçüncü günüydü ve daha şimdiden ilk üç Zor Ölüm filmini, 
ilk Cehennem Silahı’nı ve Rambo: İlk Kan’ı tekrar izlemiştim. 
Bu filmleri o kadar çok izlemiştim ki repliklerini ezbere söy-
leyebilirdim. Kendimi kötü hissettiğimde eski filmleri tekrar 
izlemek benim için bir ritüeldi.

Tam Rocky ve Apollo’nun sahilde koşu yarışı yaptıkları sah-
nede telefonum çaldı. Hastaneden bir arkadaşım arıyordu. Na-
sıl olduğumu ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ar-
kadaşımı son anda kötü adamı kafasından vuran Bruce Willis  
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olarak hayal ettim. Pek sosyal bir insan değildim. Ancak izo-
lasyondayken böyle incelikler insanın moralini yükseltiyordu. 
Biraz havadan sudan konuştuk. Konu doğal olarak hastaneye 
bağlandı. Hastane aynen bıraktığım gibiydi. Yoğun bakımlar ve 
servisler doluydu. Acile her gün salgın şüphesiyle hasta yağı-
yordu. “Hiçbir şey kaçırmıyorsun.” dedi arkadaşım gülerek.

“Ona ne şüphe!..” dedim. Hastaneyi hiç özlememiştim. Te-
şekkür ettikten sonra telefonu kapattım.

Rocky, Clubber Lang’a son yumruklarını indirirken telefo-
num çaldı. Annemdi:

“Oğlum, nasılsın? İyi misin?”
“İyiyim anne, sen nasılsın?”
“İyiyiz biz, merak etme bizi. Aklım hep sende vallahi, gece 

uykularım kaçıyor. Bak, doğru söyle, iyi misin?”
“Anne, yemin ederim iyiyim, sizde ne var ne yok? Babam 

nasıl?”
“Biz iyiyiz. Zaten evden çıktığımız yok. Baban sabahtan ak-

şama kadar internette salgınla ilgili haberleri okuyor. Kafayı 
yedi evin içinde tıkılmaktan. Bu meret tat kaybı da yapıyor-
muş, insanların iştahı kaçıyormuş. Sende de var mı aynısı? 
Yemek yiyor musun? Kesin adam gibi yemek yemiyorsundur. 
Varsa yoksa makarna pilav. Dolapta tarhana vardı, son geli-
şimde bırakmıştım. Çorba yap, iyi olur hastayken.”

 Annemin seri ataklarından bir an önce kurtulmam gere-
kiyordu. “Merak etme anne, yemek yaptım. Babamı versene 
telefona, onun da sesini duyayım.”

 “Tamam, hadi görüşürüz!..” 
Kısa bir sessizlik sonrasında babamın sesi duyuldu.
 “Oğlum, nasılsın?”
“İyiyim baba, sen nasılsın? Neler yapıyorsun?”
“İyiyiz biz de. Ne yapayım, haberlere bakıyorum. Tat ve 

koku kaybı yapıyormuş bu hastalık bazılarında. Sende de var 
mı?”
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“Yok baba bende bir şey, biraz yorgunum sadece.”
“Daha tadın kaçmadı yani?” 
Hattın öbür ucundan boğuk bir kahkaha yükseldi. Büyük 

ihtimalle bu şakayı akşamdan çalışmıştı. Benim stresli oldu-
ğumda en sevdiğim filmleri tekrar tekrar izlemem gibi o da 
şakalarına sığınırdı. Beni neşelendirdiğini düşünmesi için zor-
lama bir kahkaha attım. 

“Yok baba, tadım yerinde. Sizinki de yerinde mi?”
“Yani işte, olduğu kadar!.. Bir hafta oldu dışarı çıkmaya-

lı. Vakit geçmiyor bir türlü. Alışverişi bile komşulara yaptırı-
yoruz. Böyle giderse virüsten değil can sıkıntısından gidicez. 
Ya da annen beni gece uykumda da boğabilir. Başka kimseyi 
görmediğinden bana sarıyor sabahtan akşama kadar. Aslında 
arabaya atlayıp senin yanına mı gelsem diye düşünmüyor de-
ğilim.”

“Baba saçmalama, şehirler arası yolculuk yasak! Ayrıca şe-
kerin var, biliyorsun, hastalığı ağır geçirme riskin yüksek.”

“Geçen gün amcan İstanbul’a gitmiş, otobanda kimse dur-
durmadı dedi. Hem ne var, kapıdan bir görüp dönerim.” dedi 
umutsuz bir ses tonuyla. Büyük ihtimalle benden onay bekli-
yordu. Ama onu riske atamazdım. Benim için endişelenmele-
rine gerek olmadığını söyleyip konuşmayı bitirdim, nasıl olsa 
benzer bir konuşmayı yarın tekrar yapacaktık.

Konuşmayı sonunda bitirince film maratonuma geri dön-
düm. Rocky’nin Clubber Lang’i nakavt etmesinden sonra Mad 
Max serisiyle devam ettim. Şu anda sokağa çıkma yasağı ne-
deniyle dışarısı da kıyamet sonrası bir dünyayı andırıyordu. 
Gerçekten sonumuz gelmiş miydi, bilmiyorum ama tuhaf za-
manlardan geçtiğimiz kesindi. Max’in otobanda suçluları ko-
valadığı sırada aklım babamın söylediklerine gitti. Acaba bir 
delilik yapıp yanıma gelmeye kalkar mıydı? Gözümün önüne 
babamın boş otobanda polislerden kaçtığı bir sahne canlan-
dı. Polislerin 97 model beyaz Broadway’deki yol savaşçısıyla 
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kapışması fikri yüzümde hınzır bir gülümseme oluşmasına 
neden oldu. 

 Mad Max bittikten sonra midemin kazındığını hissettim. 
Akşam yemeği saati yaklaşıyordu. Ama ne dolapta doğru düz-
gün malzemem ne de yemek yapma isteğim vardı. Büyük ihti-
malle ya makarna yapar ya da pizza sipariş ederim diye düşün-
düm. Annem yine haklı çıkmıştı. 

Mad Max’in ikinci filmine geçtiğinde kapı çaldı. Kapıyı aç-
tığımda kimse yoktu. Yere baktığımda kapının önünde büyük 
bir poşet gördüm. Poşetin içinde üç tane metal sefer tası vardı. 
En üstteki sefer tasının üzerinde katlanmış bir kâğıt vardı. Kâ-
ğıdı açıp baktım:

“Doktor bey, umarım bir an önce iyileşirsiniz, sizlere çok 
ihtiyacımız var. Üst kat komşunuz … Hanım.” 

Sefer taslarını açıp baktım. Mercimek çorbası, İzmir köf-
te ve pilav. Komşu teyze beni kalbimden vurmuştu. İştahımın 
aniden açıldığını hissettim. Yemekleri bir tepsiye koyup bilgi-
sayarın karşısında film izlerken karnımı doyurdum.

İkinci filme geçtiğimde karnımın da doymasıyla üzerime 
bir ağırlık çöktü. Hastalığın verdiği hâlsizlikle birleşince kaçı-
nılmaz bir uykuya daldım.

Rüyamda tekrar hastanedeydim. Teröristler yine hastaları 
rehin almıştı. Hemşireden silahı alıp havalandırmayı kullana-
rak arkalarından dolaştım. Her şey bir önceki ile birebir aynı 
ilerliyordu. Liderleri hariç tüm teröristleri vurdum. Ancak li-
derleri yine ayakta kalmıştı. Tam butona basmak üzereyken 
bir silah sesi duyuldu. Terörist lideri yere yığılmıştı. Arkasında 
elinde pompalı tüfek tutan birinin siluetini gördüm. Biraz yak-
laşınca onun üst kattaki yaşlı kadın olduğunu gördüm. Güneş 
gözlüğü takmış ve deri bir ceket giymişti. Ağzında dumanı tü-
ten bir puro vardı. 

Purosundan derin bir nefes çekerek “Destek beklemeden 
baskın yapmak ha, sen aklını kaçırmışsın dostum!” dedi.
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Uyandığımda tekrar ter içindeydim. Ateşim tekrar çıkmış 
olmalıydı. Ama garip bir biçimde biraz daha iyi hissediyor-
dum.



166

DR. KÜBRA SOBAY

03.11.1987 tarihinde Tokat’ta 
doğdum. İlk, orta ve lise eğitimi 
Tokat’ta tamamladım. 2011 yılın-
da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun oldum. 
Tokat Almus İlçe Hastanesinde 
mecburi hizmetimi tamamladım. 
2020 yılında SBÜ Dr. Lütfi Kırdar 
Kartal Şehir Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı 
ihtisasımı tamamladım. Ardından 
Erzurum Hınıs Şehit Yavuz Yü-
rekseven Devlet Hastanesinde 
mecburi hizmete başladım. Hâlen 
SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma 
Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniğinde uzman he-
kim olarak çalışmaktayım. Evli ve 
iki çocuk annesiyim.
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PANDEMIDE HEKIMLIK

Herkesin bir hikâyesi vardır. Bizler hikâyemizin kahra-
manı olmak için daha çocukken çalışmaya başladık. Bu 

mesleğe sahip olabilmek için çocukluğumuzu, gençliğimizi is-
tediğimiz gibi yaşayamadık. Herkes daha çok eğlenirken biz 
daha çok çalışmayı tercih ettik.  Her hikâyenin giriş, gelişme 
ve sonucu vardır. Bizim hikâyemiz de umutla, çalışmakla, ba-
şarıyla başladı. Gelişme kısmı ise çok yorucu ve yıpratıcı oldu. 
Ya sonuç?..

Hayatımızın en zor günlerinin sınavlar olduğunu düşünsek 
de aslında hayatın zorluğunu iş hayatına başlayınca öğrendik. 
Tıp fakültesini kazandığımızda en zor olanı başardığımızı, yıl-
larca verdiğimiz emeğin, mücadelenin büyük oranda bittiğini 
düşündük. Ama yanıldık. Çünkü her şey yeni başlamıştı. Tıp 
fakültesini bitirebilmek, pratisyenlik, TUS’u kazanma, çömez 
asistanlık, kıdemlilik, uzmanlık sınavı, mecburi hizmet, do-
çentlik, tezler, bitmeyen nöbetler ve uykusuz, bol stresli ge-
celer... Evet, hepsi zamanla bitiyor. Ancak ömrümüzden, sev-
diklerimizden, hayallerimizden, gençliğimizden çok şeyi alıp 
götürüyor. Biz bir hayal uğruna pek çok hayalimizden uzakta 
kalmayı göze aldık.

Tabii bir de bu süreçte aile kurduk. Çocuklarımız oldu. 
Ama onlar için hayat biraz farklı oldu. Bizim stresli, zor haya-
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tımıza ortak oldular. Çocuğumuz ateşlendiğinde ertesi gün işe 
devam ettik, kreşte hastalandığında eve götürmek yerine has-
tanede poliklinik odamıza taşıdık, pandemide sokağa çıkma 
yasakları olduğunda çocuklarımıza bakacak kimse bulamadık 
ancak hastanede işler aksamasın, kimse mağdur olmasın diye 
kendimizi ve çocuklarımızı mağdur ettik. Bazen çocukları-
mız hesap sordular, bazen kızdılar, bazen küstüler ama onlar 
da bizim seçimlerimizin faturasına ortak oldular. Eğer çalışa-
mazsak, izin alırsak bizim işlerimizi başka doktor arkadaşımız 
yapmak zorunda kalacağı için izin alamadık. Çünkü doktoru 
yine doktor arkadaşı anlıyor. Bizler için izin almak çok zor. 
İstediğimizde, kötü hissettiğimizde, hastalandığımızda izin 
ve rapor hakkımızı kullanmıyoruz. Hafta sonu nöbetleri, bay-
ram nöbetleri hiç bitmedi. Biz fakültedeyken de asistanken de 
uzmanken de devam etti. Çoğu bayramı ailemiz yerine has-
tanede arkadaşlarımızla geçirdik. Herkes tatillerde önceden 
rezervasyonunu yapıp bavulunu hazırladı. Ama bizler hep nö-
bet planlamasını bekledik ve çocuklarımızı üzdük. Erken bilet 
alamadık, bayram planı yapamadık. Bizi memlekette bekleyen 
sevdiklerimizle yeterince bayram yapamadık, yılbaşı kutla-
yamadık, bazen cenazelerine bile gidemedik. Peki ne uğruna 
büyük umutlarla çok emek vererek geldiğimiz mesleğimiz uğ-
runa, sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz zamanı eksilttik. 
Biz kendimizden, hayatımızdan çaldık.

Ailelerimiz yaşadığımız zorlukları gördü. Ama dünyada 
herkes Corona virüsün ne olduğunu görmesine rağmen bizi 
görmek istemedi. Bizlere ihtiyaçları olup hastanelere koşmala-
rına rağmen her gün hastanelerde beyaz kod veriliyor, neredey-
se duymadığımız gün yok. Bu kadar yıpratıcı bir işte çalışırken 
ailemizin yanında olmak yerine hasta olan, bize ihtiyacı olan 
insanların yaralarına merhem olmak isterken tek isteğimiz 
saygı görmek, hakarete uğramamak, yaptığımız fedakârlığın 
anlaşılabilmesi idi. Aslında biz takdir beklemiyoruz, işimizi  
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yapıyoruz, sadece hastanelerde işimizin başında iken kötü bir 
davranışa, söze maruz kalmak istemiyoruz.

Bilim kurgu filmlerinde izlerdik; salgınlar olur, birileri bu 
salgını yenmek, insanlığın yok olmaması için çaba gösterirdi 
ya hani, biz de salgının başında sokağa çıkma yasakları olur-
ken, tüm insanlar evinde çalışıp çocuklarıyla zaman geçirirken 
bizler görevimizin başında olduk. Sokaklarda kimse yokken 
ıssız sokaklarda bizler yürüdük, işimizin başındaydık. Çocuk-
larımızın okulları tatil oldu, bakıcılar doktor çocuklarına bak-
mak istemedi. Hastaneden eve mikrop taşırız, Corona virüs 
olurlar diye çocuklarımıza bakmak istemediler. Bizler maske-
ler, koruyucu ekipmanlarla korkuyla işimize devam ettik. Yü-
zümüzde maske izleri ile eve geldik. İnsanlar birbirine yaklaş-
maya korkarken biz onları muayene ettik. Tabii ki bizler de çok 
korktuk; çocuklarımız, annemiz, babamız bizim yüzümüzden 
hasta olacaklar diye… Mesai arkadaşlarımızı kaybettik. En çok 
etkilenen meslek grubu olduk ama işimize devam ettik. Herkes 
evinde ailesiyle daha çok vakit geçirirken biz semptomlarımız 
olduğunda çocuklarımıza sarılamadık, evimizde kendimizi 
izole ettik, çocuklarımızla aynı odayı paylaşamadık. Çocukla-
rımız kapımızın önünde ağlarken kapılarımızı kapattık. Hatta 
bazen evimize bile korkudan gidemedik. Bizler sevdiklerimize 
hasret kaldık, çocuklarımızı öpmeye sarılmaya korktuk. Biz 
sevdiklerimizi çok beklettik, kendimizi çok yorduk. Ailemize 
ayıracağımız zamanı bize ihtiyacı olan insanlara ayırdık.

Bir de, unutmadan, bu süreçte herkes bizden daha çok dok-
tor olmaya çalıştı. Nasıl mı?.. Şöyle aşı olmayın, bu bir oyun, 
çip takacaklar, bal yiyin, pekmez yiyin diyenler, karışım bitki-
ler söyleyenler de oldu hatta çamaşır suyu içip hayatını riske 
atanlar... Herkes konuştu, araştırdı ama gerçeği bizler yaşadık. 
Milyonlarca insan hastalığa yakalandı, vefat etti. Yoğun ba-
kımlarda yaşam savaşları verildi. Çocuklar, hamileler, yaşlı-
lar... Çok kaybımız oldu. Gözlerimizin önünde çok kişi hayata 
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gözlerini kapattı. Bazen gerçekleri bilmek, bir yolun nereye 
gideceğini bilmek, bir hastalığın seyrini bilmek, bilmemekten 
daha ağır bir yüktür. Herkes Corona virüsü bildiğini düşündü. 
Ama biz yaşadık. Çoğu zaman onlara müdahale ederken bizler 
hasta olduk. Hastalığa yakalanacağımızı bile bile belki hayat-
larını kurtarırız diye saatlerce başında nöbet tuttuk ama sonra 
ailecek bizler hasta olduk. Bizim çocuklarımızın, ailelerimizin 
suçu var mı? Bizim suçumuz ne?.. Yıllar önce yaptığımız se-
çimlerimiz mi?.. Bunu kimse anlamasa da bizim yaptığımız 
fedakârlık, hayatımızdan ve çocuklarımızdan harcadığımız 
zamandır.

Hepimizin pandemi hikâyeleri oldu, genelde acı ve üzün-
tüyle biten, yorucu, yıpratıcı sevdiklerimize hasret dolu. Ben 
iki çocuk annesiyim, pandemi başlamadan 2 ay önce pediat-
ri uzmanı oldum. İki çocuğumla Erzurum’un Hınıs ilçesine 
atandım. Eşim gelemedi. O da doktor olduğu için izin kulla-
namadı. Gittikten 2 ay sonra başlayan sokağa çıkma yasakları 
yüzünden eşim yanımıza hafta sonları da gelemedi. Bizlerin 
izinleri durduruldu. Annem büyük bir fedakârlık yaparak ya-
nımıza geldi. Uzunca bir süre eşimden ayrı kaldık. Diğer çevre 
ilçelerde de pediatri uzmanı olmadığı için ayın her günü icapçı 
oldum. Beş yaşındaki oğlumu verecek kreş yoktu. Diğer oğlum 
bir buçuk yaşında idi. Ve çocuklarım bana hesap sordu baba-
larından ayrı kaldıkları için, ilçede hamburgerci olmadığı için, 
kreş olmadığı için, sürekli kış olan ilçede çocuk parkı olmadığı 
için, nöbet tutmak zorunda olmadığım zaman bile gece kötü 
hasta geldiğinde çocuklarımı bırakıp hastaneye gittiğim için, 
emmek için uyanan bebeğimi yalnız bıraktığım için, evimizi 
oyuncaklarını bırakıp buraya yerleştiğimiz için... Bana hesap 
sormakta haklı iki küçük çocuk...

Evimden bir süreliğine ayrılıp hiç bilmediğim yerde bir 
başlangıç yaptım. Ne zaman evimize döneceğimizi bilmeden... 
Yani yine ailemden, çocuklarımdan fedakârlık ettim. İlçenin 
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il merkezine uzaklığı iki saatti. Biz bir tarafta ailemiz varken 
diğer tarafta bize ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için 
büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalıştık. Büyük bir hastanede 
ekiple çalışmak, yardım alabileceğimiz hocalarımız olması çok 
güzel. Ancak ilçede tek başına kalmak çok stresli ve yorucu 
olabiliyor.

Bir gün solunum sıkıntısı olan dört aylık hastamı ambu-
lansla il merkezine sevk ederken hastanın genel durumu kötü 
olduğu için ambulansla eşlik ettim. Ambulans şoförü Corona 
virüsmüş ve ilçedeki ilk Corona virüs vakası idi. Şoförün Co-
rona virüs olduğunu öğrendikten sonra yaşadığım korku ve 
stresi kelimelerle anlatmam çok zor. Kendimden çok, çocukla-
rım ve annem için endişeliydim. Annem ve çocuklarım da be-
nim yüzümden doğu görevime ortak oldu. Çok şükür, hastalı-
ğa yakalanmadık ama ilçede o günden sonra vakalar artmaya 
başladı. İki küçük çocuğa mecburi hizmeti anlatmak gerçek-
ten çok zor. İnsanın çektiği sıkıntılar yanına kâr kalmıyor.

Evet, mecburi hizmetimi tamamladım. Evimize dönebil-
dik, çocuğum okuluna başlayabildi. Bizde açtığı yaralar kolay 
kapanmıyor. Evet, belki stres, belki kader, belki bilmediğimiz 
nedenler... Ama bu yaralar sonrasında hasta oldum. Ellerimde 
uyuşmalar, sabah tutuklukları, kollarım, ayaklarımda dinme-
yen ağrılar başladı. İki yıldır romatizma hastasıyım. Pek çok 
ilaç kullandım ancak ağrılarım dinmiyor. Her gün yorgun 
uyanıyorum. Bu arada benimle doğu görevi yapan annemin 
bel fıtığı ve boyun fıtığı vardı ancak soğuk hava ve stresin ona 
iyi gelmediğini söylediler. İstanbul’a döner dönmez bel fıtığı 
nedeniyle opere oldu. Bunlar benim seçimlerimin faturaları... 
Bazen diyorum, bu kadar stres yaşamasam çocuklarım ve ben 
nasıl bir hayat sürerdik?... 

Biz hastaları ve hastayla ilgilenen refakatçileri anlıyoruz. 
Çok zor, hele dermansız bir hastalıkla boğuşmak, sevdiğimi-
zin gözümüzün önünde tükenmesi, gerçekten çok ağır geliyor. 
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Bizler empati yapıyoruz çünkü hayatımız bunun içinde zaten. 
Bizim gösterdiğimiz anlayış ve ilgi inşallah bir gün karşılık 
bulur. Bu kadar emek vererek pek çok sınavdan geçerek ulaş-
tığımız bu meslek uğruna hayatımızı, gençliğimizi feda ettik. 
Bu kadar emeği, çabayı başka bir meslekte göstersek hepimiz 
daha güzel ve daha üst seviyelere gelir, daha ferah ve konforlu 
bir hayatımız olabilirdi.

Pek çok insan çoğu meslek grubuna hayatı boyunca ihtiyaç 
duymadan hayatını sürdürür ama her insan daha doğarken bir 
doktorun eline doğar ya da en azından bir nezle geçirir. Yani 
hastalıklar var ve en azından biz olmasak da annemizi, baba-
mızı, dedemizi, çocuğumuzu en azından bir kere doktora gö-
türmüşüzdür. Bizler yaptığımız fedakârlığı sadece ailelerimiz 
değil, diğer insanlar da bilsin istiyoruz. Hastanelerde bu dok-
torları iyi ki dövüyorlar, çabuk bak hastama, sıram geçti, sizin 
maaşınızı biz ödüyoruz cümlelerini duymak yerine iyi ki var-
sınız diye karşılanmak istiyoruz, beyaz kod tarih olsun istiyo-
ruz, emeğimizin karşılığında sadece saygı ve anlayış istiyoruz.

Sonuç olarak bizim işimizin bir sonu yok. Herkes hasta 
olur. Hastalar, hastalıklar hep var. İnşallah herkes hayatını en 
az hastaneye gelerek, en az hasta olarak geçirir. Pandemide bile 
kıymetimiz bilinmedi, ne zaman bilinir, bilmiyoruz. Ancak biz 
yine de insanların hastalıklarına şifa olmaya devam edeceğiz. 
Bu yolu bizler büyük umutlarla seçtik. Öğrendiklerimizi in-
sanlara şifa vermek için kullanmaya gönülden yemin ettik. 

İnsanlar anlamasa da biz tüm doktor arkadaşlarımızla gu-
rur duyuyoruz.
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KEDI MUCIZESI

Covid-19 enfeksiyonun tüm dünyada hızla ilerlediği, her-
keste bir korku, bir telaş hâli olduğu günlerden bir gündü. 

Mehmet ikinci kere baba olacaktı, tepeden tırnağa ikinci heye-
can… Ama birazcık da burukluk vardı. Çünkü Mehmet, eşi ve 
ilk kızı haricinde odalarına hatta bulundukları kadın doğum 
servisine Covid-19 tedbirleri kapsamında ailelerinden hiç 
kimse alınmıyordu. Eşinin birinci doğumda odaya sığmayan 
kalabalıktan eser yoktu. Telefon başında büyükler heyecanla 
bekliyor, bir yandan da “Bu nasıl bir bela ki torunumuz ola-
cak, yanında olamıyoruz?” diye ağlıyorlardı. Mehmet ve beş 
yaşındaki büyük kızı odada heyecanla bekliyordu. Önce küçük 
prensesi, bir saat sonra da annesini odaya getirdiler. Hemşire 
hanımlar her ne kadar Mehmet’e yardımcı olsalar da beş ya-
şındaki kızının yemeği ve bakımı, yeni doğan bebeğin meme 
tutması ve altının temizlenmesi, lohusa eş bakımı dahil olmak 
üzere Mehmet’in hiç unutamayacağı, ileride “Corona günle-
rinde doğum” diye adlandıracağı bir kırk sekiz saat yaşanmıştı. 

Mehmet, daha büyük acılar yaşanmasın diye insanın mutlu 
günlerinde yalnız kaldığını acı da olsa deneyimlemiş oldu. Bu 
minik hikâye Mehmet’in sadece Covid-19 günlerinde yaşadı-
ğı buruk bir hikâye… Ama Mehmet, Covid-19 döneminde bu 
buruk hikâyeden çok daha acı, çok daha fedakârlık ve asalet 
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kokan, çok mucizevi hikâye duyacak, görecek ve de çok inan-
madığı mucizelere inanacaktı.

Mehmet’in babalık izni sonrası hastaneye döndüğü ilk haf-
taydı. Kendisine “Benim bir hafta önceki burukluğum hiçbir 
şeymiş.” dedirten o kadar kötü haberler alıyordu ki endişeleri, 
korkuları basbayağı artmıştı. Mehmet aynı hastanede beraber 
çocuk uzmanı olarak çalıştığı can dostu İlker ve artık ikinci sa-
kalları olarak benimsedikleri maskeleriyle öğlen arası hastane 
bahçesinde oturuyorlardı. İlker üzülerek:

“Annem, komşusu olan, hiç çocuğu olmayan yetmiş yaşla-
rındaki Nazan Teyze’nin Covid-19’a yakaladığını üç hafta önce 
bana söylemişti. Eşi Salih Amca, Nazan Teyze’nin tüm ısrar-
larına rağmen evden uzaklaşmamıştı. Nazan Teyze’ye ‘Sana 
bu günde ben bakmazsam kim bakacak, iyi günde kötü gün-
de, hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmaya ettiğimiz yemin boş 
laf değildi.’ diyerek evde Nazan Teyze’ye bu süreçte bir bebek 
gibi bakmıştı. Derken Salih Amca da Nazan Teyze iyileştik-
ten 2 gün sonra Covid-19 hastalığına yakalanmış. Bugün Salih 
Amca’nın vefat haberini annem söyledi. Nazan Teyze resmen 
yıkılmış ve durmadan canını tez zamanda alsın da eşine ka-
vuşsun diye Allah’a dua ediyormuş.”

“Çok üzüldüm. Ben de üç gün önce liseden sınıf arkada-
şım Rıdvan’ın abisi Fuat Abi’nin vefat ettiğini öğrendim. Fuat 
Abi, babasının küçük bir toprak parçasından elde ettiği kısıtlı 
çiftçilik geliriyle ve annesinin iki inekten elde ettiği, çocukla-
rına bile ancak on beş günde bir verdiği, geçinme kaynağı ola-
rak gördüğü bir bakraç yoğurt ile sekiz kardeşin en zekisi, en 
okumaya isteklisi olarak tıp fakültesini kazanıp yaşadığı ilçe-
nin gurur kaynağı oldu. Fuat Abi yaz tatillerinde Kuşadası’nda 
turist rehberliği yaparak, yeri gelip garsonluk yaparak tıp fa-
kültesini bitirdi. Üniversitede anestezi bölümünde öğretim gö-
revlisi oldu. Sorumlu öğretim görevlisi olduğu Covid-19 servi-
sinden büyük ihtimalle kaptığı enfeksiyon sonrası iki haftadır 
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mekanik ventilatörde takip edildiğini, bugün de vefat ettiğini 
duydum. Ardında gözü yaşlı bir eş, iki çocuk ve kocaman bir 
aile bıraktı. Çok üzülüyorum. Yıllarca çalış, didin, emek ver ve 
tam artık biraz huzura, rahata erdim derken her şeyin alt üst 
olması ve şimdi göründüğü kadarıyla altın üstünden çok daha 
kötü olması ne kadar acı!..”

Mehmet ve İlker böyle konuşurken kırk yaş dolaylarında 
bir beyefendi yanlarına yaklaştı ve giydikleri beyaz önlükler-
den olacak:

“Doktor musunuz?” diye sordu.
“Evet, çocuk doktoruyuz.” dedi İlker.
İlker’in verdiği cevaptan sonra beyefendinin sesi önce ça-

tallaşıp sonra ağlamaklı bir hâl aldı.
“Benim adım Onur, mimarım. Kızım çocuk servisinde 

Covid-19 nedeniyle yatıyorken dün gece yoğun bakım servi-
sine alındı. Yoğun bakım hocaları MİS-C diye bir hastalıktan 
bahsettiler. Onlar konuşurken sanki aklım durdu, anlamadım. 
Bana bu hastalık hakkında biraz bilgi verir misiniz?” diyen 
babanın son sözlerinden sonra gözlerinden yaşlar boşalmaya 
başladı. 

Mehmet ve İlker geçmiş olsun dileklerinden sonra, beye-
fendiden karşılarındaki banka oturmasını rica ettiler, hastalık 
hakkında bilgiler vermeye başladılar. Çocuğun tedaviye ve-
receği tepkiye göre her şeyin şekilleneceğini söylediler. Baba 
hüngür hüngür ağlamaya devam ediyordu. Mehmet hemen 
kantine gidip bir su ve kağıt mendil aldı. Onur Bey suyunu 
içip sakinleştikten sonra eskisine göre daha az ağlamaklı ama 
içi yanarcasına kızından bahsetmeye başladı.

“Kızım Ceren 8 yaşında. Geçen yıl okula başladı. Dün-
yanın en merhametli insanı olarak hep onu görürdüm. Hep 
ona ‘Allah merhametin ölçüsünde, güzel yüreğinin ölçüsünde 
sana versin diye.’ dua ederdim. Çünkü kızım Ceren doğaya 
çok saygılıydı. Sitenin, okul bahçesinin çöpçüsü gibiydi. Hep 
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kızardım çöp topluyor diye. Ama o bana ‘Doğamızı korumalı-
yız.’ derdi ve o da bana kızardı. Örneğin yerde bir izmarit par-
çası yerde görse bizim kızmamıza rağmen onu hemen yerden 
alır, çöpe atar ve bir saat ‘İnsanlar niye bu kadar kötü?’ diye 
söylenirdi. Bir orman yangını haberlerini o duymasın diye 
kırk takla atardık.

Babanın kızından bahsetmesi belli ki onu rahatlatıyor diye 
Mehmet ve İlker hiç sıkılmadan başlarını sallayarak ve gözleri-
ni ondan hiç ayırmayarak dinlemeye devam ettiler. Baba Onur 
Bey tekrar anlatmaya başladı:

“Kızımın bu hayatta en sevdiği şey kedilerdi. Alerjisi oldu-
ğu için kedi sahiplenemedik, kedi ile karşılaşınca yüzü gözü 
şişiyordu, kaşınıyordu. İki kişilik beslenme istediğini biz artan 
iştahına bağlayıp sevinirken meğerse kedileri doyurmak için 
alıyormuş. Okul servisinden indiğinde sitenin bahçesindeki 
kedilere beslenme çantasında bıraktığı yiyecekleri yedirip öyle 
eve geldiğini sitenin güvenlik görevlisinden duyardık ya da şi-
şen ve kızaran yüzü ve gözünden anlardık. Eşim ona çok kı-
zardı ‘Kızım, hem alerjin var hem de kedilerden Corona kapa-
caksın.’ derdi. Ceren ise ‘Bir videoda gördüm, insanlar doğaya 
saygısızlığı için doğa onları Corona ile zehirliyormuş, doğa 
yarasa yiyen insanları cezalandırıyor, kediler yarasa yemiyor 
ki niye cezalandırsın? Corona büyüklerin hastalığı, çocuk ve 
hayvanlardan bulaşmaz. Çünkü çocuklar ve kediler doğaya 
zarar vermedi, siz büyükler zarar verdiniz ve doğa da sizi ceza-
landırıyor. Bak, büyükler dışarı çıkmıyor diye denizler, dereler 
temizlenmiş.’ deyip gülerdi. Ceren bazı zamanlarda kedileri 
peşine takıp oturduğumuz apartmanın 3. katına, kapıya kadar 
getirip kapı önünde onları besler ve bu nedenle kapıcıdan, yö-
neticiden şikâyet alırdık. Bazen kediler için bahçeye bıraktığı 
ekmeklere fareler gelince güvenlik kamerasından suçlu olarak 
Ceren tespit edilir, yönetici ve komşulardan zılgıtı yerdik. Bir 
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gün evi karıncalar basmıştı. Köşelere karınca ilacı koyduğu-
mu görünce ‘Baba, niye karıncaları öldürüyorsun, onlar daha 
bebek ve annesine, babasına yemek götürüyorlar sırtlarında. 
Anne babaları yuvalarında onları bekliyor. Ben sana bakkala 
ekmek almaya gittiğimde, beni öldürseler hoşuna gider mi?’ 
dedi. ‘Ama kızım, onlar bizim evimize saldırıyor!’ dedim. Bu 
seferde bana ‘Ama bu doğa onların da, belki de biz onların evi-
nin üstüne ev yaptık?.. Hadi bir de bunu düşün kötü baba!’ 
dedi ve ben yaptığımdan utandım. 

Mehmet ve İlker babayı hâlen dikkatli dinliyorlar, bir yan-
dan da saate bakıyorlardı. 10 dakika sonra poliklinik başlaya-
caktı. Babanın söyledikleri, iki doktor arkadaşı çok duygulan-
dırdı. Gerçekten ne güzel, ne koca yürekli bir çocukmuş küçük 
Ceren!.. İkisi de babaya umut verici sözler söyleyip onu cesa-
retlendirmeye çalıştılar:

“Gerçekten çok sevgi dolu, doğaya, hayvana çok saygılı bir 
çocuk... İnşallah yüreğinin güzelliği ile bu hastalığı atlatacak.”

Baba tekrardan maskesine gözyaşlarını akıtarak ve ağla-
maklı sesiyle devam etti:

“Biliyor musunuz, şimşek çaktığı gecelerde annesi küçük 
kardeşiyle, ben onunla uyurdum. Ceren yağmurun şiddetli 
seni duyunca ağlardı. ‘Yağmuru çok seversin, niye ağlıyorsun?’ 
dediğimde ‘Baba, şimdi sokak hayvanları bu yağmurda, bu so-
ğukta ne yapıyor?’ diyen Ceren’in ağlaması hıçkırıklara dönü-
şürdü. Hayvanları sıcak tutan tüylerin kalitesini anlata anlata 
uykuya dalmasını beklerdim. Ve bir yandan da hep içimden 
‘Allah sana merhametin ölçüsünde versin!’ derdim. Dua mı et-
tim, beddua mı, bilemedim. Kızım şimdi ne hâllerde?..

Baba bu sefer isyan etmeye başlamıştı.
“Aaaa lütfen böyle konuşmayın! Hele bir durun, gün doğ-

madan neler doğar, kötü bir şeyler herkesin başına gelir, baka-
lım dualarınız belki şimdisi için tutar… Ki şimdi tutması her 
şeyden daha önemli.” diye sakinleştirmeye çalıştı Mehmet.
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“İnşallah sayın hocalarım!.. Kusura bakmayın sizin de ka-
fanızı şişirdim, öğle aranıza el koydum.”

“Estağfurullah, olur mu öyle şey?.. Küçük Ceren için biz de 
çok üzüldük. Yarın ben Doktor Mehmet, ertesi gün de arkada-
şım Doktor İlker Bey hastanede servis nöbeti tutacağız. Merak 
etmeyin, biz de yakından ilgileneceğiz. Şimdi polikliniğe git-
meliyiz. Çok geçmiş olsun.” diyerek ayrıldılar yanından.

İki arkadaş birlikte polikliniğe giderken yolda hep sustular 
ama suskunlukları boğazlarının düğümlenmesinden kaynak-
lanıyordu. Mehmet odasına geldiğinde babanın ve İlker’in ya-
nında tuttuğu gözyaşlarını serbest bıraktı. Nedense aklına aynı 
yaşlarda, benzer ruha sahip kızı Cemre geldi. “Evlerden ırak!” 
deyip polikliniğe başladı.

Mehmet ve İlker nöbetlerinde, bazen de öğlen aralarında 
da hep küçük Ceren’i yoğun bakımda ziyaret ettiler. İlk günler-
deki vücudundaki soyulmalar gittikçe tedaviye cevap veriyor-
du, iyileşiyordu. Ama küçük Ceren hâlâ mekanik ventilatörde 
izleniyordu, karaciğer ve böbrek testleri hâlen kötü durum-
daydı. Yaklaşık on beş gündür yoğun bakımda uyutuluyordu. 
Öğle araları iki doktor arkadaş hastane bahçesinde oturdukla-
rında Ceren’in babası Onur Bey yanlarına gelir, durumunu bir 
de onlardan öğrenmek isterdi hatta bazen beraber yoğun bakı-
ma gider, yoğun bakımdaki hocalardan beraber bilgi alırlardı. 
Onur Bey’le hemen hemen her öğle arası iki doktor arkadaş 
görüşür olmuştu.

Covid-19 dünya çapında hâlâ yıkıcı etkisini gösteriyordu. 
Sağlık çalışanlarının nöbetleri çok yorucu, yıpratıcı geçiyordu. 
Nöbetlerde giyilen tulumlar ve maske ile temmuz sıcağı daha 
da dayanılmaz bir hâl almıştı. İlker’in elindeki egzema dezen-
fektanlardan dolayı daha da artmış, Mehmet’inde göz altları 
uykusuzluktan morarmaya başlamıştı. Tüm sağlık çalışanları 
olarak canla başla çalışıyorlardı. Mehmet ve İlker evde çocuk-
larını bile daha az öper olmuştu, korkuyorlardı. Hele Ceren’den 
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sonra daha da korkuyorlardı. Hadi biz neyse de çocuklarımıza 
bir şey olursa diye hep endişe hâlindelerdi.

Yine bir gün bahçede Onur Bey ve iki arkadaş otururken İl-
ker, eşinin çalıştığı hastanenin Covid-19 servisinde yatan yaşlı 
bir teyzenin asil sözlerini bize aktardı:

“Ben daha kötüleşirsem, solunum makinesi ihtiyacı çok 
ama eldeki makine az ise o ki dünya dört mevsimdir, ki tüm 
mevsimleri defalarca yaşadım ve denizlerin hemen hemen 
hepsini gördüm, birçok yemişin tadını aldım, torun sevgisi 
tattım, bunları yaşamamış olanlar yaşasın. Çocuklar, gençler 
yaşasın. Beni değil de onları cihaza bağlayın, olur mu?” 

İlker sözlerini tamamlayınca Mehmet ve Onur Bey’in göz-
leri doldu. Yaşlı teyzenin asaletine, kibarlığına hayran kaldılar. 
Bu sefer de Onur Bey birden içini çekip konuşmaya başladı.

“Oturduğumuz sitede bahçe katları var. Bahçe katlarından 
birinde oturan Kumsal, Ceren’in sınıf arkadaşı... Geçen gün 
penceresine bir resim asmış. Bir kedi ve gökkuşağı çizmiş. 
Resmin altına da ‘Ceren, seni çok özledim, Corona çok pislik-
sin!’ yazmış. Görünce ayakta zor durdum.

Duydukları sözler karşısında Mehmet ve İlker kendilerini 
zor tuttular. Gözleri doldu, artık bahçedeki yeşillikleri, bank-
ları, geçen insanları gözyaşlarından dolayı buzlu camı andıran 
gözleri çok seçemez oldu. Onur Bey konuşmaya devam etti. 

“Biliyor musunuz, sitedeki kediler akşam gelip kapımızın 
önünde, üçüncü katta miyavlıyor. Belli ki aç kalmışlar. Sanki 
Ceren nerede, der gibi miyavlıyorlar. Ceren’in iki yaşındaki kız 
kardeşi her gün ağlıyor. Cece, cece diye… Kardeşi onu çok öz-
ledi. Ceren’in aşçı kıyafeti giyip annesiyle beraber yaptığı eğri 
böğrü kurabiyeleri çok özledim. İş bölümünde sofra bezini 
masaya sermek onun işiydi. O burada yattığından beri masaya 
örtü serilmedi, masa çıplak, hayat çıplak… Masaya doğru dü-
rüst tabak da değmedi ya!..”

Babanın bu son cümlesi ile sesinin çatallaşması bir oldu.
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“Ben internetten okudum. Bu hastalık çok kötü seyrediyor. 
Kurtulma şansı çok az kızımın. Kurtulması mucizelere bağlı 
diye okudum.”

“Ya yapmayın, siz kültürlü, okumuş bir babasınız. İnternet 
doktorluğuna değil, kendi yoğun bakımdaki doktorlarınıza 
güvenin.”

“Ama yoğun bakımdaki doktorlarımız da çok umutlu ko-
nuşmuyorlar.”

“Ama bu kadar umutsuz da konuşmadılar değil mi? Hem 
ne demiştik, Ceren iyi kalbinin mükafatını bulacak. Böyle 
inanmıştık, değil mi babası?.. Kötüyü çağırmayacaktık diye 
anlaşmıştık ya babası!..”

Bu son sözlerle baba biraz daha umutlanıp birden ruh hâli 
değişmişti, yüzünde acı ve sevgi karışımı bir ifade ile:

“Ben ve Ceren’in annesi evimize kadar çıkan tüm kedileri 
besliyoruz. Hatta site içindeki tüm kedilerin suyu ve yiyecek 
ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yolda bir çöp bile görsek 
hemen atıyoruz. Ceren’in bize öğrettiği gibi...”

Bu son sözle tekrardan ağlamaklı bir yüz hâline büründü 
Onur Bey. Tabii iki doktor arkadaş yine güçlü durması gerek-
tiğini, en kritik zamanlardan geçtiğini, umudunu yitirmemesi 
gerektiğini ve edindiği yeni yaşayış biçiminin Ceren iyileşip 
eve dönünce daha güzelleşeceğini söyleyip destek olmaya baş-
ladı.”

Günler böyle geçti. Ceren’in yoğun bakımındaki yatışının 
27. gününde karaciğer ve böbrek testleri toparlanmaya, cilt 
yaraları tamamen iyileşmeye ve kendi nefes alıp verecek dü-
zeye geldi. Yoğun bakım doktorları Ceren acı çekmesin diye 
verdikleri anestezik ilaçları yavaş yavaş kesmeye başladılar. Ve 
Ceren bir akşamüzeri solunum cihazından ayrıldı, ilk nefes-
lerini aldı ve çok iyi tolere etti. Ertesi gün öğle arası anne ve 
babası Ceren’in ilk ziyaretçileri olacaktı. Onur Bey, Mehmet 
ve İlker’i aradı. “Bu özel günde beni yalnız bırakmazsanız çok 
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mutlu olurum.” dedi. İki arkadaş artık bu kadar evden biri gibi 
tanıdıkları ve gördükleri, kendisi minik, yüreği kocaman Ce-
ren’i görmek, hele de konuşursa sesini duymak için sabırsız-
lanıyordu. Memnuniyetle bu güzel teklifi kabul ettiler. Öğle 
arası saçlarını başlarını düzelttiler, formalarının üzerine temiz 
önlüklerini giydiler. Anne ve baba ile yoğun bakım katında, 
saat birde buluştular.

Odaya girdiklerinde anne ve basını görünce Ceren’in yü-
zünde güller açtı. “Kardeşim nerede?” dedi ve “Evde seni bek-
liyor.” cevabını aldı. Anne ve babası iki elinden tutmuş, inci 
gibi gözyaşları döküyorlardı. Ceren birden babasına döndü ve 
şöyle dedi:

“Babacığım, biliyor musun, beni kedi arkadaşlarım iyileş-
tirdi. Üzerimde bir sürü Corona vardı ve bu Coronalardan 
nefes alamıyordum, beni ısırıp yemeye çalışıyorlardı. Kedi ar-
kadaşlarım Coronalara saldırdı. Coronalar beni yiyordu, kedi 
arkadaşlarım da Coronaları… En son savaşı kedilerim kazan-
dı ve ben iyileştim anneciğim, babacığım!”

Bu sözleri duyan anne ve babasının gözyaşları yüzlerindeki 
tüm hüznü aşındıran bir sel gibi aktı. Bugün bir mucizeyi kan-
lı canlı gören Onur Bey, bir mucizeyi de duymuştu. Gördüğü 
mucizenin gerçekliğine o kadar sevindi ki, o kadar inandı ki 
duyduğu mucizevi sözcüklere de inanmıştı. 

Evet, kızı Ceren’i kedi arkadaşları, dostları kurtarmıştı!.. 
Doğa bu iyi kalpli kıza kıyamamıştı, bu kadar sadık bir ko-
ruyucusunu korumuştu. Evet, bazen mucizeye inanmak gere-
kiyordu!.. Mehmet gözleri ışıl ışıl, içinden “İlker, inanır inan-
maz, bilemem ama ben bu mucizeye inandım.” diyordu. Bir 
gün Covid-19’un biteceğine inandığı gibi...
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DR. NAZLI KARAKULLUKCU ÇEBI

Ben Nazlı Karakullukcu Çebi. 15 
Şubat 1984 Samsun doğumlu-
yum. Anne baba memur olunca 
maaş günü doğduğum için be-
reketli olduğuma inanılmış hep. 
İlkokulu Gülsüm Sami Kefeli İl-
köğretim Okulunda, ortaokul ve 
liseyi, zamanımızın maarif kolej-
lerinden Samsun Anadolu Lisesi 
ve Maarif Kolejinde bitirdim. İlk 
yuvam kolejden ikinci yuvam İs-
tanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesinde buldum kendimi. 
Sonrasında tek tercih İTF Genel 
Cerrahide vatani hizmetimi ta-
mamlayıp (askerlikle bir derler:)) 
Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH’sinde 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı oldum. Atamam Siirt Pervari 
Devlet Hastanesine çıktı. Karnım-

da bebeğim, düştük yollara. Sonra yolum Ata’mın Anıt-
kabiri’nin olduğu Ankara’ya düştü. Şimdi memleketim 
Samsun’a döndüm.
Yolumu yürürken düştüğüm yerde elimden tutan, kal-
dıran, beni ben yapan tüm hocalarıma sonsuz saygıla-
rımla...
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ELIF

Elif, küçük yaşlardan beri hep aynı şeyi istemişti: çocuk 
doktoru olmak. Çünkü kendisini en çok hastanede hatır-

lıyordu Elif. Kalabalık koridorlar, ağlayan çocuklar arasında 
annesinin kokusu ve anne kokusuna rağmen duyduğu korku... 
Doktor amcaları, teyzeleri hatırlardı. O kalabalıkta yine de 
okşarlardı başını, telaşların arasına sığardı sevgileri. Korkusu 
biraz dinerdi o zaman. Sevgi, siler atardı bir an için korkuyu da 
içinde kaybolunan telaşı da…

Elif kendini bildi bileli hep hastaydı, alerjikti, burnu hep 
akar, sınıfta biri hasta olacaksa önce o hasta olurdu. Hastane 
devamlılığı, okul devamlılığından fazlaydı. Okuma yazmayı 
öğretmeninden çok annesinden öğrenmişti. Daha o günler 
kafasına koymuştu Elif, büyüdüğünde kendisi gibi olan çocuk-
lara yardım edecekti. Akıllı kızdı Elif, kırk günlükken elini ka-
leme uzatmış, hiç bırakmamıştı. Okuyacak kızdı o, okudu da...

Seneler su gibi akıp geçti, Elif doktor oldu. Zor senelerin 
ardından bir zamanlar hasta olarak geldiği koridorlarda şimdi 
beyaz önlüğüyle dolaşıyordu. O koridorları bu sefer korkuy-
la değil sevgiyle yürüyordu artık. Daha koridorda başlıyordu 
çocukların başını okşamaya, çünkü biliyordu, o sevgiyle uza-
nan el  en az anne kokusu kadar yatıştırırdı kuş gibi çırpınan 
o yürekleri.  
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Elif poliklinik günleri koridorlarda geçiriyordu. Akşam 
yorgun argın geldiği evinde televizyon açık, uyuyakalıyordu. 
Çoğu zaman haberlerin sonunu dinleyemiyordu, hava duru-
munu ancak işe giderken tahmin edebiliyordu. Yağmura yaka-
lanmışlığı çoktu o yüzden, güneşli diye çıktığı eve sırılsıklam 
çok dönmüştü. 

Bir akşam tam uyuyakalacakken haberlerde son dakika 
anonsunu duydu. Dünyada yeni bir salgından bahsediliyordu. 
Uykusu kaçtı Elif ’in, dikkat kesildi. Uzaklarda gibiydi sanki 
her şey. Dinledi, dinledi, gözleri daha fazlasına dayanamadı, 
uykuya yenik düştü. Ertesi gün hayat kaldığı yerden devam 
etti. Koridorlar dolu. Sanki üst katta komşular kavga ediyor, 
gürültü geliyor ama bizi rahatsız etmiyordu. Sanki kavga üst 
katta diye bize uzaktı, ses uzaktan gelince kavga olmuyormuş 
gibi davranmak kolay geliyordu. Gün geçtikçe uzaktan gelen 
sesin şiddeti artmaya başladı, aralarında bir duvar kalmış gibi 
geliyordu artık gürültü. Artık hastalık haberleri, hasta insan 
görüntüleri herkesi korkutmaya başlamıştı. Gürültü henüz 
evin içinde değildi ama sanki duvar yokmuş gibiydi artık. Bir 
başka odada gibiydi ama gözler görmüyordu ya, kulaklar da 
duyduğunu az mı duyuyordu ne?..  Elif de içindeki huzursuz-
lukla ta ki marta kadar hayatına devam etti. Akşam haberle-
rinde artık uyuyamıyordu. Ses evin içindeydi, Elif sesi arıyor-
du haberlerde. 

Mart!.. Ses evin içine girmişti. Bir anda kulakları sağır ede-
cek bir keskinlikle üstelik... Elif günlerdir içindeki huzursuzlu-
ğun nedenini bulmuştu. Zaten salgın hastalık yangın gibiydi, 
bir odada başlamış ve yayılmıştı küçük alev topları ile... Ses 
gibiydi, duvarlar korur sanırken o size ulaşırdı. Uzakta sandı-
ğımız hastalık  gelip dalmıştı evimizin orta yerine. Ne tedavisi 
belliydi ne sonu görülüyordu. Elif tedirgindi. 

Ertesi gün koridorlar doluydu yine ama herkesin gözünde 
tedirginlik vardı, Elif ’in de... Değişmeyen tek şey çocuklardı, 
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korkuları değişmemişti, Elif yutkundu, sevgiyle uzanan elle-
rin korkulara nasıl da iyi geldiğini hatırladı. Göz göze geldi ha 
ağladı ha ağlayacak koca bir çift gözle, uzattı elini, “Korkma 
ufaklık, hadi gel içeri!” dedi. 

Herkes tedirgin, herkes bir bilinmezin ortasındaydı. Açık-
lamalar, toplantılar, önlemler… Günler aktıkça karmaşıklaşan 
hayatta koridorlar boşalmaya başlamıştı. Elif ’in hep çocukla-
rın gözünde gördüğü korku artık herkesin gözündeydi.  Her 
baktığı yerde çocukların gözlerinde görmeye alışık olduğu 
korkuyu görmeye başlamıştı. Aynaya baktığında, koridorda 
başı okşanmayı bekleyen korku dolu kızı görüyordu. Çaresiz 
hissediyordu. Bilinenin ötesinde bir şeyler olurken hep uzat-
tığı şefkat dolu, güven veren ele kendisinin de ihtiyacı vardı.

Tedbirler, önlemler, tedaviler… Hastalık tüm ülkeyi sar-
mıştı, Elif artık evdeki koltuk yerine hastanede uyuyakalmaya 
başlamıştı. Arkadaşlarıyla yetişmeye çalışıyor ama yorgun dü-
şüyorlardı. 

Bir akşam haberlerde kısıtlayıcı tedbirler dendi, bir sürü 
şey akıyordu ekranda. Elif yorgundu, ekrana bakıyor ama an-
lamıyordu. İşine devam etti, bir koltukta uyuyakaldı. Sabah 
koridorlar boştu, ne olduğuna anlam veremedi. Başını pence-
reden uzattı, sokaklar boştu. Yorgunluktan anlamadığı, din-
lemeye takati olmayan şey aslında sokağa çıkma yasağını da 
içeren bir dizi tedbir idi.

Elif bugüne kadar sokağa çıkamayan, oynayamayan çocuk-
ları çok görmüş, hep üzülmüştü. Gözleri korku dolu çocukla-
ra, okula gidemeyen çocuklara…

Şimdi öyle bir hastalık gelmişti ki bütün çocuklar için üzül-
mek gerekmişti. Elif ’in yüreği bunu nasıl kaldıracaktı. Tüm ço-
cuklar evde, tüm çocuklar korkmuştu. Üstelik korku dolu ço-
cuk gözler artık yaşı küçüklerde değildi sadece, herkesin içine, 
gözlerine korku dolu koca gözlerle bakan bir çocuk oturmuş, 
sevgi dolu bir elin başını okşamasını bekliyordu. Öyle korkunç 
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bir eşitlikte buluşmuştu ki herkes Elif şaşırmıştı. Bu öyle bir 
mesafe koymuştu ki insanlar arasına, bazen evladı anne koku-
sundan, bir arkadaşı arkadaşın neşesinden, bir gözyaşını aka-
cağı omuzdan ayrı koymuştu. Elif yorgundu, bedenen, ruhen... 
O sevgi dolu elin başına uzanmasına o kadar ihtiyacı vardı ki!.. 
Oysa artık, o sevgi dolu elin kendisiydi.

Elif, Ata’sının hayattaki tek mürşit dediği ilime, bilime gü-
veniyordu. Eğitimi boyunca nice hastalıkların, salgınların bi-
lim insanları tarafından bulunan aşılarla yenildiğini, aşının 
cana can kattığını biliyordu. Biraz sabredecekti, o sevgi dolu el 
aşı olup tüm insanlığın başını okşayacak, o korku dolu gözler 
yerini güvene bırakacaktı. 

Öyle de oldu, Elifler dayandı, korkularına rağmen, evde 
bekleyenlerine rağmen, yorgunluklarına rağmen dayandı.

Ve bir gün o sevgi dolu el geldi, hepimizin ama hepimizin 
başını okşadı.

Çok yaşayın Elifler, uzattığınız ellere uzanan eller kırılsın!
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DR. NECMI CAN YÜKSEL

18.03.1991 yılında Samsun’da 
doğdum. Samsun Atatürk Anado-
lu Lisesinden 2009 yılında mezun 
oldum ve Samsun 19 Mayıs Üni-
versitesi Tıp Fakültesini kazan-
dım. Tıp eğitimi sonrası Samsun 
Eğitim Araştırma Hastanesinde 
6 ay pratisyen hekim olarak acil 
serviste çalıştım. İzmir SBÜ Tepe-
cik Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde çocuk sağlığı ve hastalıkları 
alanında uzmanlığımı 2017-2022 
yılları arasında tamamladım. Uz-
manlık eğitimi sonrası Zonguldak 
Çaycuma Devlet Hastanesinde 
çocuk sağlığı ve hastalıkları uz-
manı olarak çalışmaya başladım 

ve hâlen aynı yerde çalışmaktayım. Mesleki olarak ilgi 
alanlarım daha çok çocuk romatoloji ve pediatrik dö-
küntülü hastalıklar üzerinedir. Sosyal hayatta fotoğ-
rafçılık ile uğraşmayı, yeni yerler keşfetmeyi ve masa 
oyunlarını severim.
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MUSIBET VE NASIHAT

Türkiye’de ilk Covid-19 teşhisinin konması üzerinden yak-
laşık 2 ay geçmişti. Sağlık çalışanlarının tüm özlük hakları 

durdurulmuş, tatilleri ve istifa talepleri iptal edilmiş ve aile bi-
reyleri ile görüşmeleri kısıtlanmıştı. İstanbul’da büyük bir dev-
let hastanesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev 
yapan Dr. Nilüfer de pandeminin Türkiye’de ilan edilmesiyle 
birlikte inanılmaz bir tempo ve yoğunlukta çalışmaya başlamış 
ve risk durumunu en aza indirmek amacıyla hastane yanında-
ki bir otele yerleşmek zorunda kalmıştı. Ailesinden uzakta 36. 
günüydü.  

O sabah her zamanki gibi işe gitmek için hazırlanırken 
kahvesini demlemişti Dr. Nilüfer. Üst üste tuttuğu 4 nöbetten 
sonra 3 saat dinlenmeye, üstünü değiştirip duşa girmeye fırsat 
bulmuştu. Sağlam bir kahve ile ayılmaya ihtiyacı vardı. Hasta-
neye dönmesine yarım saat vardı. Ayakta bir şeyler atıştırırken 
görüntülü olarak eşini aradı ve “Günaydın!” dedi. Gün içeri-
sinde neler yapacağını konuştu ve:

“Bugün bir daha fırsatım olmayabilir, yoğun bakımlarda 
yer kalmadı. Mecburen doğumhanelerimizi de yataklı servise 
çevirdik. İki dakika çocukları gösterebilir misin, günlerdir gö-
remiyorum, çok özledim.” dedi.

Eşi çaresizce:
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“Daha ne kadar böyle devam edecek Nilüfer? Hiç gelişme 
yok mu? Çocuklar da ben de seni çok özledik.” diye serzenişte 
bulundu.

“İnsanların çok dikkat etmesi lazım Ahmet, inan sizin için 
en doğrusu evden dışarı mecbur kalmadıkça çıkmamak. Çok 
şükür ki sen evden çalışabiliyorsun. Yoksa çocukların hâli ne 
olurdu? Lütfen dışarı çıkarken maskelerinizi takmayı unut-
mayın. El temizliğini ihmal etmeyin. Dışarıdan misafir kabul 
etmeyin. Ben de sizleri çok özledim ama şu an biraz daha ayrı 
kalmamız gerekiyor. Bütün gün Covid-19 servisindeyim. Sü-
rekli hastalar ile temaslıyım. Size veya başkasına virüs bulaş-
tırma riskim çok yüksek.” dedi Dr. Nilüfer.

“Evet!..” dedi eşi. “Dersleri ile elimden geldiğince ilgilen-
meye çalışıyorum, bazen çocukların dersleri ile benim top-
lantılarım çakışıyor. O zamanlar biraz zorlanıyorum. Yemeği 
de senin kadar iyi yapamadığım için çocuklar biraz da bana 
söyleniyor.” diye gülerek devam etti. 

Dr. Nilüfer ilk derslerine daha 3 saat olan çocuklarını uyur-
ken görüntülü olarak sessizce görmek ile yetindi ve tekrar eşi-
ni tembihleyerek telefonu kapattı. 

Demlediği kahveden termosuna doldururken kahve veya 
çay almak için hatta karnını doyurmak için bile hastanede 
fırsatının olmadığını düşündü. Hastaneye geri dönmesi gere-
kiyordu. Kim bilir üç saatlik molada kaç tane daha Covid-19 
teşhisi konmuştu. Otel odasından ayrılırken yan odadan arka-
daşı Dr. Melek ile karşılaştı. Dr. Melek aynı hastanede göğüs 
hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktaydı.

“Şimdi Ahmet ile konuştum. Çocukları o kadar özledim 
ki Melek!.. Bir yandan ne kadar önemli bir görevimiz oldu-
ğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum ama bu görev altında 
da her geçen gün daha fazla eziliyoruz. Bugün 36. gün. Has-
talar kadar çocuklarımın da bana ihtiyacı var. Dersleri var, 
beslenmeleri var. Ahmet hepsiyle tek başına mücadele ediyor. 
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Senin hastanedeki mücadelenin yanında benim yaptığım ne 
ki, ne olur aklın bizde kalmasın diye beni telkin etmeye çalışı-
yor ama bu kadar yoğun tempoda çalışmaya bir de aile hasreti 
eklendiğinde kendimi gerçekten tükenmiş hissediyorum. Sen 
nasıl dayanıyorsun?” diye Dr. Melek’e sordu.

“İnan Nilüfer, boşta kaldığım zamanlarda online psikolojik 
destek alıyorum. Biz sağlık çalışanları olarak hep zor şartlarda 
çalışıyoruz. İnsan hayatının söz konusu olduğu, hatanın tolere 
edilemediği bir mesleğimiz var. Böyle durumlarda tabii ki biz-
lere çok fazla görev düşüyor. Ama ben, biz bu kadar mücadele 
ederken insanların hiçbir şey yokmuş gibi yaşamalarına inana-
mıyorum. Ailemden uzak kaçıncı günüm, saymadım. Benim 
eşim bir de esnaf, biliyorsun. Restoranımızı kapalı olduğu için 
şu an tek benim maaşımla geçiniyoruz. Ödemelerimiz birikti. 
Aile uzaklığı, çocukların özlemi bir de üstüne maddi açıdan da 
zorluk yaşıyoruz.” diye karşılık verdi Dr. Melek. 

“Çok üzgünüm. Dediğin gibi insanlar hiçbir şey yokmuş 
gibi yaşamlarına devam ettikleri, maske takmayı reddettikleri, 
evde kal çağrılarına kulak asmayıp arkadaşları ile, komşuları 
ile, akrabaları ile birlikte oldukları, bizim mücadelemizi gör-
medikleri sürece de biz ailemizden daha çok uzak kalırız, daha 
çok nöbet tutarız, daha çok maddi zorluk çekeriz. Yalnızca biz 
de değil... Dediğin gibi, senin eşin olduğu gibi bütün esnaflar 
iş yerlerini kapatmak zorunda. Ülke olarak zor bir dönemden 
geçiyoruz ve bu bazı insanların umurunda bile değil!” diye 
serzenişte bulundu.

Otelden çıktıktan sonra hastaneye doğru yürümeye başla-
dılar. Etraflarına bakınırken bir fırının önündeki sırayı görüp 
birbirleri ile göz göze geldiler. İnsanlar dışarı çıkmak için fı-
rınları, marketleri artık bahane olarak kullanmaya başlamıştı. 
Süreç daha ne kadar böyle devam edecek, bilinmiyordu ama 
insanlar bu kadar vurdumduymaz davranmaya devam ettikçe 
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uzayacağı bir gerçekti. Az ileride, bir arabanın önünde bir po-
lis memurunun sesinin yükseldiğini duydular. Polis memuru-
nun hayret ve şaşkınlığı ses tonundan anlaşılıyordu. 

Polis memuru:
“Hanımefendi, her evden bir kişi markete gidebilir. Siz 5 

yaşındaki çocuğunuz ve eşinizle birlikte dışarı çıkmışsınız. Ay-
rıca araba ile gitmek de yasak. Evinize yürüme mesafesindeki 
market veya fırınlara gidebilirsiniz.” diye uyarırken oldukça 
laubali bir yanıt almıştı.

“Beyefendi, yakınımdaki marketlerde çocuğumun istedi-
ği ürün yok. Bu nedenle arabayla buraya geldik. Arabayı ben 
kullanmayı bilmediğim için kocam da gelmek zorunda. E ço-
cuğu da evde tek başına bırakamayacağımıza göre sizin de bizi 
sorgulamaya hakkınız yok! İzin verirseniz yolumuza devam 
edeceğiz.”

Polis şaşkınlık içerisinde vatandaşları şimdilik uyardığını, 
en kısa sürede evlerine gitmeleri koşuluyla onlara izin verdi-
ğini söylemişti. Doktorlar merdivenler ile alt yolda bulunan 
hastane girişine indiğinde aynı aracın hastane önündeki bi-
nanın önüne park ettiğini gördü. Arabadan inen karı ve koca 
çocuklarına doğru yönelip:

“Hadi bakalım Tuna, teyzenlere geldik!.. Kuzenlerin de bu-
rada. Kaç gündür sayıklayıp duruyorsun. Bu hafta karantina-
mızı burada geçireceğiz. Akşam belki dayınlar da izin belgesi 
alabilirlerse Gebze’den gelecekler.” dedi.

Duydukları karşısında kayıtsız kalamayan Dr. Nilüfer aile-
nin yanına doğru gidip:

“Siz az önce polis memurunu kandırıp karantinanızı akra-
balarınızla geçirmeye mi geldiniz gerçekten?” diye sordu.

Adam:
“Sizi ne ilgilendiriyor? Biz bunun büyük bir oyun olduğu-

nuzu düşünüyoruz. Pandemiye inanmıyoruz. Lütfen işinize 
bakın!” diyerek çıkıştı.
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“Sizin gibi inanmayan insanlar ile dolu yoğun bakım ünite-
lerini görmenizi çok isterdim. Biz toplumumuzun sağlığı için 
gece gündüz çalışan doktorlardan sadece ikisiyiz. Doktorlar-
dan hemşirelere, sağlık memurlarından laboratuvar çalışan-
larına, klinik personellerinden idari personellere kadar tüm 
sağlık çalışanları canla ve başla aylardır mücadele ediyor. Biz 
günlerdir, bırakın akrabalarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi 
göremiyoruz. Lütfen bu kadar vurdumduymaz olmayın. Ken-
dinizi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünün. İnanın bu çok 
ciddi bir virüs.” dedi Dr. Nilüfer.

“Zaten bir arka sokakta oturuyoruz. Biz hep geliyoruz. Bir-
birimizden başka kimseyle görüştüğümüz yok. Bizden kimse-
ye bir şey bulaşmaz, onlardan da bize bulaşmaz. Siz dünyanın 
parasını alıyorsunuz iki gün fazla çalıştınız diye mi söyleniyor-
sunuz? Bu pandemi uydurması yüzünden ne işimiz kaldı ne 
gücümüz. Yan gelip yatmak istiyorsanız doktor olmasaydınız. 
İki insan yüzü de mi görmeyelim!?” diye cevap verdi anne.

“İşte sizler yüzünden biz severek okuduğumuz, gönülden 
seçtiğimiz bu mesleğimizden soğuyoruz. Sağlıkta şiddet her 
geçen gün artıyor. Günlerdir aralıksız nöbet tutuyoruz. Ne 
tatilimiz var ne de istifa hakkımız... Biz her gün kendi kendi-
mizi sizlere faydalı olabilmek için motive ediyoruz. Toplumun 
sağlığı için uğraşıyoruz. Keşke biraz duyarlı olsanız!.. Umarım 
başınıza gelmeden bu hastalığın hafife alınmayacağını anlarsı-
nız.” diyerek hastanenin yolunu tuttu Dr. Nilüfer.

Hastaneye girdiğinde kapıdaki güvenlik görevlisi çalışma 
arkadaşından, hasta danışmanlarına, oradan oraya koşturan 
klinik personellerine, arkada kapısında kuyruk oluşmuş acil 
ekibine, “Yoğun bakım hastamız çok fazla, doğumhanelerin 
çevrilmesi de yeterli olmayacak, acil kriz masasını toplama-
mız gerek.” diyen başhemşireye kadar herkese öylece baktı. Dr. 
Melek’e dönerek:
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“Senin şu boş zamanlarda yararlandığın online psikolojik 
destekten benim de almam gerekiyor. Şu koşturmayı keşke 
herkese gösterebilsem!.. İnsanlar televizyon izlemiyor mu?.. 
Bakanımız sürekli açıklama yapıyor. İnsanların anneleri, ba-
baları, anneanneleri, babaanneleri, çocukları ölüyor. Bu has-
talık ne genç ne de yaşlı, kimseyi tanıyor. Kendimi ben de tü-
kenmiş hissediyorum Melek!.. Her şeye yetişmeye çalışırken 
kendimi hiçbir şeye yetemeyen bir insan gibi hissetmeye baş-
ladım.” dedi.

“Haklısın... Ama böyle düşünen insanlara da yardım ede-
ceğiz. Biz doktoruz. Şu an bir hastayı bile şifa bulmuş hâlde 
hastanemizden uğurlamak bizim için her şeyden önemli. 
Uzun bir nöbet bizi bekliyor. Her zamanki gibi kendimizin en 
iyi hâlini ortaya koyacağız.” diyerek karşılık verdi Dr. Melek. 
Sonrasında kendi görev katlarına doğru ayrıldılar.

…

Uzun nöbetlerle aradan 10 gün geçmişti. Gece nöbetine 
geçmeden önce kısa bir duş alan Dr. Nilüfer odasına söyledi-
ği yemeği yerken eşiyle görüntülü görüşmeye başlamıştı. Ço-
cukların giderek huysuzlaştığını ve annelerini çok özlediğini 
söyleyen eşi:

“Haberleri izlemeye devam ediyorum. Durum galiba henüz 
pek iç açıcı değil. İnsanlara evlerinden çıkmamaları söylen-
melerine rağmen, evde bunaldıklarını dile getirip bu uyarılara 
kulak asmamalarına dayanamıyorum. Bir de bizim yerimizde 
olsalardı ne yapacaklardı acaba? Çok sayıda doktor arkadaşı-
mın özlük haklarını geri aldıkları gibi istifa edeceklerini duy-
dum. Giderek korkuyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz 
Nilüfer!.. Senin gibi diğer tüm sağlık çalışanlarına o kadar çok 
şey borçluyuz ki!.. Lütfen metanetini koru.” diyerek Dr. Nilü-
fer’e desteklerini iletti.
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“Biz bu günlerin de olabileceğini öngörerek mesleğimizi 
seçtik. Bazı zamanlar çıkmaza düşüyorum ve kendimi tüken-
miş hissediyorum. Fakat görevimi her gün, tüm olumsuzluk-
lara rağmen en verimli şekilde yapmaya çalışıyorum. Yorgun-
luğum, şifa ile uğurladığımız hastalar ile geçiyor. Bana destek 
olduğun için çok teşekkür ederim, şimdi nöbete geri dönmem 
gerekiyor. Kendinize dikkat edin.” dedi Dr. Nilüfer.

Hastaneye doğru yola çıktı. Elindeki kahve termosundan 
bir yudum aldı. Hastane yine epey kalabalıktı. Yeni hastaların 
sonuçlarını öğrenmek için Covid-19 bölümüne doğru gitti. 
Entübe hastalar ile ilgilenirken yeni gelen hastalardan birinin 
geçen gün polisi kandıran kadının olduğunu gören Dr. Nilüfer 
şaşkınlığını gizleyemedi. Yanındaki hemşireye hastanın ne za-
man geldiğini sordu. Hastanın iki gün önce sonucunun pozitif 
çıktığını söyleyen hemşire; “Nefes darlığı ile başvurmuş. He-
men PCR testi yapılmış. Sonucunun pozitif çıkması ardından 
entübe servisine alındı. Hastanın eşi ve çocuğu da Covid-19 
servisinde. İkisi de pozitif. Ama onların durumu daha hafif. 
Yanılmıyorsam hastanın kardeşi de yoğun bakım servisinde.” 
diyerek hastanın geçmişi hakkında Dr. Nilüfer’i bilgilendirdi.

Yaklaşık 10 gün önce yaşadıkları olay gözünün önünden 
geçen Dr. Nilüfer entübe edilen hastaya uzun uzun baktı. 
Muhtemelen virüsü karşılaştıkları gün kapmıştı. Aslında on-
lara anlatmaya çalıştıkları buydu. Ah!.. Başlarına geleceğini 
bilselerdi o kadar gaddar konuşabilirler miydi?.. İnsanların 
anlamaları için bunu yaşamaları mı gerekiyordu? Her gün te-
levizyonlarda, sosyal medya kanallarında bangır bangır has-
talığın ciddiyeti ile ilgili paylaşımlar, açıklamalar yapılıyordu. 
Hastanelerin yoğunluğu, virüsün yaygınlığı hakkında her ge-
çen gün bilgilendirmelerde bulunuluyordu.

Bir musibet bin nasihatten iyidir, sözü Covid-19 pandemi-
sinde de karşımıza çıkıyordu.
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DR. NISA SIMGE GÜLEÇ

11 Mart 1996 tarihinde Tekir-
dağ’da doğdum. Aslen İstanbullu 
olan ailemin, babamın tayiniyle 
Tekirdağ’a göç etmesi nedeniyle 
yaşamımın büyük kısmını bu gü-
zel kıyı şehrinde geçirdim. Yazı 
yazmaya amatör anlamda ilko-
kul sıralarında başladım. Masal 
ve hikâyeyle başlayan serüvenim 
şiir ve deneme ile devam etti. 
Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması 
da dahil olmak üzere birçok hikâ-
ye, deneme ve şiir yarışmasında 
ödül aldım.  2012 yılında Tekir-
dağ ili çapında 19 Mayıs törenleri 

için düzenlenen hitabet yarışmasında birincilik ödülü-
ne lâyık görüldüm ve törende konuşma yapmaya hak 
kazandım. Tekirdağ Fen Lisesini bitirerek kazandığım 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başladım. Edebiyat sevgim 
üniversite yıllarında da devam etti. Fakültemizde yakın 
arkadaşlarımla birlikte edebiyat kulübü kurduk ve yö-
neticiliğini yaptım. Bu sırada Çapa Tıp Fakültesinde çı-
karılan “Mahlukat” adlı edebiyat dergisine yazar olarak 
seçildim. Mahlukat dergisinde editörlük görevi de yap-
tım. Tıp fakültesi bittikten sonra ilk TUS ile kazandığım 
Göztepe Medeniyet Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalında eğitimime başladım.
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YEDI NUMARALARI ODA VE ŞEHIR

Tanrı insanoğluna “Oku!” diye emrederken biz hekimlere 
“Oku, sev ve yaşat!” diye emreder. 

Bir sergüzeşttir okumak, sevmek ve yaşatmak. Bu varoluş 
kaidesinin sonuna geldiğimi hissediyor olsam da Tolstoy’un 
her yazısının altında dediği gibi “Si Je Vis!” yani “Eğer yaşar-
sam!..”, nefes aldığım sürece bana emredileni yapma arzusuyla 
uyanacağım.  Sevgili evlatlarım, meslektaşlarım!.. Sizlere bir 
soru yöneltiyorum, sayı doğrusunda sıfır ile bir arasında ne 
kadarlık bir mesafe mevcuttur? Evet, sonsuz değil mi?.. Ha-
berlerde bir kişi hayatını kaybetti dendiğinde sayıdan ibaret 
olan bu ifade, ailemizden birini vurduğunda yarattığı acı bü-
yük, derin, kazdıkça sonu gelmeyen, anılarla harlanmış bir 
enkaz oluverir. “2019 -2022 yılları arasında Corona virüs pan-
demisinde 8 milyon insan hayatını kaybetti.” ifadesi bir sayı 
olmaktan çok felaketin boyutlarını gözler önüne seren büyük 
bir çığ idi. Onlar da bizler gibi sabah uyanıyor, işe gidiyor, bir 
ebeveyn olarak kızını alnından öpüyor, bir eş olarak karısını 
sevgiyle kucaklıyor, bir evlat olarak annesini gururlandırıyor-
du, kısacası aynı bizler gibi varoluşun getirdiği ağır bir yüke 
sahip ruhların dünya üzerindeki izdüşümleriydi.  Ne acıdır ki 
şu an sizlerin tahayyül edemediği bu sayıları, bizler kabullen-
meye mecburduk.” diye başladı sözlerine.  
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Son dersiydi…  Ekim ayının dökülmeye yüz tutmuş kuru 
yapraklarını, açık kalmış pencereden seyrederken gözlerin-
deki kızarıklık fark ediliyordu.  Amfi, kapasitesinin iki katına 
ulaşmış; Adalet Hoca’nın son dersi olduğunu duyan tüm tıb-
biyeliler, uzmanlar, kıdemli hocalar orada toplanmıştı. Adalet 
Hoca’nın heyecan verici, bir orduyu harekete geçirecek kud-
rete sahip konuşmasını soluksuz dinliyorlardı. Kuşlar bile göç 
yolundan geri dönüp amfinin penceresinde kanat çırpmadan 
ateşli konuşmacının sözlerine dikkat kesilmişti. O sırada Ada-
let Hanım bir şeyleri hatırlamak istercesine kağıt gibi buruş-
muş göz kapaklarını, ufak bir ışık huzmesinin gireceği kadar 
aralık bırakıp düşünmeye başladı. Yeniden anımsıyor ve hatta 
yaşıyordu o günleri. Anlatmaya devam etti.

“2019 yılında yani bundan yaklaşık 40 yıl önce Wuhan’da 
başlayıp ilk izini 11 Mart 2020’de, benim de doğum günüm 
olan o günde, Türkiye’de gösteren vahşi bir katliamın ilk şa-
hitleriydik. O sıralar intörnlüğümün ikinci yarısındaydım. En 
yakın arkadaşım Süreyya ve kız kardeşim Nadide ile mütevazı 
bir doğum günü kutlaması yapıyorduk. Cep telefonlarımıza 
gelen bir mesajla tüylerimiz diken diken olmuştu. Süreyya ye-
rinden fırlayıp sözü ilk o aldı:

- Adalet!.. İlk vaka Çapa Tıp Fakültesinde görülmüş. Yani 
buradan yaklaşık on beş dakika uzaklıkta.

- Savaş başladı Süreyya!
- Peki, soru şu, savaşın hangi cephesinde çarpışacağız?
- En ön safta Süreyya, en ön safta!..
Kız kardeşim Nadide, endişe dolu gözlerle bana doğru bak-

tı, belki de içinde son doğum günüm olabileceği endişesi alev-
lenmişti.

Çok kısa bir süre içinde vaka sayıları binlere ulaşmıştı ve 
biz tıbbiyeliler olarak tüm öğrencilerle birlikte evlerimize, aile-
lerimizin yanlarına gönderilmiştik. İnsanlar evlerinde karanti-
naya alınmaya başlanmıştı, çoğu kişi burnunun ucunu dışarıya 
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çıkarmaya korkar hâle gelmişken doktorlar, canla başla servis-
lerde, acillerde, filyasyon ekiplerinde çalışıyorlardı. Hükümet, 
yerel yönetimler, sağlık bakanlığı, hastaneler, doktorlar… Hiç 
kimse ne yapacağını bilmiyor, herkes yaklaşan dev kasırganın 
önüne incecik çitler örmeye çalışıyordu. Ara ara gelen sokağa 
çıkma yasakları, müebbet hapis cezası yiyen ama hangi suçla 
yargılandığını bile bilmeyen mahkumlar gibi hissettiriyordu 
insanlara. Hapishane mahkumlarından daha kötü olan vaziyet 
ise demir parmaklıkların ardından bile sevdiklerine dokuna-
mamanın, görüş gününün asla gelmeyeceğini bilmenin ver-
diği umutsuzluk, çaresizlikti. Okulların açılış zillerinden ayrı 
kalmış mahzun sabahlar, öğlen güneşin altında top oynayan 
cıvıl cıvıl çocuklardan mahrum sokak kaldırımları, aşk dolu 
sözlerden çok uzakta sahil kıyıları… Terk edilmiş koskoca bir 
İstanbul, terk edilmiş zavallı dünya…

Günler ailemin yanında, bir yandan uzmanlık sınavına 
çalışıp bir yandan gündemi takip etmekle geçiyordu. 16 Mart 
2020’de Çapa Tıp Fakültesinin çok değerli hocalarından olan 
Cemil Taşçıoğlu hocamız, ilk Covid vakalarının tedavisinde 
görev aldığı sırada, bu illeti kapmış ve durumu birkaç gün içe-
risinde ağırlaşmıştı. Camiada nefesler kesilmiş, alanında en iyi 
uzmanlar, hocalar tedavisinde gönüllü bir şekilde yerlerini al-
mıştı. Satranç oyunu misali hastalık, taşlarını oynuyor ve karşı 
hamlemizi bekliyordu. Sırasıyla piyonlar olan antibiyotikler ve 
antivirallerle mücadeleye başlandı.  Virüs, filini oynadığında 
vücut kendi savunma mekanizmasına dayanamaz hâle geli-
yor, akciğerler ve damar endoteli hasarlanıyordu. Steroidler ile 
karşı atağa devam etmemize rağmen virüsün cevabı çok netti 
ve biz ne olduğunu tam olarak keşfedemiyorduk: damarlarda 
mikrotrombüsler... En son, artık vezir olan anakinra ile oyun-
da kalma çabamızı sonuçsuz bırakan virüs 4 hamlede çoban 
matını tamamlamıştı: Pnömoni, endotelyal hasar, sitokin fır-
tınası ve mikrotrombüsler... 1 Nisan 2020’de sayın Cemil Taş-
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çıoğlu hocamızı kaybettiğimizi öğrendiğimizde camia olarak 
elimizin kolumuzun ne denli bağlı olduğunu çok acı bir şekil-
de öğrenmiş olduk. İşte o gün bizler için bir milat oldu!.. Çok 
değerli bir hocamın bir zamanlar bizi harekete geçirmek için 
söylediği o söz kulaklarımda çınladı: “Bir şeyler oluyor! Gele-
ceğiniz elinizden alınıyor!”

1 Nisan günü, soğuk bir bahar akşamında tüm bedenim 
bana “Bir şeyler oluyor!” diye bağırıyordu. İntern doktorlar 
olarak artık bizlere de ihtiyaç olduğunu idrak etmeye başla-
mıştık. Bir zamanlar Çanakkale Savaşı’na İstanbul’dan katılıp 
şehit olmuş gencecik tıbbiyelilerin, sonrasında cephede hem 
savaşıp hem de yüzlerce askerimizi ve hatta düşman askeri-
ni tedavi etmiş tıbbiyeli ruhun mirasçılarıydık. Ben ise kendi 
adıma, gerek dağlarda terör örgütüyle çarpışan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin hekimliğini yapmış, gerek Türkiye’nin en ücra 
köşelerinde, karda kışta fakir bir millete sağlık hizmeti vermiş, 
gerekse Düzce depreminde çadırlarda depremzedelerin teda-
visinde görev almış Tabip Yaşar’ın Adalet adlı kızıydım. Bana 
öylece sıcacık evimde, anamın dizinin dibinde, tehlikeden çok 
uzakta, ölümü, elimde bir mendil, gözyaşlarımı silerek bek-
lemek asla yakışmazdı. Hele ki meslektaşlarım bu yolda can-
larını siper etmişken… Mücadeleye katılmak, belki en önde 
çarpışmak yahut laboratuvarlarda yeni bir ilaç, aşı geliştirmek, 
patofizyoloji hakkında bilgi edinmek için savaşmalıydım. 
Böyle bir kudret ile erkenden mezun olma talebimizi fakülte 
olarak bildirdik. Ufak bir mezuniyet töreni ve Hipokrat Andı 
ile mezun olduk. Anne ve babamızdan ayrı, sevdiklerimizden 
çok uzakta, buruk bir sevinç ile ve hatta ölüme bir o kadar yak-
laştığımızı hissederek keplerimizi bilinmezliğe doğru fırlattık. 
Belki bir kısmımız o kep gökten düştüğünde hayatta olmaya-
cak ve kepi tutamayacaktı bile…

Pandemide vakaların arttığı ilk dönem, mecburi hizmete, 
ülkenin küçük ilçelerinden birinde başlamıştım. Nefes darlığı, 
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saturasyon düşüklüğü ile gelen, solunum açlığı içinde güçlükle 
nefes alan hastalara koridorlarda oksijen vermek, tedavi uygu-
lamak durumunda kalmış; o zamanlar bilmediğimiz ve hasta-
lığın komplikasyonları olduğunu sonradan keşfettiğimiz kalp 
krizi, pulmoner emboli, beyin iskemisi ile mücadele ediyor-
dum.  Resusitasyon odasında ambulansı beklerken yoğunluk-
tan, dört saatte ambulansın gelememesi nedeniyle kaybettiğim 
hastam hâlâ aklımdan çıkmaz. Koridorlar nefes açlığı çeken 
insan doluydu, derin bir suyun içinde boğuluyor gibiydik he-
pimiz…

Tam o sıralarda, mecburi hizmetimin üçüncü ayında uz-
manlığımı kazandığımı öğrendim ve uzmanlık eğitimi ala-
cağım hastanede Corona virüs servisinde görevlendirildim. 
O küçük ilçeden sonra daha güvenli ve huzurlu gelmişti bu 
hastane bana. En azından danışabileceğim bölümlerin, ge-
rekli donanımın ve benden kıdemli insanların varlığının ge-
tirdiği bir güven duygusu mevcuttu. Hastalarıma daha faydalı 
olabileceğime inanıyordum burada. Ekip arkadaşım olan aile 
hekimliği ihtisasını yapan arkadaşım Kübra, çok iyi bir dahi-
liye bilgisine, büyük bir görev bilincine ve tertemiz bir kalbe 
sahipti. Covid konusunda benden daha tecrübeli olmasından 
dolayı çoğu tedaviyi ondan öğreniyordum. Ancak sonumuzu 
göremeyişim, hâlâ bir aşının bulunmamış oluşu, patofizyoloji-
nin bile henüz gün yüzüne çıkmamış oluşu endişelerimi arttı-
rıyordu. Ve her şeyden öte yapayalnızdım. Aileme virüs taşıma 
riskim olmasından ötürü mesleğe başladığım günden beri hiç-
biriyle görüşmüyordum. Hastaneye yeni gelmiştim ve arkadaş 
sayım bir elin parmağını geçmiyordu. Ayın on günü nöbet için 
hastanedeydim, hastane dışında da pandemi kısıtlamaların-
dan ötürü herhangi bir sosyalleşme alanımız yoktu. Ve sığına-
bileceğim, başımı omzuna koyup ağlayabileceğim, sevincimde 
birlikte gülebileceğim bir hayat arkadaşım yoktu. İnsan şek-
line bürünmüş ağlama duvarından başka bir şey değilmişim 
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gibi hissettiriyordu çoğu zaman bu koşullar. Kara kış… Tam 
olarak buydu sanırım. Üzerimize yağan beyaz rahmeti bu yıl 
sevinçle karşılayamamış, virüsün soğukta daha hızlı yayılaca-
ğına kanaat getirildiğinden, sonunu endişeyle beklediğimiz bu 
mevsimi lanetler olmuştuk. Önlemler daha da arttırılıyordu. 
Sokağa çıkma yasakları genişletilmiş, sinemalar, tiyatrolar ve 
hatta marketler bile kapatılmıştı. Bu sebeple yeni bir akıma 
seyircilik ediyorduk: Görüntülü konuşmalar, görüntülü kon-
feranslar... İnsanlar artık sevgilerini birbirlerine dokunmadan, 
el ele tutuşmadan, teninin sıcaklığını parmak ucunda hissede-
meden, gözlerinin içine doyasıya bakamadan küçük bir ekra-
nın ardından hasret gidermeye çalışıyordu.

Covid servisindeki yedi numaralı odayı ve iki aylığına o 
odada misafir ettiğimiz Abdullah Bey ile eşini asla unutmam. 
Serviste sabah vizitlerinde “İyileşecek miyim, doktor hanım? 
Tedavim iyi gidiyor, değil mi?” gibi sorularına cevap bulama-
yıp kalın maskemin ardından kimsenin göremeyeceğini bildi-
ğim hâlde gülümsememi eksik etmeden cevap verirdim ona. 
“Elbette Abdullah Bey!.. Buradan sağlıklı bir şekilde çıkara-
cağız sizi.” Dakikada on beş litre oksijen atında bile saturas-
yonu seksenlerde dolaşan hastamın eşi, olacakları sezinleye-
bilen zeki bir kadındı. Ancak yine de odaya her girdiğimde 
iyi yönde gelişmeler olduğunu söylemem için gözlerimin içine 
yalvarırcasına bakıyordu. Her gün aynı şeyleri tekrarlıyor ol-
maktan büyük hicap duyuyor, anne ve babamı anımsıyordum. 
Abdullah Bey babam yaşlarında, kır saçlı, yüzünde bir elin 
parmaklarını geçmeyecek kadar kırışıklığı olan, kaşları çoğu 
zaman çatık, omuzları dik bir adamdı. Hastane öncesi yaşa-
mında sağlıklı bir erkek olduğu her hâlinden belliydi. Covid 
servisinde onuncu gününde olmasına rağmen hastalık onu 
epey hırpalamıştı. Zamanında belki de bir yerde yönetici olan 
ya da bir iş yerinin sahibi, bir evin bel kemiği, o evi ayaktan 
tutan gücü, babası olan bu dağ gibi adamın artık sadece gü-
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naydın diyebilmek için tüm göğsünü geri çekip, koca bir soluk 
alıp saniyelerce hazırlık yapması gerekiyordu.

Günler Corona virüs servisinde koşuşturmaca bazen acı, 
bazen sevinç, kan gazları ve oksijen maskeleri arasında geçer-
ken yedi numaralı oda için iyi mi kötü mü olduğunu bilme-
diğimiz bir gelişme yaşandı. Yatışının on ikinci gününde olan 
Abdullah Bey, batıcı tarzda göğüs ağrısı hissinden yakınmaya 
başladı. Kurul tarafından bu ağrının Covid pnömonisi kay-
naklı bir yakınma olduğuna kanaat getirilse de benim içimi 
kemiren bir şeyler vardı. Abdullah Bey’in göğüs ağrısı yeni 
başlamış, karakter değiştirmişti ve kliniği, tüm antibiyotik ve 
steroid tedavisine rağmen düzelmiyordu. Tetkiklerini yeniden 
gözden geçirmeye karar verdim. Corona virüsten bağımsız, 
göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım!.. Çekilen akciğer grafi-
sinde ani bir kötüleşme dikkatimi çekti. Elektrokardiyogram, 
troponin, d-dimer ve diğer tetkiklerini istedim. Elektrokar-
diyogramda bazı anormallikler mevcuttu, pulmoner embo-
lide tipik olarak gördüğümüz bir paternin burada dikkatimi 
çekmesi üzerine kardiyoloji hocamıza danıştım, o da benimle 
aynı fikirdeydi. Bu sırada sonuçlanan tetkiklerinde d-dimer 
değerinde anlamlı bir yükseliş mevcuttu. Akciğer grafisindeki 
bozukluk da akciğer enfarktıydı şüphesiz. Pulmoner emboli 
tanısını bilgisayarlı tomografi anjio ile de kesinleştirdik. Bu 
vaka Covid ile, getirdiği komplikasyonlar hususunda da dik-
katli olmamız gerektiğini gözler önüne seriyordu. Ertesi gü-
nün sabahında Abdullah Bey ve eşine bilgi vermek amacıyla 
heyecanla odalarına girdim: 

- Günaydın Abdullah Bey, bugün nasılsınız?
- Günaydın doktor hanım, bugün kendimi sanki daha kötü 

hissediyorum.
Zorlukla yerinden doğrularak konuşmasına devam etti:
-Artık tuvalete bile gidemediğim için hasta bezi almak zo-

runda kaldım.
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Güçlükle konuşabiliyor, her kelimesinin ardından iki kez 
derin soluk alıyordu.

-Abdullah Bey, dün yaptığımız tetkikler sonucunda pul-
moner emboli geliştiğine kanaat getirdik. Yani akciğeri besle-
yen damarlardan birinde tıkanıklık mevcut. Tıkanan damarın 
beslediği bölge fonksiyonunu kaybetmiş durumda. 

Eşi endişeli gözlerle bana bakıyordu. Gelecek olan soruyu 
anlamış ve erken davranmıştım:

-Elbette tedavisi mevcut, zaten dün tanıyı koyar koymaz da 
başladık tedaviye, içiniz rahat olsun. Tedavi soncunda tıkanık-
lığın açılması biraz süre isteyen bir olay, sabırlı olmalıyız.

Ayakta durmakta zorlanan eşinin omzuna dokunmak is-
tercesine elimi ona doğru uzattım. Ancak izolasyon kuralları-
nı hatırlamamla birlikte geri çekilmem bir oldu. Kadının artık 
gözlerinin altında derin çukurlar oluşmuş, dudakları kurumuş, 
darmadağınık olan saçlarını suyla geriye doğru atmıştı. Ceva-
bımın ardından minnettarlık dolu gözlerle bana baktı ve yal-
nızca teşekkür edebildi. O anki umudumu ve yaşama dair arzu-
mu anlatamam doğrusu. Hayatımda ilk kez kendimi bu denli 
hayati bir noktada, bu kadar önemli hissetmiştim. Gurur dolu 
bir şekilde odadan çıkıp yüzümü tavana doğru çevirdim, iyi ki 
dedim, iyi ki buradayım ve mücadele edecek güce sahibim.

Yedi numaralı odanın tedavisi sürüyordu ve bizde de Co-
rona virüs sonrası pulmoner emboli farkındalığı oluşturmuştu 
bu olay. Hemen diğer hastaları bu gözlerle tarar hâle gelmiştik. 
Aynı serviste Abdullah Bey yaşlarında göğüs ağrısı, hızlı solu-
numu olan birkaç hastayı daha tetkik ettiğimizde onlarda da 
pulmoner emboli olduğunu tespit ettik. Sevindirici bir haberdi 
bu bizim için, emboli her ne kadar kötü bir hastalık olsa da en 
azından neyle savaştığımızı bilir ve ona göre gardımızı alabilir 
pozisyona gelmiştik. Bu sırada benim iç dünyamda çektiğim 
yalnızlığın iyice şiddetlenmesi üzerine arkadaşlarım tarafın-
dan tanışmam için önerilen bir beyle konuşma kararı almıştım. 
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Tek sorun, yüz yüze görüşebilmemiz için tüm sosyal alanlar 
kapatılmıştı ve üstüne üstlük bu bey de benden kilometreler-
ce uzakta -yedi numaralı şehirde- Antalya’da ikamet ediyordu. 
Seyahat yasaklarının kapıda olduğunu hepimiz biliyorduk. 
Ancak öyle bir buhran içerisindeydim ki kendimi, gözlerinin 
içine bakanı taşa çeviren Medusa’dan farksız görüyordum. 
Zira ben de Corona virüs ile lanetlenmiş, temas ettiğim kişi-
ye bu hastalığı bulaştırabilecek bir taşıyıcı olma kapasitesine 
sahiptim. Her ne kadar yüz yüze tanışabilmeyi yeğlesem de 
görüntülü konuşma ile tanışmayı kabul ettim. Teknoloji aracı-
lığıyla iletişim kuracağım bu beyin adı Emre’ydi. Antalya’da diş 
hekimliği yapıyordu ve en az benim kadar Corona virüs teh-
didi altında çalışıyordu. Bir gün kararlaştırdık ve o gün ikimiz 
de ekran karşısında yerlerimizi aldık. Şimdi baktığımda öyle 
gülünç geliyor ki!.. Ekran karşısına geçmeden önce ikimiz de 
hazırlanmış, sanki yüz yüze buluşacak gibi güzelce giyinmiş-
tik. İlk karşılaşma hayli ilginçti doğrusu. İkimiz de ekranda 
birbirimizin silüetini görür görmez kahkahalara boğulduk. İlk 
defa bu şekilde tanışıyorduk birileriyle ikimiz de. Dalgalı siyah 
saçlı, hafif çekik gözlü, uzun yüzlü, çıkık elmacık kemiklere sa-
hip, sert yüz hatlarıyla yakışıklı sayılabilecek, otuzlu yaşlarında 
bir erkek duruyordu karşımda. O ilk heyecanı attıktan sonra 
uzun bir sohbet başladı aramızda. Hayli eğlenceli, donanımlı, 
entelektüel seviyesi yüksek olduğu izlenimi verdi başlangıçta. 
Sohbet uzadıkça uzuyor, dakikalar birbirini kovalıyordu. Çok 
uzun süredir bir insanla böyle samimi ve keyifli bir sohbet et-
mediğimi fark ediyordum. Ve tabii ki bu görüşmemin devamı 
da geldi. Nöbetlerimin olmadığı günlerde her akşam vaktimi 
telefon ve bilgisayar üzerinden onunla görüntülü sohbet ile ge-
çirir olmuştum. Aramızda kilometrelerin ve ekran gibi bir en-
gelin olmasına rağmen güzel bir uyum yakaladığımız fikrine 
kapılıyordum yavaş yavaş. Bazı akşamlar entelektüel sohbetler 
ediyorduk, Sartre’dan girip Nietzsche’den çıkıyor, farklı fikir 



208

akımlarından bahsediyordu. Bazı akşamlar elimde kameray-
la, onun tarif ettiği şekilde kendi mutfağımda, onun eşliğinde 
yemekler hazırlıyordum. Birlikte yemek yapmanın keyfini tam 
olarak veremese de bir nebze olsun gönlümü hoş ediyordu. 
Bazı geceler sevdiğim şiirleri okuyordum ona:

“Yaşamayı ciddiye alacaksın
Hem de o derecede, öylesine ki
Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
Yahut kocaman gözlüklerin
Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
İnsanlar için ölebileceksin
Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için
Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken
Hem de en güzel en gerçek şeyin
Yaşamak olduğunu bildiğin hâlde.”

-En sevdiğim Nazım Hikmet şiiridir bu, Emre!..
-Sana kendini hatırlatıyor değil mi? Şu an pandemide adı-

nı bilmediğin bu insanlar için canını siper edişin, benle her 
konuşmanda hastalarından söz ederken sanki ailenden birini 
anlatıyor gibi endişeli gözlerin, onlardan biri bile iyileştiğinde 
tüm dünyayı önüne sermişler gibi mutlu oluşun, hepsi bana 
seni anlatıyor Adalet.

Kendimi öylesine kaptırmıştım ki gerçekliğinden bîhaber 
olduğum bu adama yavaş yavaş âşık oluyordum. Aşk ne de-
mekti?.. Sorguluyordum tüm yaşananları yahut yaşanama-
yanları. Tehlikenin farkındaydım. Sanal dünyanın getirdiği 
mükemmellik ile gerçek hayatın uyumsuzluğunu düşünmek 
istemiyordum.  Sadece entelektüel paylaşımlar, bir insanı ha-
yatıma almak için yeterli miydi? Ona dokunacağım, ellerinin 
sıcaklığını hissedeceğim o günün hayali, ölüm ve kasvet için-
de sıkışıp kalmış benliğimi gündelik hayatın zorluklarından  
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koparıp beni güzel günlere sarılmaya itiyordu. Kısacası adı 
umut olmuştu. Sesi öylesine etkileyiciydi ki ekranın ardından 
bile duyduğum, tüylerimi diken diken eden, şiir okuduğunda 
dünyadan koptuğum o ses hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Onu bir 
deniz kenarında yürürken yahut bir bankta otururken duyma-
yı öyle çok istemiştim ki!.. Yedi numaralı şehirdeki o adamı 
her gece, ekranın başında, kalp atışlarımı bastırmaya, özlemi-
mi gizlemeye çalışarak bekledim. Bana, bir gün görüşeceğimiz 
günü hayal ettiğini söylediğinde her ne kadar mutlu olsam da 
mevcudiyette bunun gerçekleşmeyeceğine dair büyük bir his-
siyatım vardı.

Aramızdaki bu iletişimi, Kafka ve Milena arasında yıllar-
ca süren, mektuplaşmalar üzerinden devam eden ilişkilerine 
benzetiyordum. Zira Kafka da yalnızca bir defa gördüğü Mi-
lena’ya karşı yoğun duygular besliyor, onun için mektuplar, 
şiirler yazıyordu. Şunu çok iyi biliyordum ki Kafka’yı Mile-
na’ya sadık kılan şey, Kafka’nın üzerinde hüküm süren yal-
nızlık, sevgisizlik, mevcut bedensel hastalık hâlleri ve çocuk-
luğundan bu yana asla peşini bırakmayan kasvet yağmurları 
idi. Aynı durumdaydık ne yazık ki!.. Aramızdaki duygulara, 
kulaklarımızdan silinmeyen ölüm naralarının, melankolinin, 
dokunamamanın, kavuşamamanın getirdiği merakın ve ara-
daki mesafelerin rolü büyüktü.  Edebiyatçıların üzerinde ro-
mantizm akımının hüküm sürdüğü buhranlı yıllarda olduğu 
gibi, fiziksel temasın yerini ruhsal etkileşim almıştı. Aramız-
daki ilişkiyi, diğer insanların ulaşamayacağını düşündüğümüz 
bir boyuta ulaştırıyordu.

Geceler Emre ile sohbet ederek geçerken nöbet günlerimde 
Corona virüs ile mücadeleye devam ediyordum. Yedi numaralı 
odadaki hastam Abdullah Bey tedaviye yanıt vermiyordu. Ok-
sijen ihtiyacı daha da artan hastam, enerjisinin çoğunu nefes 
alıp vermek için harcadığı için günden güne kilo kaybetmiş-
ti. Bilinç dalgalanmaları da yaşamaya başlayınca artık yoğun  
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bakım kaçınılmaz hâle geldi. Her gün kendimi sorguluyor-
dum. Emboliyi daha erken mi fark etmeliydik? Bize zaman 
kazandırır mıydı? Ama semptomlar son anda ortaya çıktı, ön-
cesinde nelere dikkat etmeliydik? Bu sorularımın ancak yıllar 
içinde cevap bulacağını, patofizyoloji anlaşıldıkça çözüme ka-
vuşacağını biliyordum. Ama yine de suçluluk hissinden kur-
tulamıyordum.

Abdullah Bey’in benim yaşlarımda olan iki kızı vardı. Haf-
tanın en az iki günü ziyarete gelir, anne babasının ihtiyaçlarını 
getirir ve her geldiklerinde benim de yanıma uğrarlardı. Göz-
lerindeki minnettarlık dolu bakışları, ellerinde ufak hediyeler-
le gelip sarf ettiği mahcubiyet dolu sözlerini asla unutmam:

-Babam iyileşirse sizin sayenizde, size karşı borçluyuz.
Bunun bir borç olmadığını, benim görevim olduğunu, ba-

bası için daha fazlasını yapmayı istediğimi ne denli anlatsam 
da tutumlarından vazgeçmiyorlardı. Nezaketleri karşısında ne 
yapacağımı bilemiyordum. Kısa süre içerisinde kızlarıyla ah-
bap oluvermiştik. Ailenin sevgisini, güvenini kazanmış olmak 
her ne kadar büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olsa da bir 
yandan daha büyük bir sorumluluğu omuzlarıma yüklüyor-
du: sevgi ve bağlılığın getirdiği yük.  Abdullah Bey’in babama 
benziyor oluşu da bu bağı arttırıyordu. Ne zaman odalarına 
girsem yaklaşık beş aydır göremediğim anne ve babam geli-
yordu gözlerimin önüne. Kendi anne babamla ilgilenemiyor-
ken bir başkasının anne babası için koşturuyordum. Hekim 
ve hekim ailesi olmak böyle bir şeydi sanırım. Babamın bizle 
olamadığı, hastalandığımda bile bazen nöbetten dolayı benle 
ilgilenemediği zamanlar, annemle tek başımıza kutladığımız 
özel günler geldi aklıma. İkimiz de bu duruma üzülmüyorduk 
zira biliyorduk ki babam, adını bile bilmediğimiz birileri için 
çalışıyordu. 

Abdullah Bey’in servisteki son gecesinde odalarına uğra-
dım, artık yoğun bakıma gideceğini hepimiz biliyorduk. Eşi 
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gözyaşlarını tutamıyor, kocasının ellerine onu asla bırakmaya-
cak gibi sarılıyordu. Abdullah Bey gözlerini zorlukla açtığın-
da son bir soluk alarak bana o duymaktan en çok korktuğum 
soruyu sordu:

-Ölecek miyim doktor?
İki ay boyunca yedi numaralı odanın sakininden bu soru-

yu ilk defa duyuyordum. Ölüm kelimesini asla ağzına alma-
yan, yaşama, eşinin, kızlarının da yardımıyla dört elle sarılmış 
bu adamı Corona virüs denen illet yerle bir etmişti. Abdullah 
Bey yorgundu, geceleri ağrılardan uyuyamamaktan, suyun 
altında boğulur gibi soluk almaktan bitap düşmüştü. Artık 
derin bir uyku çekmek istiyordu belki de... Ölümü kabullen-
mişti ama ben, onun gencecik doktoru olan ben, tanısından 
tedavisine her anında yanında olduğum, emek verdiğim, en 
ufak ağrısında başına koştuğum hastamı kaybetmeye hazır 
değildim. 

Abdullah Bey yoğun bakımda yalnızca üç dört gün daha 
dayanabildi, entübasyon ve mekanik ventilasyon desteği de işe 
yaramamış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ben-
se ilk defa bu denli emek harcadığım bir hastamı kaybetmiş ve 
tanımadığım bir aile ile, eşi ve kızları ile birlikte yas tutmuş-
tum. Büyük kızı haber alır almaz yanıma koştu:

-Babamı kaybettik, Adalet, ne yapacağız biz?
Yanıtsız bir soruydu bu. Kelimelerin kifayetsizliğini doku-

nuşlarımla bastırmaya çalışarak büyük kızına sarıldım. Saçla-
rını okşadım. Ağzımdan tek bir söz dizisi çıkabildi:

-Çok üzgünüm!..
Onları, babalarının öldüğü günden sonra bir daha hiç gör-

medim. Ancak dünyanın hangi ülkesinde, hangi şehrinde çalı-
şırsam çalışayım bulunduğum servisin yedi numaralı odasına 
girdiğimde o günkü ile aynı hisler dolar içime. Yedi numaralı 
oda hekimliğimin ilk günlerini, gururu, acıyı, kaybı ve masu-
miyeti hatırlatır bana. Kendimizi sorgulamayı, hatalarımızı, 
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bazen bilgilerimizi gözden geçirmenin gerekliliğini hatırlatır. 
Yedi numaralı oda vicdandır… 

Abdullah Bey ölmüştü ama hepimize pulmoner emboli ve 
Corona virüs komplikasyonlarıyla ilgili çok şey öğretmişti. 
Onun sayesinde serviste dört hastanın hayatını kurtarabilmiş-
tik. Kurduğumuz komisyonlarda örnek vaka olarak Abdullah 
Bey’i de anlatıyor, diğer doktor arkadaşlarımızla tecrübeleri-
mizi paylaşıyorduk. O ve onun gibi vefat eden Corona virüs 
hastalarının bize öğrettikleriyle tanı, tedavi ve immunizas-
yonla ilgili bilgiler ediniyorduk. Kulağa çok acımasızca geliyor 
olsa da “Burada ölüler dirileri eğitir.” sözü yalnızca anatomi 
laboratuarlarının değil tüm tıbbı özetleyen cümlelerin başında 
geliyordu.

Bu olaydan birkaç gün sonra Emre’nin benle yüz yüze 
tanışmak için biletini aldığı Antalya-İstanbul uçak seferi ip-
tal edilmiş ve süresiz bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 
Bu haberi ondan duyduğumda ikimizin de gözleri anlamsız 
bakmaya başlamıştı, hiçbir zaman kavuşamayacağımızı bili-
yorduk. Pandeminin daha ne kadar süreceği, sağlıkçıların bu 
süreçte nerelere görevlendirileceği, daha da önemlisi hayatta 
kalıp kalamayacağımızı bilmiyor oluşumuz umutlarımızı tü-
ketmişti. İki günlük suskunluğun ardından endişelerimin yer-
siz olmadığını, Emre’nin o çok sevdiğim sesinden öğrendim. 
Bu güzel rüyadan benden önce uyanabilmişti. Bana son sözleri 
ruhumu telkine yetmiyordu:

-Adalet!.. Sen, odamın penceresinden tesadüfi bakışlarım-
la keşfettiğim, karşı camdaki perdenin ardından bana görünen 
o güzel kadının gölgesisin. Silüetinin oluşabilmesi için karan-
lık ilk şarttır. Nasıl ki günün ilk ışıklarıyla birlikte gölgeler yok 
olmaya yüz tutuyorsa sen de aydınlıkla birlikte yok olacak bir 
hayalsin. Gerçeklik bu güzelliği yok edecek. 

Cevap veremeden gözlerimdeki ıslaklığı yine kendi elle-
rimle silmiş, “Haklısın!” demekle yetinmiştim. Ekranı kapat-



213

masıyla birlikte hayatımdan silinip gitti. Bense bu ölüm dolu 
peronda, bilmem kaçıncı hülyaya beş kala, vuslatın sarı şeridi-
ni geçmiş, korkusuzca onu, yedi numaralı şehirdeki sevdiğim 
adamı beklemiştim.”

Adalet Hoca’nın, sanki o günleri yaşıyormuşçasına gözle-
rinden bir damla yaş süzüldü. Covidin ona kaybettirdikleri 
yalnızca hastaları olmamış; mücadelenin içinde, yirmi dört 
yaşın ona getirdiği kırılganlığı, çocuksuluğu da kaybetmiş; 
genç yaşında, zayıf bedeninin aksine çetin bir mücadelenin 
beyaz önlüklü kahramanlarından biri oluvermişti.

 
Bir balık fırtınası günü denizi sırtlayan balıklar…
Kılçıkları görünüyor açlıktan, suyun dibindeki susuzluktan.
Bilince erememiş henüz,
Sahilde sürüklenir kumdan adam 
Bir balık çırpınışı kadar. 
Ve yüzümden düşen bin parçanın adı,
Risus sardonikus.
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DR. NUJIN ULUĞ

Doktor bir baba ve öğretmen bir 
annenin ilk çocuğu olarak İstan-
bul’da doğdum. Tarsus Amerikan 
Lisesindeki eğitim hayatımda Bir-
leşmiş Milletler Örgütü, Global 
Young Leaders Conference, NY 
organizasyonuna tam burslu ola-
rak katıldım. Akademik Kurul öğ-
renci temsilcisi olarak devam et-
tiğim eğitimimi 2005 yılında onur 
derecesi ile mezun olarak tamam-
ladım. Marmara Üniversitesi İngi-
lizce Tıp Fakültesinden mezun ol-
dum. Pediatri ihtisasımı, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesinde bana 

akademik eğitimime devam etmemde örnek davra-
nışlarıyla motivasyon sağlayan çok değerli hocalarımla 
tamamladım. Yan dal uzmanlık sınavında ilk 100’deki 
sıralamam ile kazandığım Cerrahpaşa Çocuk Hastalık-
ları Bilim Dalında Pediatrik Kardiyoloji ihtisasımda da 
bu şansa hâlâ sahip olduğum için sevinçle eğitimime 
devam etmekteyim.
Okumayı, mesleğimi ve çocukları çok seviyorum.
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HAYATIN OLAĞAN AKIŞINDA

Sabah hazırladığım kahvemi yudumlarken arabanın altına 
doğru kayan asfaltın yeni doğan güneşin ışıklarıyla par-

layan beyaz şeritlerini dalgınlıkla seyrediyordum. Karanlığın 
içindeki beyaz çizgilerin hızla kaybolduğu, hayatın aynı bir yol 
gibi olağan akışında aktığı bir zamanın içinde güneş, öncekiler 
gibi hızla geçecek yeni bir güne doğuyordu. Vakit ne de hızlı 
geçti, aslında çok da uzun bir zaman olmamıştı. Her şey, uzak 
bir şehirde göz doktoru olan Li’nin hayatımıza etkisinin yıllar-
ca süreceği Corona virüs hastalığını sosyal medyadan duyur-
masıyla başladı. “Koruyucu giysi giyin.” Dr. Li’nin bu uyarısını 
Dünya Sağlık Örgütü bir ay sonra uluslararası salgını vurgu-
layarak tüm sağlık çalışanlarına önermişti. Aylar sonra ülke-
mizde vakalar bildirilirken koruyucu maske bile bulamayan 
hekim arkadaşlarım, Cerrahpaşa’da içinde nefes alırken bile 
zorlandığımız koruyucu kıyafetlerimize ne yazık ki imreni-
yordu. Ülkemin hekimleri yine yalnızlardı, aşı olmadığı için 
de silahsızlardı, bu pandemi savaşında.  

Çoğu hekim gibi sevdiklerimi korumak için onlardan ayrı-
larak yerleştiğim otelde, birbirimizle de temas etmemeye özen 
gösteriyorduk. Küçük bir otel odasındaki zorlu şartlarımızı 
yalnızlığımız da hafifletmiyordu. Ben belki de Corona virüs 
nedeniyle kaybettiğim sevgili halamın ve amcamın vefatının 
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da etkisiyle koruyucu önlemlere biraz daha fazla dikkat edi-
yordum. Öyle ki sabah hastaneye girdikten sonra akşam me-
saiden çıkana kadar maskemi asla indirmiyor, yaz aylarında 
gün içinde bir yudum su bile içmiyordum. Aylarca süren bu 
izolasyona aşılarımın tamamlanmasının ardından son verdim 
ve ailemin yanına döndüm. Zor zamanlarda yaşanan yalnızlık 
ne zor normalden!.. Neyse ki artık yalnız değilim, poliklinik-
lerimize ve normal çalışma düzenimize geri döndük. Zaman-
la pandemi normalleşti ancak ben pandeminin sebep olduğu 
ölümlere bugün bile alışamadım. Bu sabah, film gibi gözümün 
önünden geçen bu sahnelerin aslında ne kadar yakın ve bir o 
kadar uzakta kaldıklarına hayretle gülümsedim.

İstanbul’un trafiğinden nihayet ulaştım yuvama, rengarenk 
Cerrahpaşa çocuk binasına... Kliniğin girişinde yine inanıl-
maz bir kalabalık bekliyor, üstümde önlüğüm olmasa yol ve-
receklerinden şüpheli olduğum bir kalabalık... Bu şehirde her-
kesin, her şeyde ya da her yerde acelesi var, kabul ancak en çok 
hastanede herkes işini bitirip hızla uzaklaşmak istiyor. Elbette 
çocuklar hariç!.. Onlar poliklinik önündeki koridorlarda oy-
nuyorlar, ağlıyorlar, gülüyorlar, kaynaşıyorlar, hayat çocuklar 
için hep olağan akışında devam ediyor.  Polikliniğimin kilidi-
ni açarken ufacık hayatlarının kocaman insanlarınkinden çok 
daha huzurlu olduğunu düşünerek gülümsedim. 

Her sabah ışığı açtığımda karşıma çıkan odadaki güzel izler 
karşıladı beni. Cerrahpaşa intörnlerimiz Aslı, Aylin, Şebnem, 
Şule, Sanem, Rümeysa ve Şahin’in aldıkları cam fanustaki kır-
mızı bir evin etrafındaki teraryum, Aybike’nin kendi elleriyle 
bir akşamını vererek yapıştırdığı duvar süsleri ve Şerif ’in al-
dığı oyuncak eşek... Hastalarımın içlerinden birini beğenip 
temas etmesinden ziyade kliniğimizde kendilerinden bir iz 
bırakmak istemiş ve bu ufak odayı yuvaya çevirmişlerdi, güzel 
bir ailedeyim. Şimdi kimisi Cerrahpaşa’da kimisi başka klinik-
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lerde hayatın olağan akışına uyum sağlamaya çalışıyorlar, iyi ki 
varlar, her gün hatırlanıyorlar. 

Bazı hastalarımın ne kadar büyük bilgisayar diye şaşırdık-
ları ekokardiyografi cihazım yavaşça açılırken kalabalık po-
liklinik listesine baktım ve içimden huzurlu bir gün diledim. 
Öğle arası veremiyor olmak çoğu hekim gibi benim de alış-
tığım bir süreç oldu ancak birbirine, bize, çocuklarına saygı 
göstermeyen ebeveynlere ne yazık ki alışamıyorum. Yoğun 
bir günün sabahında her hekim gibi ben de insani ihtiyaçlar 
ve sağlık yerine sadece huzur diledim. Hastalıklar karşısında 
toplumun bazı bireyleri sağlık diler, kıymetini anlayarak... He-
kimler ise hastalarının hayatlarına dokundukça kendi sağlıklı 
hâllerinden mahcup bir tavırla sağlığı hep hastaları için diler-
ler. Zaten sağlığımızı ülkemiz ve insanları için riske atan biz-
leri bir dönem her gece 21.00’de alkışlayan tavır da bunun son 
dönemlerdeki en önemli kanıtıydı bence. Babam, kız karde-
şim ve ben ne kadar da mutlu hissetmiştik o kısacık alkışlarla, 
hatırlayarak gülümsedim.

Hastaları teker teker çağırmaya başladım. Muayene ede-
bilmem için aileleri minik bedenlerini soyarken hastalar, ara-
mızdaki tatlı sohbetlerle tekrar giyindiriliyor, ardı arkasına 
değişmeye devam ediyordu. Boncuk gözlü ve koyu kahveren-
gi saçlarının yumuşaklığı parlaklığından belli olan bukleleri 
omuzlarında, beyaz tenli küçük bir kız çocuğu uzandı sedyeye. 
Üstünü soyarak ona yardım eden yuvarlak yüz hatlı, ufak cüs-
seli, orta yaşlarda bir kadındı. Yüzünde yıllardır maruz kaldığı 
güneşin oluşturduğu koyu lekelerin hâkim olduğu soluk beyaz 
teni başörtüsüyle sarmalanmıştı. İki kara göz hüzün doluydu 
bu karmaşanın ortasında. Üzerindekileri çıkarınca her çocuk 
gibi o da huzursuz oldu, onunla da diğerleriyle yaptığım gibi 
konuşmaya, ona basit sorular sormaya başladım. Bir yandan 
onu tatlı tatlı severken yanındaki kadın gülümsedi nedense, 
bu gülümsemesi gözlerindeki huzursuzluğu kapatamamıştı. 
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Neden bu çekingen huzursuzluk diye düşünürken minik kı-
zın bana hâlâ tepki vermediğini fark ettim. Dikkatini çekmek 
için “Annesi, kızınız ne kadar akıllıymış?” cümlemle ikisinin 
de gönlünü fethedeceğimden eminken “Ben babaannesiyim 
hocam… Annesini kaybettik.” cümlesi havada asılı kaldı. Öyle 
kasvetli yankılandı ki kaybolurken yerini ölümden bile sessiz 
bir ana bıraktı. Baş sağlığı diledim. Kayıp yaşayan hastalara 
nasıl sorusunun sorulmaması gerektiği yazılı olmayan bir he-
kim kuralıdır, seçim hakkı onların olmalıdır. “Covid yüzünden 
kaybettik hocam, gebeydi annesi, ne yazık ki aşı olmamıştı.” 
dedi. Miniğimin erkek kardeşini doğurduktan sekiz gün son-
ra vefat etmiş annesi, aşı karşıtlarının ellerine bir canın daha 
kanını bulaştırarak. Kalbim ezildi, masum bakışlarındaki hüz-
nün gizemi çözülürken. Hâlâ sesini duymamıştım. Yutkun-
dum ve kalbinin normal olduğunu babaannesine müjdeledim. 
Gözlerinde sevinçli bir ışık parladı babaannenin, ardından du-
alarla torununun üstüne eğildi. Boncuk gözleriyle, babaannesi 
üstünü giydirmeden hemen önce göz göze geldik, o ana kadar 
cihazın ekranından gözünü bir an bile ayırmamıştı. Acaba ne 
kadar farkında konuştuklarımızın diye düşünürken yanağını 
severek gülümsedim.  

Babaannesinin usulca üstünü giydirişini izlerken hayatı-
mın, hayatlarımızın son iki yılda nasıl da değiştiğini düşün-
düm. Wuhan’da hakkında soruşturma açılan ve vefatından 
sonra özür dilenen Dr. Li’nin de eşi gebeydi. Dünyayı uyardığı 
Covid yüzünden vefat ettikten aylar sonra doğan erkek çocu-
ğunun sağlıkla dünyaya gelmesine ne kadar sevinmiştim. Yeni 
bir hasta içeri girerken hayatın yüzleştirdiklerinden sıyrılmak 
için kalkıp pencereye yaklaştım, maskemi indirip derin bir 
nefes aldım. Dünyanın başka bir ucundaki benzer bir hikâye, 
demin minik bir canın hayat hikâyesi olarak karşıma çıkmıştı. 
Hayattaki her anın, her paydanın tek ortak noktasının insan 
olduğunu düşünerek tekrar yerime oturdum. Afacan bir oğlan 
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çocuğu, kocaman gözleriyle bakarak bilgisayarda kalbimi mi 
göreceğiz diye sordu. Gülümsedim. Hayat yine bir çocuk için 
olağan akışında devam ediyordu. 

Pandemide hekim olmak işte böyle bir şeydi. 
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DR. NURGÜL BALDEMIR

1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Ankara Gülha-
ne İlköğretim Okulunda, 2003 yı-
lında tamamladı. 2007 yılında An-
kara Ümitköy Anadolu Lisesinden 
mezun oldu. Tıp eğitimine, 2008 
yılında Ankara Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde başladı. 2014 
yılında tıp fakültesinden mezun 
olduktan sonra, 2015-2017 yılları 
arasında Hatay Reyhanlı İlçe Dev-
let Hastanesinde pratisyen hekim 
olarak mecburi hizmet görevi-
ni icra etti. 2017 yılında Ankara 
Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, pratisyen hekim 
olarak görev aldı. 2018 yılında Ankara Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde başladığı tıpta 
uzmanlık eğitimini, hâlen asistan hekim olarak sürdür-
mektedir.
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PANDEMI GAZISI

Her sabah aynı saate kurduğum alarmımın sesiyle uyan-
dım. Saat aynı ama bu kez sabah değil, akşam 6.00. 

Uyandıktan sonra fark ediyorum akşam olduğunu. Elimle 
nabzımı yokluyorum. Şükür, hâlâ hayattayım. Yalnız yaşamak, 
bir tutam yalnız ölmek korkusu salıyor insanın içine. Bu korku 
bana mecburi hizmetten miras kaldı. Pandemiyle tekrar gün 
yüzüne çıktı belki de…

Günlerden cuma mıydı yoksa cumartesi mi?.. Nöbete mi 
gidecektim ben yoksa nöbetten mi gelmiştim?.. Rüya?... Hayır, 
rüya diyemem buna!.. Tüm bunları rüyamda bile yaşamamış 
olmayı dilerdim. Belki dayanılmaz bir kâbus, bir karabasan ol-
masını dilediğim acı gerçeklerle işte yine yüz yüzeyim.

Şimdi hatırladım, bu sabah nöbetten geldiğimi. Kendimi 
yatağa güç bela atmıştım, uyuyakalmışım. Neyse ki uyuyabil-
mişim… Yatağımın karşısındaki aynada birkaç saniyeliğine 
kendime bakıyorum. Aynada gördüğüm bu yüz, benim mi 
şimdi? Alnımın kırışıklıkları… Sanki alın terimin son dam-
lasını da tüketmişim gibi bir tükenmişlik var yüzümde. Bu 
kupkuru, ayaz kesmişçesine çizik cilt, benim mi? Gözlerimin 
altındaki bu morluk, dünkü uykusuzluğun mühürleri mi? 

Asker selamı verir gibi, baş ağrılarımla selamlaşıyorum. 
Kulaklarım çınlıyor. Sabahımın, pardon akşamımın ilk günay-
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dını bu uğultular. Kulağıma çalınan tatlı bir şarkı olmalıydı, 
uyanınca bir müzik açardım hep, eşlik de ederdim çalan şar-
kıya. Ama o da içimden gelmiyor. Yeni Türkü takılıyor birden 
dilimin ucuna. “Tak etti canıma, bu maskeli balo, bu maskeli 
balooooo ve onun sahte yüzleri…’’ diye mırıldanıyorum içim-
den. Kulaklarımın arkasında bile, dayanılmaz bir ağrı var. 
Maskenin ipleri kesmiş olmalı ama kulağımın ardını da tek 
başıma göremiyorum ki!.. Onları da kulak ardı ediyorum son-
ra. Kalkıp camı açmak istiyorum. Derin bir nefes alayım, diyo-
rum. Boğazımdaki bu yumru izin vermiyor. Aldığım nefes bile 
sanki benim değil. Ciğerlerime yetemiyor artık soluduğum bu 
oda havası. Camı açsam?.. Hayır, dışarıda onlarca insan nefes 
alıp vermekte. Bilmiyorum ki hangileri sağlıklı, hangileri en-
fekte?.. Ya ben?.. Ya ben taşıyorsam bu melun enfeksiyonu?.. 
Ya nefesimdeyse, ya ellerimdeyse?.. Dün nöbette muayene et-
tiğim hastaların acaba kaçı bugün pozitifler listesinde?

Koşarak banyoya gidiyorum. Dişlerimi fırçalamalıyım, el-
lerimi sabunlamalıyım. Arınmalıyım bu virüsten. Suyun so-
ğukluğu serinletiyor içimi. Yüzüme buz gibi su serpiyorum. 
Maskenin burnumun üzerinde bıraktığı bası izlerine iyi geli-
yor bu soğuk. Elim, yüzüm yine şiş. Yıkanmış çamaşırları as-
malıyım. Bir an evvel kurumalılar. Sabah yine nöbete gidece-
ğim. Daha beyaz önlüğümü ütüleyeceğim. 

Çamaşır makinesinin içinde buruş kırış olmuş nöbet kı-
yafetlerime takılıyor gözüm, onların bile rengi solmuş geliyor 
gözüme. Defalarca alkolle sildiğim steteskopuma bakıyorum. 
Askıda asılı, öyle yorgun bir duruşu var ki zavallımın!.. O da 
duymak istemezdi elbet, ciğerlerine hapsolmuş bu hava yü-
zünden, minicik bir virüs yüzünden, göğsü sıkışan çocukla-
rın soluk seslerindeki bu can yakan çıtırtıyı. Zatürreden ya-
hut bronşitten sebep ne hışırtı, ne hışıltı, ne çıtırtılar duydu 
bu kulaklar!.. Hani karda yürürken ayağınızı basarsınız da bir 
sürtünme sesi gelir ya, siz güzel bir kış tatilinde çocuklarınızın 
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ayaklarında duyarken bu sesi, onu bir çocuğun kalbinde duy-
du bu kulaklar. Duymaz olsaydı!.. Yok, yok, alınıp veriliyor ya 
hâlâ o soluk; atıyor ya o küçücük kalpler, gene de duysun bu 
sesleri. Ya olmasa o soluk, ya olmasa o kalp sesi?... Tamam, 
susturuyorum içimdeki bu karamsar sesleri. Ellerimi kurulu-
yorum. Defalarca yıkadığım elime, bir de dezenfektan sıkıyo-
rum. Zihnimi de kötü düşüncelerden temizleyecek bir dezen-
fektan olsa keşke, diyorum.

Ellerim…Bu eller, benim mi sahi?.. Dezenfektan kokusu-
nu ciğerlerime çekiyorum. Oh!.. Bugün de koku alabiliyorum. 
Halbuki hiç hoşuma gitmez bu dezenfektan kokusu, hapşırı-
rım ben hep bu kokudan.  Yine hapşırıyorum, sonra yine el-
lerimi yıkıyorum. Ellerimdeki çatlaklar selamlıyor şimdi de 
beni. Hastalara reçete ettiğim, onlara iyi gelen onca merhem, 
neden kendime gelince faydasız?.. Neden kendi söküğünü di-
kemeyen terzilerle bir benim kaderim?..

Çayı ocağa koyarken monitör sesleri yankılanıyor kulağım-
da. Dünden kalma, bu sesler. Marketteki kasiyerlere üzülür-
düm eskiden, akşama kadar bu seste nasıl çalışıyorlar, diye. 
Şimdi kendim bunca sesin arasında, bırakın akşamı, sabahlara 
kadar çalışıyorum. Herkes mi böyle yoksa bir ben mi nöbet 
sonraları, zihni hâlâ nöbet tutanlardanım? Belki yalnızım di-
yedir. Konuşacak, beraber yemek yiyecek kimse yanımda yok 
diye, sürekli kendi içimden konuşuyorumdur belki de... Ay 
sonu gelsin, Covid nöbetlerim bitsin, annem de döner eve. Be-
nim yüzümden evinden yurdundan oldu zaten kadıncağız da. 
Ama onun iyiliği için... O gitmese ben gidecektim. Ben gitsem 
nerede, kimde kalacaktım, nöbet sonraları?... Gitmese… Ya 
benim yüzümden hasta olursa yalnız kaldığımdan daha çok 
üzülmez miyim o vakit?...

Komşuların sesleri geliyor. Ben kahvaltı yapıyorum, onlar 
akşam yemeğindeler muhakkak. Çayımı yudumlayıp tele-
vizyonu açıyorum. Çatal kaşık seslerine, ana haber bülteni-
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ni sunan spikerin sesi karışıyor. “Günlük vaka sayımız, vefat 
eden sayısı, aşı çalışmaları, karantina, maske uygulaması, para 
cezası, alışveriş merkezleri kapalı…” Telefondan takip etti-
ğim yetmiyor gibi bir umut, bir de ben bakıyorum, beni de 
umutsuzluk kervanına katan haber bültenlerine. “Sokağa çık-
mak yasak, okullar kapandı, eğitime ara verildi, evden çalışıla-
cak…’’ deniyor, gülüyorum. Ben evden çalışamam ki diyorum 
kendi kendime. İflas eden firmalar, işten çıkarılan işçiler, canı 
pahasına işinin başında olanlar, can olayım derken canından 
olanlardan bahsediliyor. Ölenler, iyileşenler deniyor… Bizden 
bahsediliyor. Kanal değiştiriyorum. Değişen hiçbir şey yok. 
Kalanlarla hayat devam ediyor.

En çok neye üzülüyorum, biliyor musunuz? Bir insanın ha-
yatının, bir televizyon ekranında, bir radyo kanalında, bir ga-
zete sayfasının küçücük bir satırında, yalnızca bir rakamdan 
ibaret olmasına... Oturup dünkü hastaları düşünüyorum yine. 
Hayatı hep film şeridi gibi gözünün önünden geçen, sürekli 
kendi hayatının hem yönetmeni hem eleştirmeni olan kaç ki-
şiyiz bu hayatta, bilmiyorum ama çoğu hekimin, hayat denen 
bu filmin, hâkim olamadıkları bu senaryo akışında, kendileri-
nin hep hâkimi olduklarını söyleyebilirim. Boğazında düğüm, 
içinde sızı olarak kalan nice anları, anıları var hepimizin. Bel-
ki de her anımız böyle bizim. Dün mesela… Solunum cihazı-
na bağlı takip ettiğimiz o hasta vardı ya, elini tutmak istedim 
hani!.. Elimde iki kat eldivenle... Latekse alerjim var diye içine 
bir de poşet eldiven giyiyorum ya, işte öyle tuttum elini. Hisse-
ti mi bilmiyorum. Benim, onun vücut sıcaklığını hissetmeme 
engel oldu bu iki kat eldiven. Halbuki isterdim ki tutayım elini, 
az kaldı diyeyim, az kaldı, iyileşeceksin... Yapamadım. Corona 
virüsle enfekte birinin elini eldivensiz tutamadım, tutamazdım.

Beyaz tulumum üzerimde. Bana üç beden büyük. Gözüm-
de dalgıçlara benden çok daha fazla yakışan, koca bir gözlük… 
Hadi ben lens takıyorum da üstüne gözlük takabiliyorum. 
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Gözlük kullanan arkadaşlar, nasıl takıyorlar acaba bu koca 
gözlüğü? Maskenin altında nefes aldıkça buğulanıyor gözlü-
ğün camları. Onlar bile nefes nefese kalıyor anlayacağınız. Her 
şey o kadar bulanık, o kadar belirsizleşiyor ki... Gözümü kapa-
tıp açıyorum. Düzelir, diyorum. Düzelmiyor. Cam, aynı cam; 
buğu, aynı buğu, aynı bulanık görüntü gözümün önünde.

Haftaya arkadaşımın nişanı var, katılamam. Covid klini-
ğinde çalışıyorum. Virüs taşıyıp taşımadığımı bilmiyorum. Ay 
sonuna daha çok var. Yakama yapışmış, beni evden işe, işten 
eve sürüklüyor gibi hissediyorum bu illet.

Dünyanın bir ucundaki deniz ürünleri pazarından, diğer 
ucuna kadar yayılan bir virüs, nasıl oluyor da benim hayatımı 
bu kadar alt üst edebiliyor? Aklıma çok sevdiğim bir hocam-
dan öğrendiğim bir söz geliyor: “Dünyanın bir ucundaki bir 
kelebeğin kanat çırpması, dünyanın diğer ucunda fırtınaya yol 
açar. Kelebek etkisi.”  Peki bu yaşadıklarımız, yarasa etkisi mi 
şimdi?

Her gün bilim kurulu kararlarına kulak kesiliyoruz, aşının 
bulunması için çalışanlara topyekûn dua ediyoruz. Hekimi, 
hemşiresi, ambulans şoförü, laborantı, anatomi profesörü, adli 
tıp uzmanı, tüm sağlık çalışanları birbirimize destek olmaya 
çalışıyoruz. Çocuk psikiyatristi olup erişkinlerden PCR testi 
için sürüntü örneği alacağı kimin aklına gelirdi ki?.. Çocuk 
doktoru olup erişkin hasta tedavi ediyoruz. Bildiğimiz tüm 
tedavileri uyguluyoruz. Ama bildiğimiz ne varsa bir kenara, 
Corona virüs bir yana düşüyor. Ne yediğimiz yemeğin tadı 
kaldı ne yaşama sevincimiz... Evden işe, işten eve... Evde, ken-
dimizden başka da kimse yok, varsa da odalarımız ayrı gayrı. 
Aralarında onca meridyenlik fark olan uzak ülkelerin insanla-
rı gibiyiz. Koşup sarılmak istiyoruz arkadaşlarımıza, aramıza 
sosyal mesafe giriyor. Komşulara selam vermek istiyoruz, işten 
geldiğimizi gören köşe bucak kaçıyor bizden. Sinemaya gitmek 
istiyoruz kapalı, dışarıda yemek yemek istiyoruz kapalı, eve  
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sipariş versek?.. Peki ya kuryelerin canı?.. Marketler kapanma-
dan ekmek alayım diyorum, akşamın 6’sında uyanmışım, bu 
saatten sonra taze ekmek de yoktur ki!.. Tadım kaçıyor. Zaten 
pandemide, neyin tadı kaldı ki?..

Oturup yeni rehberleri okuyorum. Yetiştirmem gereken iş-
ler var. Gideceğim bir tatil vardı, iznim de iptal. Online ders 
dinliyorum. Ona da zihnimi veremiyorum bir türlü. Gözlerim 
ekranın ışığından, kısık. Sesim desen, maske altından kolay 
kolay duyulmadığı için yüksek sesle konuşmaktan daha da kı-
sık… Çoktan gece oldu. Televizyonun sesini kısıyorum, ışığı 
kapatıp tekrar uykuya dalıyorum. Gece, sen de geç hadi!..

Sabah olmak üzere, güneş doğdu doğacak. Savaşa gider 
gibi işe gidiyorum. Test vermek için bekleyen insanların oluş-
turduğu kuyruğun arasından muayene odama ulaşıyorum. 
Masayı, bilgisayarın ekranını, klavyeyi, silebildiğim her yeri si-
liyorum. Olabildiğince hatta olabildiğinden fazla dikkat ediyo-
rum hijyen kurallarına. Kapı kulplarına elimi değemiyorum. 
Her hastadan sonra eldiven değiştiriyorum, elimi dezenfekte 
ediyorum. Günde 200 hasta baktığım bu poliklinikte, belki 
200 kez Corona virüsle burun buruna geliyorum. Çocukla-
rın boğazına bakıyorum, ateşlerini ölçüyorum, öksürüklerini 
dinliyorum, bir steteskop çanından duyuyorum yüreklerinden 
geçenleri. Gözlerinden okuyorum, endişelerini.

Duvarda asılı bir resim tablosu var muayene odamda. Ara-
da ona bakıp dalıyorum. Ressamı kim, neyi resmetmek istedi, 
onu da bilmiyorum. Öylece bakıyorum. Yuvarlak, mavi bir 
küre var sanki, etrafı sarı, turuncu renklerle çevrili. Baktıkça 
bir göz, güneş yahut dünya olabileceğini düşünmüştüm hep. 
Aynı resme, muayeneye gelen dört yaşında bir çocuk bakıyor 
sonra: 

“Anne!.. O duvardaki şey ne?” diyor.
Etrafta duvardaki tablo ve bilgisayar kablosundan başka bir 

şey olmadığından, anne:
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“Kabloyu mu diyorsun, oğlum?” diyor.
Çocuk:
“Hayır şu mavi şey?.. O ne?.. Mikrop mu?..”
Ben gülsem mi, ağlasam mı bilemiyorum. Ne zamandır 

duvarda asılı olduğunu bile bilmediğim bu resme bakıp güzel 
çocuğum maalesef bir mikrop görüyor. Pandemi, diyorum. Bu 
da senin enkazın. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Hayatımızı, 
geleceğimizi, eğitimimizi, ekonomimizi, çocuklarımızın hayal 
gücünü bile ele geçiren minicik bir virüsün yaptıklarına bak!.. 
İsterdim ki uçsuz bucaksız bir gökyüzü görsün, tertemiz bir 
dünya görsün bu resme bakan çocuklar. İsterdim ki çocuklar, 
virüs korkusundan oyunlarından, arkadaşlarından uzak kal-
masın. İsterdim ki anneler evlatlarını bir virüs yüzünden kay-
betmesin. Çocuklar bir virüsten sebep anasız, babasız kalma-
sın. İstemekle yetinemiyor bazen insan, yetinmemeli. Oturup 
istemekle yetinmediğimi, tam da bunun için çabaladığımı fark 
ediyorum o an.

Herkes köşe bucak kaçarken bu virüsten, ben bu virüsle dip 
dibe nöbet tutuyorum. Ailemden, sevdiklerimden uzak kalı-
yorum. Dünyanın bütün çocukları, bu resme bakıp bir mikrop 
değil, temiz bir dünya görebilsin diye ben uyumuyorum, uyu-
yamıyorum. Maskesiz, sağlıklı bir nefes alabilsinler diye ben 
de maske takıyorum, aşı oluyorum, aşı uyguluyorum, tedavi 
planlıyorum, reçete yazıyorum. Evlerine kadar gidip hastalar-
dan test alıyorum, ilaçlarını dahi evlerine götürüyorum. Onlar 
için ter döküyorum. Ve o döktüğüm alın terini silecek ken-
dimden başka kimseyi bulamıyorum.

Hekimlik; yürüdükçe yalnız kalmaktır, derdi hocam. Şimdi 
onu çok daha iyi anlıyorum.

Hocam; ben pandemide hekim oldum, bu savaştan sağ çık-
tım. Şimdi ben de “gazi” mi oluyorum?
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DR. OZAN KIZILIRMAK

Ben Ozan Kızılırmak. 1983 yılının 
ekim ayında hangi burçta olduğu 
belli olmayan 23. günde dünya-
ya gelmişim. Babamın asker ol-
ması nedeniyle güzel yurdumun 
her köşesini çocukluğum boyun-
ca görme şansım oldu. İlkokul 
ve ortaokulu devlet okullarında 
okudum. Lisede asker babanın 
asker çocuğu olarak Deniz Askeri 
Lisesine girdim buradan da Gata 
Askeri Tıp Fakültesine geçiş ya-
parak gururla askeri tabip olarak 
mezun oldum. Uzmanlık eğitimi 
Gata Haydarpaşa Eğitim Hasta-

nesinde tamamladıktan sonra liseyi okuduğum okula 
bu sefer çocuk hastalıkları uzmanı olarak tayin oldum. 
Bir sene nostaljinin ardından Gölcük Askeri Hastanesi 
ve 15 Temmuz sonrasında Gölcük Devlet Hastanesinde 
görev yaptım. Son üç yıldır Kocaeli Özel Atakent Cihan 
Hastanesinde yenidoğan yoğun  bakım servisi sorumlu 
hekimi olarak görevimi sürdürmekteyim. Çalışkanlığı ve 
azmiyle bana ilham veren mesleğinde örnek bir eşe ve 
dünya tatlısı iki kız çocuğuna sahibim.
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ESKI DOSTUN PEŞINDEN

Ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş floresanın titreyen 
parlak ışığının altında saatler sonra maskesiz nefes alma 

şansı bulmuştu. Her ne kadar üzerine uzandığı kanepenin her 
bir köşesinden oradan oraya uçuşan kuzgunların tiz sesine 
benzeyen gıcırtılar geliyor olsa da şu an bu rengi solmuş, eski-
miş emektarda yatıyor olmak ona ılık Ege meltemine karşı bir 
şezlonga uzanmak gibi gelmişti. Pandemi patlak verdiğinden 
beri bu emektar kanepe ile yoldaş olmuştu.

Yoğun bakımın en kuytu köşesine sotelenmiş olan hepi 
topu beş metrekarelik doktor dinlenme odası bu dört buçuk 
aylık dönemde evi olmuştu adeta. Anestezi uzmanlığını alma-
sı ile beraber mecburi hizmet kurası için ilk tercihini yaptığı 
hastanedeydi. İlk tercihini Diyarbakır’dan yana kullandığında 
ailesi ve arkadaşları çok şaşırmıştı. Yıllar sonra ilk kez atama-
lar için ülkenin batısından da onlarca tercih açılmışken neden 
hakkını Diyarbakır’dan yana kullandığını hepsi sorgulamıştı. 
Onunsa verdiği tek bir cevap vardı. Benim Diyarbakır’a bir 
borcum var olduğuydu.

Aslen İzmirliydi. Yıllar önce daha beş yaşında minik bir oğ-
lan çocuğu iken astsubay olan babasının görevi nedeniyle Di-
yarbakır’a gelmişlerdi. Altı yılının geçtiği bu tarihî şehir onun 
hayatında bambaşka izler bırakmıştı. Burada geçen zamanları 
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ailenin büyükleri tarafından zamanında yaşanan yoğun terör 
olayları yüzünden hep korkuyla ve hüzünle hatırlanıyor olsa 
da onun için çocukluk demek, saklambaç demek, top oyna-
mak demek, misket demek, gazoz kapağı demek, bisiklet de-
mek,  arkadaşlık demekti. Zaten terör nedeniyle sinir uçları 
fazlasıyla hasar almış askerî personelin ve ailelerin bir nebze 
rahatlaması adına bölgedeki askerî lojman ve tesislerin imkân-
ları yurdun çoğu yerine göre çok daha iyiydi. Zamanının öte-
sinde sinema salonları, yüzme havuzları, spor salonları, çim 
sahaları, çay bahçeleri onun yaşında fırlama bir erkek çocuğu 
için cennetin kendisi gibiydi. Hele hele bir de okullar kapa-
nıp yaz tatili başladığında, Diyarbakır’ın ılık yaz akşamlarında 
gece yarılarına kadar lojmanın çocuklarıyla saklambaç oynar, 
bisiklet sürer, ta ki annesi balkondan ona bir şekilde sesini du-
yurup da eve çağırana kadar, bitmeyen enerjisi ile çocukluğu-
nun tadını çıkarırdı.

Atama listesinde Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi-
nin adını gördüğünde içinde bir sıcaklık hissetmiş, o ılık yaz 
akşamlarına gitmiş ve gerisini düşünmesine gerek kalmamıştı. 
Herkesin yadırgadığı o karar aslında onun için bayram saba-
hını iple çeken afacan bir çocuğun heyecanına dönüşmüştü 
hatta öyle ki ilk sıraya Diyarbakır’ı yazmış olmasına rağmen 
acaba başkaları da yazar da gelmez mi diye kaygılanmamış da 
değildi. Neyse ki o atamaya özel batı bölgelerinde de çokça yer 
açılmış olması ve herkesin ilk tercihlerini bu bölgelere yapacak 
olması içini rahatlatmıştı.

Nitekim düşündüğü gibi de oldu. Atama sonuçlarının açık-
lanması ile Diyarbakır yolcusu olduğunu öğrendi. Ailesi ve 
arkadaşları hâlâ bu kararından dolayı şaşkın ve biraz da kır-
gın olsalar da ondaki heyecanı gördüklerinde biraz olsun te-
selli buluyorlardı. Diyarbakır’a ilk geldiğinde uzun yıllar sonra 
şehre gelmiş olmanın heyecanının yerini, çocukluk yıllarında 
hafızasına kazınan şehrin artık o eski, tarih kokan, surların 
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içine hapsolmuş, sokaklarında çocukların acur sattığı şehir 
olmaması nedeniyle küçük bir hayal kırıklığı almıştı. Her biri 
birbirinden farklı, çok katlı, eğreti betonarme binalar, bahar 
yağmurlarından sonra ormanın tabanını kaplayan göbelek 
mantarları gibi şehri sarmıştı. Büyükşehir olmanın getirdiği 
kargaşa ve keşmekeş fazlasıyla hissediliyor, bu durum onun 
ruhunu hiç istemese de çok bunaltıyordu. Şehri tanımadan ev 
tutmak istemediğinden günler öncesinden öğretmenevinden 
yerini ayırtmıştı. Bekâr olmanın avantajı bu gibi durumlarda 
ortaya çıkıyor; öğretmenevi, polisevi ya da bir arkadaşın yanı 
fark etmeksizin hayatını idame ettirebiliyordu. Çocukluğunun 
en güzel zamanlarının geçtiği şehri yeniden keşfetmek için 
sonsuz bir heyecan duyuyordu ama sabırsız değildi. Kafasında 
gezilecek her tarihi mekânı, eski lojmanını, surları, Gazi Çift-
liği’ni, Balıkçılarbaşı’nı hatta güvercin gübresinin ve Dicle’nin 
soğuk sularının etkisiyle içine bir çocuk sığabilen devasa kar-
puzların yetiştiği bostanları görmek için bir sıralama yapmıştı.

Görev yapacağı hastanesine katılış yaptıktan sonra yeni 
mesai arkadaşları tarafından içtenlikle karşılanmış, çalışkan-
lığı ile de herkes tarafından takdir edilen bir hekim olmuştu. 
Bölgenin kendine özgü kültürel farklılıkları bazen hasta ileti-
şiminde zorlanmasına sebep olsa da kısa zamanda bunların da 
üstesinden gelir olmuştu. İlk zamanları belli rutinler eşliğin-
de giderken işe başlamasının daha ikinci ayı dolmadan tüm 
dünyayı etkisi altına alan  Corona virüs salgını patlak vermiş-
ti. Salgın tüm dünya tarafından başlarda hafife alınmış ama 
bu hafife almanın bedeli tüm insanlık için çok ağır olmuştu. 
Hızla tüm kıtalara yayılan salgın her gün on binlerin yitip git-
mesine sebep oluyor, arkasında her geçen gün artan bir yıkım 
bırakıyordu. İnsanlar evlerine hapsolmuş, okullar kapatılmış, 
çalışanlar işsiz kalmaya başlamıştı. Onun da içinde bulundu-
ğu sağlık sistemleri ise artık çökme noktasına gelmişti. Tüm 
sağlık çalışanları canını dişine takmış, kanının son damlasına 
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kadar vatanını savunan Çanakkale şehitleri misali yoğun ba-
kımlara gelen hastalarını hayatta tutmaya çalışıyorlardı. 

Göreve ilk başladığında hastanesinin yoğun bakımlarında 
sadece 12 yatak vardı. Pandeminin patlak vermesi ile beraber 
çalıştıkları tüm kat artık bir yoğun bakımdı ve 35 yatak kapa-
sitesine çıkmışlardı. Fizikî altyapı buna çok müsait olmasa da 
gerek çalışanların özverisi gerek yapılan teçhizat ve malzeme 
desteği ile bir şekilde değirmenin çarkının dönmesini sağlı-
yorlardı. Tablo her geçen gün ağırlaşıyordu. İlk zamanlarda 
haftada bir ya da iki hastalarını kaybederken artık bu rakam 
günde bir ikilere çıkmaya başlamıştı. Hipokrat yemini ettiği 
gün insanları hayata bağlayabilecek olmanın heyecanıyla ya-
şamış olduğu coşkuyu düşündükçe, bir salgın karşısında bu 
kadar çaresiz kalacağını hiç düşünmemişti. Ne yorgunluk ne 
sosyal hayattan kopmuş olma ne de yaşlı anne babasından 
uzak olmanın getirdiği kaygılar, insanlara yardım edemiyor 
olma hissiyatının getirdiği çaresizlik kadar onu yıpratmıyordu. 
Elinden yitip giden her can ondan da bir parçayı götürüyor, 
her geçen gün biraz daha eksilmesine sebep oluyordu.

Pandemi başlayalı kaç gün olduğunu bilmiyordu. İşin 
doğrusu bırakın tarihi, hangi günde olduklarından bile artık 
habersizdi. Günlerdir hastanede olmanın getirmiş olduğu fi-
ziksel yük bir yandan, hastaların kaybıyla ortaya çıkan ruhsal 
yıkım diğer yandan zorlarken zaman kavramı, Einstein’ın de-
diği gibi artık gerçekten göreceliydi. Zamanın anlamını yitir-
diği bir anda uzanıyordu kirli ve eski kanepenin üzerinde. Sal-
gın nedeniyle giymek zorunda oldukları koruyucu kıyafetler, 
maske, gözlük ve siperlikler nedeniyle ter içindeydi. Normalde 
düşüncesiz biri değildi. Su içinde kalmış, bu kadar terlemişken 
öylece kanepeye uzanmazdı, illa ki bir şeyler serer hatta hiç 
yatmazdı ama hiç hâli yoktu. Biraz soluklanmak ve güç topla-
mak zorundaydı. Otuz dakika evet sadece otuz dakikası vardı. 
Bu otuz dakika boyunca tekrar gücünü toplamalı, çantasındaki 
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peynirli krakeri birkaç yudum kahve ile beraber yemeli ve tek-
rar yoğun bakıma, hastalarının başına dönmeliydi. Kahvenin 
kafeini bu dönemde onun için hayat kurtarıcı olmuştu. Pande-
mi öncesinde de elinden kahvesini eksik etmezdi ama salgın 
nedeniyle devamlı maske takıyor olma gerçeği onun kıymet-
li arkadaşı kahvesinden ayrı düşmesine sebep olmuştu. Dört 
saatte bir verilen 30 dakikalık aralar bu iki yârenin bir araya 
gelmesine vesile oluyor, kafeinin yaptığı uyarıcı etki bu yıkıcı 
ortamda bir nebze olsun ayakta kalmasına fayda sağlıyordu.

Bu otuz dakikalık arada bile hâlâ yoğun bakımdaki hasta-
larını düşünüyor, döndüğünde tedavileri için neler yapabile-
ceğinin algoritmasını devamlı kafasında kuruyordu. Tıp fa-
kültesinde en sevdiği hocalarından biri derslerinde hep bunu 
telaffuz ederdi. Hekim sistematiktir, hastasına karga tulumba 
yaklaşmaz derdi. Kafasında o anki durumla ilgili bir algorit-
ması vardır ve basamak basamak bu algoritmaya göre dav-
ranır, hastasına yardımcı olmaya çalışır derdi. Hocasının bu 
sözleri onun mesleğinin prensibi olmuştu. Her hastaya ve her 
hastalığa kafasında geliştirdiği algoritmalar ışığında yaklaşı-
yor, bu durum da ona hem zaman kazandırıyor hem de tec-
rübe kazandıkça onun daha iyi bir hekim olmasını sağlıyordu.

Cep telefonunun alarmı can sıkıcı bir tonla çalıyordu. Ne 
olur ne olmaz, uyuyakalırım korkusuyla doktor dinlenme 
odasına her geldiğinde, odaya girer girmez 25 dakika sonrası-
na saatini kurar, kurmadan asla dinlenmeye başlamazdı. Kalan 
5 dakikada soğuyan kahvesinden hızlıca bir iki yudum alır ve 
giymesi zor ve zahmetli olan koruyucu kıyafetlerini adeta sa-
vaşa hazırlanan bir şövalyenin zırhını kuşanması gibi giymeye 
koyulurdu. 

Dinlenme odasında çıkıp yoğun bakıma geçtiğinde saat ge-
cenin ikisini geçiyordu. Yoğun bakıma girer girmez durumu 
kritik hastalarının hayatî değerlerini gözden geçirdi. Durum 
hiç de iç açıcı değildi. Kimisinin tansiyonu tüm ilaçlara rağ-
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men düşüktü, kimisinin oksijen doygunluğu bütün solunum 
cihazı desteğine rağmen istenen seviyelere yükselmiyordu. Bu 
illet hastalığa karşı elde ne bir ilaç ne de geliştirilmiş bir aşı 
vardı. Bildikleri tüm yöntemlerle hastalarını hayata bağlamaya 
çalışıyorlardı ama sonuç, özellikle son dönemde, hiç de iste-
dikleri gibi olmuyordu. Bir hastayı kaybettiklerine yerine bir 
diğerinin gelmesi dakikalar sürüyor, 112 Acil Çağrı Merkezi 
hasta sevk edebilmek adına devamlı arıyor, yer boşalıp boşal-
madığını soruyordu. Sistem gerçekten tıkanmak üzereydi ve 
bu tıkanıklığı açabilecek bir umut ışığı yakın planda ufukta 
görünmüyordu. Hastaların çoğunun bilincinin açık olması 
nedeniyle hem kendi hem de yoğun bakımdaki diğer hasta-
ların durumlarının farkında oluyorlar ve bu durum ayrı bir 
yıkım sebebi oluyordu. Ruhsal yönden zaten zor durumda 
olan hastalar, yan yataktaki hastanın ölmesi sonrasında kendi 
sonunun da böyle olacağı korku ve düşüncesiyle tamamen yı-
kılıyorlardı. Belki de ölüme giden yolun başlangıcı bu şekilde 
tetiklenmiş oluyordu. 

Sabaha karşı 70 yaşlarındaki ak sakallı tonton bir dede olan 
Hikmet Amca’nın kalbinin durması üzerine hemşire hanım-
larla beraber Hikmet Amca’yı hayata döndürmeye koştular. 
Nimet Hemşire Hanım bir yandan hastayı havalandırmaya 
çalışırken bir yandan kendisi de hemen kalp masajına başla-
mıştı. Başlamıştı başlamasına ama daha iki gün önce kendi te-
lefonundan torunları ve çocukları ile görüntülü görüştürdüğü 
bu yaşlı, temiz yüzlü amcanın akciğerlerinin durumunun ne 
kadar kötü olduğunu bildiğinden, umutsuzca da olsa hem has-
taya karşı sorumluluğundan hem de meslek etiğine bağlılığın-
dan olsa gerek, bütün gücüyle masajı sürdürmeye çalışıyordu. 
Neredeyse yarım saatlik çabanın sonunda artık ne onda ne de 
hemşire hanımlarda Hikmet Amca için bir umut kırıntısı kal-
mıştı. Yoğun bakımdaki hastalardan bilinci açık olanlar, her 
ne kadar Hikmet Amca’nın yatağını çevreleyen perdeler kapalı 
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olsa da içeride neler yaşandığını biliyorlar ve bu yaşananla-
rın peşinden acımasızca gelen sessizliğin yarattığı üzüntü ve 
korku hissini iliklerine kadar hissediyorlardı. Sıranın bir gün 
onlara gelebilecek olması hissi çektikleri tüm acıların önüne 
geçiyor, iyileşeceklerine olan umudun yerini puslu bir belir-
sizlik alıyordu.

İki gün öncesinde ailenin ulu çınarını görüştürmek için 
aradığı hasta yakınlarını, şimdi dedelerinin ölüm haberini 
vermek için arayacak olmak belki de bu işin en zor yanıydı. 
Fakülte yıllarında bunun bir dersi olmalıydı diye düşünürdü 
hep her ölüm haberini vermek zorunda kaldığında. Bu kadar 
zor olmamalıydı. Her ölüm haberini vermesi gerektiğinde 
ömründen ömür gitmemeliydi. Meslektaşlarına siz bu yükün 
altından nasıl kalkıyorsunuz diye sorduğunda, her ne kadar 
umursamaz görünseler de onların da gözlerinden aynı ıstı-
rabı çektiklerini görebiliyordu. Vardiyanın kıdemli hemşiresi 
aileye bilgi vermek için siz arar mısınız, biz mi haber verelim 
diye sorduğunda, sorumluluktan kaçmayı doğru bulmadığın-
dan kendisinin arayacağını söyledi. Aradı da!.. Telefonu aça-
nın vereceği haberi daha metanetle karşılayacak bir erkek sesi 
olmasını umarak aradı ama maalesef telefona çıkan, Hikmet 
Amca’nın kızlarından biriydi. Haberi verdikten sonrasını o da 
hatırlamıyordu. Ahizeden çıkıp beyninin içinde alevlenen ağıt 
sesi bir yandan yüreğini dağlıyor, bir yandan da salgının ya-
rattığı umutsuzluk ve tükenmişlik hissini körüklüyordu. Her 
kaybettiği hastasında yaptığı gibi içinden artık bunun yazmak 
zorunda kaldığı son ölüm bildirim formu olmasını dileyerek 
hastasının epikrizini yazıp kapattı ama o da son olmayacağını 
çok iyi biliyordu. Bu, sadece bir temenniydi. Bir temenni…

Epikrizi yazdığı bilgisayarın başından kalkalı daha beş da-
kika olmadan cep telefonu çalmaya başladı. Sabahın beşine 
doğru bu saatte 112’den başkasının aramayacağını bildiğinden 
arayanın kim olduğuna bile bakmadan telefona cevap verdi. 
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Beklediği gibi 112 koordinasyondan artık sesinden tanıdı-
ğı operatörlerden biri yer durumunu soruyordu. 34 yaşında, 
solunum güçlüğü çeken bir erkek hasta için uygunluklarının 
olup olmadığını sorduğunda Hikmet Amca’nın boşalan yata-
ğına bu hastayı alabileceklerini biliyordu ama o yatağa yatan 
son dört hastayı da taburcu edememişler ve kaybetmişlerdi. 
Batıl inançla uzaktan yakından işi olmazdı ama bu stresli or-
tamda insan beyni her şeyi düşünüyordu. Bir yerimiz var ama 
buraya yatan son dört hastayı da kaybettik, almasak olmaz mı 
demek istedi ama bu istek sadece bir düşünce olarak kalmak 
zorundaydı. Hastayı alabileceklerini, en kısa zamanda gön-
derebileceklerini söyledi; kendisine teşekkür eden 112 opera-
törüne iyi mesailer diledikten sonra telefonu kapattı. Saat sa-
bahın altısına yaklaşıyordu. Altı gibi tekrar ara verip kendine 
gelme şansı olacaktı. Hemşire hanımlara yan tarafa, doktor 
dinlenmeye geçtiğini, aksi bir durum olursa kendisine haber 
vermelerini söyleyerek yoğun bakımdan çıktı. Her zaman yap-
tığı gibi önce alarmını kurdu, su ısıtıcısının düğmesine bastı, 
kıyafetlerini çıkarıp çekyatın kolçağının üzerine koydu ve yarı 
oturur pozisyonda gözlerini kapatarak çocukluğunun Diyar-
bakır’ında gezintiye çıktı.

Cep telefonun alarmının çalmasıyla gözlerini açtı. Mesa-
inin sonu yaklaştıkça uykusuzluk ve yorgunluktan gözlerini 
kapatmasıyla içinin geçmesi bir olmuştu. Alarmını kurmamış 
olsa hem kendine hem de iş arkadaşları ve hastalarına karşı 
mahcup olacaktı çünkü zaman konusunda takıntılıydı. İşe 
her zaman vaktinde gelir, işten vaktinde çıkar, beraber çalış-
tığı herkesten de bunu ister ve beklerdi. Bu nedenle herkesten 
beklediğini kendisinin yapmamasını asla kendisine yakıştıra-
mazdı. Hızlıca toparlandı, kahvesi için açtığı ama uyuyakaldı-
ğı için kullanma gereği kalmayan ısıtıcının düğmesini kapatıp 
zırhını kuşandıktan sonra savaş alanına doğru yola koyuldu. 
Bir atı eksikti. Olsa ne güzel olurdu çünkü 16 saatlik vardiya-
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nın artık son iki saatine yaklaşıyordu ve bacakları isyan bayra-
ğını çoktan açmıştı.

Yoğun bakıma girer girmez 112 tarafından gönderilecek 
hastanın gelip gelmediğini kontrol etti. Hasta gelmiş, hemşire 
hanımlar tarafından ilk işlemleri halledilmişti bile. Hasta 34 
yaşındaydı. Yaşıttılar. Hastayla aynı yaşta olmak bir an ruhunu 
daralttı. Hastalık her ne kadar yaşlılarda daha ağır gidiyor olsa 
da artık genç-orta yaş grubunun da yoğun bakım ihtiyacı art-
maya başlamıştı ve maalesef ki yaşlılara karşı ne kadar acıma-
sızsa gençlere karşı da aynı acımasızlığı gösteriyordu. Kıdem-
li hemşiresinden hastanın ilk bilgilerini aldı. Hasta bir hafta 
önce hastalığa yakalanmış, evde karantinadayken solunum 
sıkıntısı gelişmesi üzerinde bulunduğu ilçe devlet hastanesine 
götürülmüş ve solunum sıkıntısı artması üzerine onlara yön-
lendirilmişti. İlk tetkikleri ve muayenesi sonucunda şimdilik 
entübe edilmesini gerektirecek kadar ağır bir durumu olma-
dığına ve cpap desteği ile takip edilebileceğine karar vererek 
tedavilerini düzenledi.

Vardiyasının sonuna yaklaşırken yoğun bakımı devredeceği 
meslektaşı Burcu Hanım da gelmişti. İki meslektaş da hastala-
rının eksiksiz teslim edilmesi konusunda çok titizdi. Hastaları 
devretmeye başlamadan önce Hikmet Amca’yı kaybettiklerini 
söyledi sesi titreyerek. Burcu Hanım üzüntüsünü dile getire-
rek onun için rahmet diledi. Hastaları tek tek son durumları ile 
devrettikten sonra sıra en son kabul ettikleri hastaya geldi. Has-
tayı tam anlatmaya başlayacaktı ki bir an duraksadı. Neredeyse 
iki saattir hastanın işleriyle uğraşırken bir detayı atladığını fark 
etti. Aslında buna detay demek çok doğru olmazdı. Hastanın 
ismine hiç bakmamış olduğunu fark etti. Hastanın adı Salih 
Yardımcı idi. Bu isim bir anda başından aşağıya kaynar sular 
dökülmesine sebep oldu. Gerçekten o olabilir miydi?.. Çocuk-
luğunun belki de en değerli parçası, daha o küçük yaşlarda bile 
hayata daha farklı bir pencereden bakması gerektiğini sadece 
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varlığıyla ona öğreten Salih o olabilir miydi?.. Yüzü, siması çok 
tanıdık gelmemişti ama en son 22 sene önce gördüğü bir ço-
cuğun siması bu kadar yılda zaten değişmişti mutlaka. Diğer 
yandan bu bölgede her sülalede, her aşirette aynı adı soyadı 
taşıyan onlarca erkek çocuğu olabiliyordu ki bu da bunun bir 
isim benzerliği olma ihtimalini kuvvetlendiriyordu. Arkadaşı-
nın duraksamasına şaşıran meslektaşı ona iyi olup olmadığını 
sordu. Bir sorun olmadığını, sadece yeni gelen hastanın ismi-
nin eski bir arkadaşı ile aynı olduğunu ama onun olma ihtimali 
olmadığını belirterek hastasını devretti.

Salgın nedeni ile öğretmenevi kapalı olduğundan enfeksi-
yon hastalıkları uzmanı bir arkadaşının evinde kalıyordu bir 
süredir. Sokağa çıkma yasağı olduğundan sokaklar bomboş-
tu. Kadim şehre uğursuz bir sessizlik hâkimdi. Boş sokaklarda 
özgürce dolaşan köpekler bile bu radde insansızlığı garipsiyor 
olacaklar ki onu gördüklerinde kuyruk sallayarak yanına so-
kuldular. Bu sessizliğin içinde ise onu ne yanına sokulan kö-
pekler ne acıktığı için büzüşen ve beni de unutma diyen midesi 
ne de uykusuzluktan kızarmış, acıyan gözleri ilgilendiriyordu. 
Düşündüğü tek şey, son yatan hastanın çocukluk yıllarındaki 
Salih olup olmadığıydı. Yıllardır görmediği ama onun gibi bir 
arkadaşın eksikliğini hep hissettiği için hiçbir zaman aklından 
da çıkaramadığı eski dostu o olabilir miydi? Bunu tekrar has-
taneye gitmeden öğrenme şansı yoktu ve öğrenene kadar bu-
nun içini kemireceğinden en ufak bir şüphesi yoktu.

Arkadaşının hastanede olduğunu bildiğinden kapıyı çalma 
gereksinimi duymadan anahtarıyla eve girdi. Çok yorgundu, 
bitkindi ama son yatan hasta nedeniyle duyduğu merak bütün 
yorgunluğunun önüne geçmişti. Bir yandan o hastanın eski 
dostu Salih olmasını istiyor, bir yandan saçmalama, adamca-
ğız ne kadar hasta, bu kadar mı kötüsün, arkadaşının bu hâlde 
olmasını ister misin diyerek karşı çıkıyordu. Kısa bir duşun 
ardından kallavi bir kahvaltı hazırlayacak gücü olmadığın-
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dan biraz süt içip kahvaltılık gevrek yedikten sonra az da olsa 
uyuyabilmek adına yatağına uzandı. Normal zamanlarda bu 
yorgunluğun üstüne dakikalar içinde sızması gerekiyordu ama 
kendini eski arkadaşını düşünmeden alamıyordu.

Salih onun ilkokul arkadaşıydı ama Salih’i diğer sınıf arka-
daşlarından ayıran yanları vardı. Okudukları ilkokul Diyarba-
kır’da askerî lojmanların içinde konuşlu, ağırlıklı olarak subay, 
astsubay çocukları ile şehrin önde gelenlerinin okuduğu bir 
devlet okuluydu. Onların zamanında özel okul diye bir kav-
ram henüz yer etmediğinden bu okul, şehrin belki de en gözde 
okuluydu. Salih ise diğer çocuklar gibi asker, vali, öğretmen, 
siyasi ya da bir bürokrat çocuğu değildi. Babası günübirlik iş-
lerde çalışan bir inşaat işçisi, annesi ise ev hanımıydı ve hem 
annesinin hem de babasının okuma yazması yoktu. Altı kar-
deşi ile beraber iki göz bir evde yaşam mücadelesi veren fakir 
bir ailenin dördüncü erkek çocuğuydu. Abi ve ablalarından 
sadece biri okula gidiyor, diğer ikisi bulabildikleri günü birlik 
işlerle evlerine katkıda bulunmaya çalışıyorlardı. 

Salih farklı bir çocuktu. Abisinin okul kitaplarına özel bir 
ilgisi olan, onun öğrendiklerini onunla beraber neredeyse on-
dan daha iyi olacak şekilde kavrayabilen bir çocuktu. Henüz 
beş yaşındayken alfabeyi öğrenmiş, abisinin de yardımıyla 
birkaç heceli kelimeleri okur hâle gelmişti. Babası her ne ka-
dar kendisi okuryazar olmasa da çocuklarının okumasını canı 
gönülden isteyen, temiz yürekli bir insandı. Salih’in okuma 
azmi ve zekâsı babasının da dikkatini çekmişti fakat bu yok-
lukta elinden ne gelir, bilmiyordu. Sıcak bir yaz günü yine bir 
inşaatta çalışırken beraber harç kardığı arkadaşına okul zama-
nının yaklaştığını, Salih’in iyi bir okulda okumasını istediğini 
ama yaşadıkları mahallenin okulunun şartlarının buna uygun 
olmadığından dert yanıyordu. Henüz beş yaşındayken kendi 
kendine okuma yazmayı öğrenmiş evladını okutamama dü-
şüncesi Diyarbakır güneşinden daha çok kavuruyordu onu.
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Akşam paydos vakti yaklaşırken şantiye şefi onu odasına 
çağırdı. Şantiye şefleri aynı zamanda çalıştıkları projenin sa-
hiplerinden ve şehrin önde gelen zenginlerinden olan Kaya 
ailesinin küçük oğluydu. Diğer aile bireylerinin aksine oku-
muş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümünden başarı ile mezun olmuş ve aile işlerinin başına geç-
mişti. Şantiye şefinin Salih’in babasını yanına çağırmış olması 
onu fazlasıyla huzursuz etmişti. Bu iş yokluğunda bir de işsiz 
kalma düşüncesi üzerine karabasanlar gibi çöküyordu. Şefin 
odasına kadar olan 60-70 metrelik mesafede attığı her adım 
ömründen bir gün götürmüştü. İki eli önde bağlı bir şekilde, 
başıyla hafif selam vererek şefin odasının kapısında durdu. Şef 
içeri buyur etti kendisini ve masasının hemen yanındaki kol-
tuğa oturmasını rica etti. Küçük bir hâl hatır sorma faslından 
sonra, Salih’in babasının gerginliğini fark eden Mahsun Bey 
öncelikle rahat olmasını, olumsuz bir durum için çağırtma-
dığını söyledi kendisine. Bu, biraz olsun rahatlatmıştı Salih’in 
babasını ama içindeki merak hissi bu sefer tüm bedenine hâ-
kim olmuştu. Hele bir senin şu oğlandan bahset bana baka-
lım, dedi şef. Salih’in babası önce soruyu kavrayamadı, hangi 
oğlandan bahsedersiniz beyim dedi. Bende oğlan dört tane ki 
zaten bilirsiniz, büyük oğlum da burada benimle hizmet et-
mektedir size, bir kusuru, hatası mı olmuştur diye sıkılarak 
sordu. Yok beyim dedi şef gülerek, biz senden de oğlundan da 
razıyız, benim merak ettiğim senin küçük oğlan, hani şu ken-
di kendine okumayı öğrenen!.. Salih’miş sanırım adı, sen bana 
bir ondan bahset. 

Salih’in babası konunun kötü bir yere gelmemesinin verdiği 
rahatlamayla önce derin bir nefes aldı, oğlunun kendi kendine 
harfleri öğrenmesinden, kitaplara olan ilgisine, okumaya karşı 
hevesinden okula gitmeye duyduğu heyecana kadar her şeyi 
bir solukta anlattı. Anlattıklarını ilgiyle dinleyen Mahsun Bey, 
Salih’in babasına bak beyim dedi, bilirsin, biz zengin bir aile-
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den geliyoruz ama beni ben yapan babamdan gelen zenginlik 
değil okul sıralarında öğrendiklerim, kitaplarda bulduğum 
bambaşka dünyalar, mekteplerde hocalarımın bana anlattık-
ları oldu. Okumanın kıymetini de önemini de çok iyi bilirim. 
Oğlunu nüfusuma alıp okutacak değilim elbette ama size çok 
da uzak olmayan askerî lojmanların içindeki okul şehrin bel-
ki de en iyi eğitim veren okulu. Salih gibi parlak bir çocuğun 
burada eğitim alması benim için büyük bir mutluluk olacak-
tır. Okulun size yakın olması da gidip gelmesi açısından bir 
sorun teşkil etmeyecektir. Okul müdürü aynı zamanda benim 
ilkokul öğretmenim de olan Eşref Bey’dir. Salih için kendisi ile 
konuşacağım ve beni kırmayacağını düşünüyorum, en yakın 
zamanda sonucu sana iletirim dedi. Salih’in babasının içi içine 
sığmıyordu, sevinçten ne yapacağını bilemeyerek kendinden 
yaşça çok küçük olmasına rağmen şantiye şefinin eline öpmek 
için ellerine sarıldı ama Mahsun Bey öpmesine izin vermedi-
ği gibi Salih’in babasına içtenlikle sarıldı. Bu coğrafyada böyle 
babaların az yetiştiğini çok iyi biliyordu.

Salih ile ilkokul sıralarında yollarının kesişmesi bu şekilde 
olmuştu. Öğretmenleri Aysel Hanım’ın okulun ilk günü onları 
aynı sırada oturtması bir tesadüftü belki ama beş yıl boyunca 
hep yan yana oturacak olmaları onların kendi isteğiydi. İlko-
kul bitip de babasının tayininin Ankara’ya çıkması ile yolları 
ayrılacak ve bir daha asla görüşme şansları olmayacaktı.

Bu düşünceler kafasının içinde dönerken bir yandan uyku-
ya dalabilmek için çaba sarf ediyordu. Bu çabalar nihayete er-
meden cep telefonu hem yüksek sesle çalmaya hem titremeye 
başladı. Yatağın yanı başında duran zigon sehpanın üzerindeki 
telefonuna uzanıp baktığında az önce nöbeti devrettiği mes-
lektaşı Burcu’nun aradığını gördü. Muhtemelen hastalardan 
biri ile ilgili bir şeyler soracak diye düşünerek telefonu açtı. 
Meslektaşı, ateşinin çıktığını, bir anda bir halsizlik ve titreme-
nin musallat olduğunu, maalesef kendisinin de Corona virüs 
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enfeksiyonu kapmış olabileceğinden bahsetti. Ondan önce 
diğer mesai arkadaşları İhsan Bey’i aradığını ama bir türlü 
ulaşamadığını, bu nedenle onu aradığını ve yerine bakması 
için gelip gelemeyeceğini sordu. Düşünmeye bile gerek yoktu, 
elbette ki gelebilirdi. Arkadaşına geçmiş olsun temennilerini 
ilettikten sonra hızlıca giyinip hastanenin yolunu tuttu.

Hastaneye geldiğinde Burcu’nun test vermeye gittiğini öğ-
rendi ve kendisini arayarak geldiğini ve testini verip direkt 
evine geçip istirahat etmesini, bundan sonrası ile kendisinin 
ilgileneceğini söyledi. Eğer Burcu da pozitif çıkarsa bu durum-
da dört anestezist hekimin ikisi pozitif olmuş olacaktı ki bu 
durum iş yüklerini çok ama çok arttıracaktı lakin yapacak bir 
şey yoktu, bu bir savaştı ve savaştan kaçacak kadar yüreksiz 
biri değildi.

Yoğun bakıma girmeden önce doktor odasında hızlıca yeni 
koruyucu kıyafetlerini giyip hastaları gözden geçirmeye başla-
dı. Salih’i özellikle en sona bıraktı. Ona soracakları vardı. Ger-
çekten o muydu, hâlâ merak içinde yanıp tutuşuyordu. Mes-
lektaşının ateşlenip hastalık kapmış olabileceğine dair olan 
üzüntüsü bile bu merakının önüne geçmeyi başaramamıştı. 
Mesai arkadaşlarında iki hemşire hanımın da testlerinin po-
zitife döndüğünü de öğrenince durumun her geçen gün kötü-
leşmesine içinden söverek tüm hastalarını tek tek kontrol etti 
ta ki Salih’in yattığı uğursuz yatağa gelene kadar...

Salih, solunumunun zorluyor olmasından olsa gerek soğuk 
soğuk terliyor, soluk teninde minik ter tanecikleri belirmiş, 
sanki ufuktan gelmesi beklenen bir yolcu gemisini gözler gibi 
boşluğa dalmış, bakıyordu. Kendisini görünce daldığı engin 
kuyudan çıkarak doğrulmaya çalıştı. Elini onun omzuna ko-
yarak rahat olmasını, kendisine geldiğine göre nasıl hissetti-
ğini sordu. Hâlâ nefes açlığı çektiğini, eklem ağrıları olduğu-
nu, bir de baş ağrısının çok dayanılmaz olduğunu, daha etkili 
bir ağrı kesici verip veremeyeceklerini sorduğunda keyfi iyice 
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kaçtı. Eski dostu olabilme ihtimali olan bu hastanın solunum 
desteği ile rahatlamasını umarken onun hâlâ solunum sıkıntı-
sı çekiyor olması sürecin iyiye gitmediğinin göstergesiydi. Bir 
yandan onun eski dostu olup olmadığını öğrenme heyecanı 
tüm bedenini sardığı için sormadan edemedi. Hastasına ilko-
kulu nerede okuduğunu sordu. Cevabın Şehit Namık Tümer 
İlkokulu olduğunu öğrendiğinde kalbi daha hızlı ve güçlü at-
maya başladı. Öğretmeninin Aysel Öğretmen olup olmadığını 
sorduğunda ise bu soruya şaşıran hasta, dirseğinden güç alıp 
doğrularak koruyucu kıyafetlerinin içinde sadece gözleri seçi-
lebilen doktorunu dikkatle süzmeye çalıştı. Solunum sıkıntı-
sının verdiği güçlükten midir yoksa hiç beklemediği bu soru 
karşısında duyduğu heyecandan mıdır bilinmez ama titrek bir 
sesle evet diyebildi. Duyduğu cevap karşısında bir anda göz-
lerinden yaşlar boşalmasına engel olamadı. Maskesini indire-
miyordu belki ama siperliğini kaldırıp gözlüğünü çıkardı. Eski 
dostunun kendini tanımasını bekledi ve beklediği gibi de oldu. 
Salih de gözlerinden yaşların dökülmesine engel olamıyordu. 
Normal bir zamanda bir sokakta karşılaşsalar belki dakika-
larca sarılacak iki dost ancak ellerini sıkı sıkıya tutarak hasret 
giderdiler. İkisi de birbirlerine ailelerinin en son durumundan 
bahsettikten sonra Salih’in bu durum karşısında daha da yo-
rulmasından korktuğundan iyileştiğinde konuşacakları çok 
şeyleri olduğunu ve şimdi bu hastalığı yenebilmek için istira-
hat etmesi gerektiğini söyleyip eski dostunu o uğursuz yatakta 
bıraktı.

İçi içine sığmıyor, şu korku dolu günlerde hasta yatağında 
bile olsa eski dostunu bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyordu. Bilgisayarın başına oturup çıkan tahlil sonuçları-
na bakarken az önce yaşamış olduğu duygu yoğunluğundan 
olduğunu düşündüğü bir hâlsizlik çöktü üstüne. Kendi kendi-
ne bu uykusuzluk ve yorgunluk çarkında daha ne kadar ezil-
meden devam edebileceğini düşünmeden edemedi. Tahlil so-
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nuçlarına bakarken eski dostunun değerleri de bu hâlsizliğin 
üzerine tuz biber oldu. Akut faz reaktanları uçmuş, d-dimer 
değeri de yıkıcı sürecin tüm hızıyla devam ettiğini söylüyordu. 
Verdikleri ilaçların en kısa zamanda etki etmesini umarak ak-
lındaki kara bulutları dağıtmaya çalıştı.

Entübe hastalarından, Salih’in hemen yan yatağında yatan 
seksenlerinde yaşlı bir teyzenin kalbinin durduğu bilgisinin 
gelmesiyle hızlıca hastanın başına gidip canlandırma girişi-
minde bulundular ama kaderi Hikmet Amca ile aynı olan bu 
yaşlı doğu kadınını da malum hastalığın pençesine kaptırdılar. 

Canlandırma esnasında çok efor sarf ettiğinden ve uyku-
suzluğun getirdiği yorgunluk yüzünden artık ayakta kalacak 
hâli yoktu. Hastanın ölüm bildirim formunu hızlıca doldurup 
hemşire arkadaşlarına biraz istirahat etmek içi doktor odasına 
geçeceğini söyleyip alandan ayrıldı. Odaya girdiğinde her za-
manki ritüellerini yerine getirdikten sonra emektar kanepeye 
uzandı. Bir üşümeyle gözünü açtığında ne kadar zaman geçti-
ğini bilmiyordu ama telefonun alarmı çalmadığına göre fazla 
uyumuş olamayacağını düşündü. Doktor refleksiyle elini alnı-
na götürdüğünde ateşi olduğunu fark etti. Sıranın kendisine de 
geldiğini düşünüp yavaş hareketlerle kıyafetlerini giyip yoğun 
bakıma geri döndü. Temassız ateş ölçerlerden biri ile ateşini 
ölçtü, minik ekranında 39.2 rakamlarını gördüğünde yanın-
daki hemşire hanımın endişeli bakışları ile karşılaştı. Hemşire 
hanım ne yapacağını soran gözlerle ona bakıyor, belki keli-
meler boğazında düğümlenip kendini ifade edebilecek kelime 
bulamadığından, belki de doktor beyi incitme korkusuyla öy-
lece kalmış, doktor beyin göstereceği reaksiyonu bekliyordu. 
Korkulacak bir durum olmadığını, belki de artık sıranın ken-
dilerine geldiğini söyledi. Ben gidip hızlıca test verip geleyim, 
siz bu süreçte İhsan Abi’ye ya da eşine ulaşmaya çalışın, ben 
böyle zor devam ederim, bir çözüm bulunana kadar o göz ku-
lak olsun alana, dedikten sonra acil servise olabildiğince hızlı 
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adımlarla gidip pandemi polikliniğine testini verdi. Alana gel-
diğinde diğer anestezist arkadaşına ulaşıldığını, yolda olduğu-
nu öğrenince biraz olsun rahatladı. Ayrılmadan önce eski ar-
kadaşının yanına gitti ve kendisinin de hastalığı kapmış olma 
ihtimalinden, bu nedenle bir süre karantinada kalacağından 
onu göremeyebileceğini, çok iyi hekim ve hemşirelere emanet 
olduğunu, taburcu olduğunda anlatacak çok şeyleri olduğunu 
söyleyip yanından ayrıldı.

Yanında kaldığı arkadaşının hastaneye yürüyüş mesafe-
sindeki evine doğru giderken aklını kurcalayan bir kuruntu 
nedeniyle nöbeti devrettiği İhsan Bey’i arama gereği hissetti. 
Aramasını daha ilk çalışında açan meslektaşına biraz utana-
rak, biraz sıkılarak da olsa arkadaşından bahsettikten sonra 
ona ve hemşire hanımlara zahmet olmayacaksa eski dostunu 
en son vefat eden yaşlı teyzenin boşalan yatağına almasını rica 
etti. Meslektaşı da Salih’in yattığı yatağın uğursuzluğuna inan-
dığını bildiği için bu isteğini ne yadırgadı ne de sorguladı; hiç 
merak etmemesini, hemen halledeceklerini söyledi. Batıl bir 
inancı yerine getirdiğini çok iyi biliyor olsa da içinin biraz ol-
sun rahatladığını hissetmişti.

Eve varıp biraz uyumasının üzerinden telefonun sesiy-
le gözlerini araladı. Sabit bir hattan bilmediği bir numara 
arıyordu. Karşısında nazik bir kadın sesi, öncelikle geçmiş 
olsun diyerek İl Sağlık Müdürlüğünden aradığını, test sonu-
cunun pozitif olduğunu, ilaçlarını bırakmak üzere filyasyon 
ekibini yönlendirdiğini belirterek telefonu kapattı. Farklı bir 
sonuç beklemediğinden şaşırmamıştı ama ekipler geldiğin-
de uyuyakalıp onları duyamam çekincesiyle yataktan kalkıp 
televizyonun başına geçti. Televizyonda en son açık kalan, 
bir spor kanalıydı ve futbol liginin son haftasının özet gö-
rüntülerini gösteriyorlardı. Futbol oynamayı severdi, fena bir 
oyuncu da değildi ama çocukluğu süresince hep ondan iyi 
olan biri vardı. 
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Hastanede hayata tutunma mücadelesi veren eski dostuy-
la ilkokul yıllarında her konuda okulun en özel ikilisiydiler. 
Sınavlarda birbirleriyle yarışırlar, bir sınavda biri birinciyse 
diğerinde öteki birinci olurdu. İl genelinde yapılan sınavlarda 
bile sadece ikisi kendi okullarından dereceye girmeyi başarır, 
öğretmenleri için gurur vesilesi olurlardı. Bu başarıları ders-
lerle sınırlı kalmaz, sınıflar arası futbol maçlarında ikisi aman 
vermez birer gol makinesine dönüşür, rakip tanımazlardı. Sa-
lih sadece derslerinde değil her konuda çok özel bir çocuktu. 
Salih’e ayak uydurabilmek için hem daha çok çalışmak zorun-
da kalmış hem de ondan devamlı yeni şeyler öğrenmişti. Salih 
adeta onun lokomotifi olmuştu, onu hep ileriye götürüyordu. 
Onun çok kısıtlı imkânlarla neler yapabildiğini gördükçe ona 
duyduğu hayranlık her geçen gün artıyor, bununla beraber 
kendisinin de çalışma ateşi körükleniyordu. Arkadaşının du-
rumunun iyi olmadığını bilen ailesi, kendisine ne alırsa güçleri 
yettikçe Salih’e de destek olmaya çalışıyor; annesi, yanına koy-
duğu beslenmeleri her seferinde çifter çifter hazırlıyordu hatta 
bazı hafta sonlarında Salih evlerine geliyor, hem beraber ders 
çalışıyorlar hem de babasının ona derslerindeki başarısı nede-
niyle aldığı kara kutu atarilerinde oyun oynuyor, kendilerini 
ödüllendiriyorlardı.

Spor kanalındaki özetler bitmeden filyasyon ekibi gelmiş, 
ilaçlarını vermişti. Verilen tedavinin faydası olup olmadığı 
hâlâ soru işaretiydi ama bir avuç dolusunu bulan ilaçları iç-
mekten başka bir yol görünmüyordu. 

Bir bardak suyla ilaçlarını alıp tekrar yatağına döndü. Gö-
zünü açtığında hava kararmıştı. Eski dostunun nasıl olduğu-
nun merakıyla hastaneyi aradı. Yoğun bakım telefonuna çıkan 
hemşire hanımla görüştüğünde arkadaşını entübe ettiklerini 
ama durumunun stabil olduğunu öğrendi. Acaba bu virüs il-
leti yıllar sonra bulduğu arkadaşını onun ellerinden çekip ala-
cak mıydı? Bu düşünceyle içi yanarken kıyafetlerinin terden 
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su içinde kaldığını görerek hepsini yenileriyle değiştirdi. Hâl-
sizliği iyice artmıştı, kendisini sanki üzerinden bir silindir geç-
miş gibi bitkin hissediyordu. İlaçlara rağmen ateşi yükseliyor, 
zaman zaman kısa süreli titreme atakları geliyordu. Uzakta 
olan anne babasına merak etmesinler diye durumu hakkında 
bilgi vermemişti, bir de onları telaşlandırmaya hiç gerek yok-
tu. Halsizliği o kadar fazlaydı ki üşüme ve titremesine rağmen 
gözlerinin yeniden kapanmasına engel olamadı.

Tekrar uyandığından gün ağarmıştı. Yanı başındaki sehpa-
ya uzanıp telefonu aldığında saatin öğleye gelmekte olduğunu 
gördü. Telefonu durumunu öğrenmiş arkadaşlarının geçmiş 
olsun mesajları ile dolup taşmıştı. Kötü haber tez yayılıyor 
diye düşündü. Durumu hakkında yanında kaldığı arkadaşı 
hariç kimseye haber vermemiş, o da arkadaşının durumunu 
öğrenince karantinası bitene kadar başka bir meslektaşlarında 
kalacağını, bir ihtiyacı olduğunda aramasını söylemişti.

Uyku uyanıklık döngüsünde, hastalığın getirdiği hâlsizlik, 
ateş, yer yer öksürük krizleriyle beraber karantinasının dört 
gününü doldurmuştu. Bu süreçte toparlanacağını düşünürken 
tüm yakınmalarına bir de öksürük krizleri eklenmişti. Bir yan-
dan kendisi için endişelenirken bir yandan da düzenli bir şe-
kilde haber aldığı eski dostunun da hâlâ entübe olduğunu, du-
rumunda iyiye gidiş olmadığını duydukça kaygısı artıyordu.

Akşam saatlerine doğru sıklaşan öksürüklerinin yanında 
artık nefes alışverişi de zorlamaya başlamıştı. Hastalığın seyri-
ni çok iyi bildiği için işlerin yolunda gitmediğinin farkındaydı. 
Hastaneye gidip tomografi çektirip akciğerlerinin durumunu 
görmesi gerektiğini biliyordu. Zar zor üstüne temiz kıyafetler 
geçirip yavaş adımlarla hastanesinin pandemi polikliniğine 
kendini attı. Çekilen tomografisinde akciğer tutulumunun ol-
duğunu hatta bu tutulumun azımsanmayacak derecede ilerle-
miş olduğunu kendi gözleriyle gördü. Hızlıca pandemi servi-
sine yatışı yapılarak bir üst basamak tedavilere başlandı. Rutin 
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takiplerinden birinde aynı zamanda hemşehrisi olan eşinin 
polis olması nedeniyle Diyarbakır’da görev yapan Narin Hem-
şire Hanım satürasyon değerinin 82’ye kadar indiğini görünce 
hızlıca pandemi servisi sorumlu hekimine haber verdi. İleri 
takip ve destek için yoğun bakıma almaya karar verdiler ama 
yer olmadığı için şimdilik serviste tedavilerine devam etmeye, 
yer açılır açılmaz yoğun bakıma yatırmaya karar verdiler.

Yoğun bakıma alırlarsa iletişim kurmak daha da zor olabi-
leceğinden anne babasına, onları da telaşlandırmayacak şekil-
de hastalığa yakalandığını ama ayakta hafif geçirdiğini söyledi. 
Ertesi gün sabah yoğun bakımdan bir yatak boşaldığı haberi 
geldi. Hemşire hanım gelip haberi verdiğinde durumun ironi-
sinden olsa gerek yüzünde küçük bir tebessüm oluştu. Çalıştığı 
üniteye şimdi kendi hasta olarak gidiyordu. Kendisini sedyey-
le götürmek için gelen iki hasta bakıcının refakatinde yoğun 
bakıma gitmek için asansöre bindiler. Yoğun bakımın girişine 
geldiklerinde otomatik kapının iki yana açılmasıyla onu ala-
cakları yatağın o uğursuz yatak olduğunu gördü. Yatağın he-
men bitişiğindeki yatakta solunum cihazına bağlı şekilde eski 
dostunun yaşam mücadelesi verdiğini gördü. Yatağa alınırken 
arkadaşı ile göz göze geldi. Salih’in onu gördüğünde yüzünde 
beliren kaygıyı görünce arkadaşına şu zor durumda daha fazla 
umutsuzluk getirdiği düşüncesiyle kendine kızdı ama elinden 
ne gelirdi. Aynı arkadaşının ilk alana geldiğinde olduğu gibi 
onu da cpap desteği ile takip etmeye başladılar. Basınçlı ha-
vanın solunum yükünü rahatlatması iyi gelmişti. Açlığın her 
türlüsü kötüydü elbet ama hava açlığının tarifi yoktu. Şu an 
onunla aynı kaderi paylaşan arkadaşı dâhil binlerce insan için 
en kısa zamanda iyileşmelerini dilemekten fazlası elinden gel-
miyordu.

Geçen iki günlük zamanda solunum sıkıntısının azalması 
bir yana, kan gazı değerleri her geçen gün kötüleşiyordu. Onu 
takip eden meslektaşları entübe olmasının daha iyi olacağına 
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karar verdiler. Daha bir hafta on gün önce hastalarının başın-
da onlar için koşuşturduğu bu yoğun bakımda şimdi kendisi 
hayata tutunmak için bu zorlu sınavdan geçiyordu. 

Meslektaşları, o ve diğer hastalar için adeta seferber olmuş-
lar, hastalığı durdurabilmek adına tıbbın elverdiği ne kadar 
yöntem varsa deniyorlardı. Arkadaşının durumu ona göre 
daha kötüydü. Uyutulduğu için artık göz teması kuramıyor-
lardı.  Göz ucuyla görebildiği kadarıyla solunum cihazının ba-
sınç ayarları artık azami seviyeye gelmişti. Verilen oksijen doy-
gunluğunun yüzde yüze yakın olduğunu görünce arkadaşı için 
tüm umudu kırılmaya başlamıştı. Akciğerin artık tamamıyla 
iflas ettiğini gösteren bu değerler yıllar sonra bir yoğun bakım 
yatağında bulduğu eski dostunu bulduğu yerde kaybetme en-
dişesi ile tüm vücudunu titretti. Kendisi için de durumun çok 
parlak olmadığını bilse de arkadaşı için duyduğu üzüntü kendi 
için duyduğu kaygıyı bastırıyor, devamlı olarak arkadaşını dü-
şünmekten kendini alamıyordu.

Gece yarısına doğru solunum cihazının desteğine rağmen 
artık onun da kan oksijen seviyesi düşmeye başlayınca meslek-
taşları tarafından onun da uyutulmasına karar verildi. Uyutu-
lacağından haberi olmadan damar yolundan zerk edilen anes-
tezik maddenin verdiği tatlı uyku hissi tüm bedenine hâkim 
oldu. Bu hissin peşinden kendini bir anda sekiz yaşına gitmiş, 
arkadaşı Salih ile okullarının bahçesinde, kurumuş bir akas-
ya ağacının altında, döne döne dökülen yapraklarının altında 
kollarını açmış, koşuştururken buldu. Ellerindeki top yaptıkla-
rı kağıt parçasını ağaca doğru fırlatıyorlar, kurumuş yapraklar 
tek tek aşağıya düşerken altında neşe içinde dönüyorlardı. Ilık 
ilkbahar güneşi, ağacın gölgesinde olsalar da onları ısıtıyor, bu 
sıcaklık tüm benliklerini sarıyordu. Elinde çaldığı zille tenef-
füsün bittiğini haber vermek için okulun tüm bahçesini koşa 
koşa gezen arkadaşlarını görünce sınıflarına koşuyor, melek 
yüzlü öğretmenlerinin öğrettiklerini bir ders boyunca dikkat-
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le dinliyor, tekrar teneffüs zili çaldığında annesinin ikisi için 
yaptığı domates peynirli ekmek aralarını yedikten sonra tekrar 
okulun bahçesine koşup ellerini dayadıkları musluktan kana 
kana buz gibi sudan içiyorlardı. Okul bittiğinde el ele okulun 
bahçesine yürüyüp artık evlere dönme vakti geldiği için sımsı-
kı tuttuğu arkadaşının elini bırakarak ayrılıyorlardı.

O ilacın verdiği etki ile gördüğü rüyanın sonuna gelirken 
gerçek hayatta yoğun bakımdaki hemşireleri ve doktor arka-
daşları hem eski dostunun hem de onun kalbini canlandırma-
ya çalışıyor, onları hayatta tutmaya çalışıyorlardı. Verilen çaba, 
kalp masajları ve adrenalinler maalesef yetersiz kalıyor, yine 
de kimse canlandırmaktan vazgeçmiyordu. Geçen zamanda 
umutlar her ikisi içinde tükeniyor, kadim şehir Diyarbakır’da 
bir sonbahar sabahı ilkokul sırasında başlayan bu dostluk yine 
yan yana bitişik hasta yataklarında bitiyordu.
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BITMEYECEK HASRET

Oğlum Ali Ozan’a…
Pandemide hayatını kaybeden başta hekimler 

olmak üzere tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın 
ve yakınlarının anısına…

Yaklaşık otuz yıl önceydi. Çin’de ilk vakanın ortaya çıkması 
ile tüm dünya ne ile karşı karşıya kaldığını ve nasıl mücadele 
edeceğini anlamaya çalışıyordu. Günler ilerledikçe virüs tüm 
ülkelere yayılmaya başladı. Benden bile küçük çocukların ko-
rona, pandemi, mesafe, karantina gibi kelimeleri gündelik ya-
şamlarında kullanmaya başlayacakları bir dönem yaklaşıyor-
du. Türkiye’de de insanlar, uzun ve sancılı sürecek bu dönemin 
başlangıcından habersiz, virüssüz hayatın son güzelliklerini 
paylaşıyorlardı. Tabii ki ben de…

Henüz yedi yaşındaydım. İlkokula yeni başlamıştım. Oku-
lun ilk dönemini ne olduğunu anlamadan bitirmiştik. Der-
ken Çin’den bir mikrobun yayıldığı, insanların öldüğü veya 
ölmesinler diye ev içinde kalmak zorunda oldukları haberler 
gelmeye başladı. Oyunlardan fırsat bulup televizyon program-
larına kulak kesildiğimde kimisi bize bir şey olmaz derken ki-
misi de hemen önlem alınmasının önemini dile getiriyordu. 
Ben bile o yaşımda “Uçak, araba, otobüs varsa mesafenin ne 
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önemi var ki?..” dediğimi hatırlıyorum. Belli ki çoktan karar 
vermiştim virüsün topraklarımıza kadar geleceğine. Belki de 
içime doğmuştu.  

İstanbul’a yakın bir şehirde yaşıyorduk: Düzce’de. Yaklaşık 
üç yıl olmuştu. Annem, iç hastalıkları; babam, çocuk dokto-
ruydu. O zamanlar kafamda annem, büyüklere; babam, kü-
çüklere bakıyor şeklinde kodlamıştım. Annem ile evde yaratıcı 
oyunlar oynamayı çok severdim. Oyuncaklarımı dizer, hepsi-
ne bir görev verir, saatlerce konuştururduk. Doğa yürüyüşleri 
yapardık onunla. Geceleri yatakta uyumadan önce onu bıktı-
rana kadar hikâyeler anlatır veya anlattırırdım. Eve gelince an-
nemin hastane ile ilgili pek işi olmazdı ama cumartesi günleri 
de çalıştığı için sadece pazar günleri benimdi. Akşamları da 
geç geliyordu. Babam ise evde daha fazla işi ile ilgileniyordu. 
Belki de çocuklara baktığı için hassasiyeti daha fazlaydı. Tele-
fonu hiç durmazdı. Röntgen filmleri, tahliller, tedaviler, hasta 
çocuk fotoğrafları, videoları... Hep bir soru-cevap karmaşası 
içindeydi. Onunla sinema günlerimiz olurdu. Vizyonda ne ka-
dar film varsa hepsine giderdik. Oyun parklarına gitmek ve 
süper kahramanlar hakkında konuşmak en büyük eğlencele-
rimizdendi. Genelde ikisi de mesleki tükenmişlikten ve yoğun 
tempoda çalışmaktan dolayı yorgun olurlardı. Çok söylenmi-
şimdir keşke doktor olmasaydınız diye... Ancak hekim olma-
larından dolayı bana kalan bu kısıtlı zamanları bile arayacağım 
hiç aklıma gelmezdi.  

Babamın İstanbul’da katılması gerektiği bir kongre vardı. 
Daha önce de birçok kez olduğu gibi beni de götürmek iste-
mişti. Bu teklife tabii ki evet diyecektim. Ne de olsa İstanbul 
benim doğduğum yerdi. Anneannem, dedem, teyzem, hala-
larım, amcam, dayım ve eşleri... Kocaman bir aileydik orada. 
Sadece bir hafta kalacağımı düşünerek annemle vedalaşmadan 
6 Mart günü yola çıktık. Kim derdi ki annemin kokusuna bir 
süre de olsa hasret kalacağım. Önce anneannemle dedeme git-
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tik. Birkaç gün orada kalıp halamlara geçtik. 11 Mart’ta ülke-
mizde ilk korona vakası açıklandı. Her ne kadar beni haber-
lerden uzak tutsalar da virüs ve etkilerinden haberim vardı. 
Hatta İtalya’dan gelen ölüm ve çaresizlik haberlerini babama 
sormuştum. Korkutmak istemedi beni. Bin bir türlü hikâye 
anlattı. Küçüktüm ama bazı şeyleri de anlıyordum. Derken 
Düzce’ye dönme günümüzde babamın halamlarla konuşma-
sını duydum. Vaka sayılarının hızlı arttığını, muhtemelen za-
manla yurtdışındaki durumun bizde de yaşanacağını, çocuk-
larda virüs nasıl izleyecek bilinmediğini fısıldıyordu onlara. 
Karar verilmişti. Babam gitmiş, ben kalmıştım. 

Virüs o kadar hızlı yayılmaya başladı ki hastaneye yatanlar, 
vefat edenler artık çevremizdeydi. Annem de babam da risk 
altındaydı. Onların hasretine bir de kaybetme korkusu eklen-
mişti. Babamın gittiği günden itibaren her gün onlarla görün-
tülü konuşuyorduk. Bazen onlarca kez arıyordum. Açmazlarsa 
ses kaydı yolluyordum. Açarlarsa hemen anlıyordum görevde 
olduklarını; maskeler takılı, astronot gibi kıyafetler içinde veya 
siperlik ile konuşuyorlardı. Ama ben de kağıttan ev yapsam 
göstermek istiyordum. Oyunlarıma katmak istiyordum onları. 
Annemle oyuncak konuşturuyor, babamla film izliyorduk ki-
lometrelerce uzaktan. Bu sırada eğitim de bilgisayar üzerinden 
devam ediyordu. Ne öğrensem anlatmak istiyordum. O kadar 
sık aramaya başlamıştım ki eminim kızdırmışımdır onları. 
Ama hiç yansıtmadılar. Hep güler yüzle konuştular. Her veda-
laşmada karşılıklı özlemler dillendiriliyordu uzun uzun. 

Günler geçtikçe vaka sayıları daha da artarken hükümetin 
önlemleri de katılaşmaya başladı. Bizimkilerin gözlerinden 
yorgunluk akıyordu. Televizyon haberlerinde sağlık çalışanla-
rına moral motivasyon amacıyla destek haberleri sıklaşmaya 
başladı. Demek ki durum gerçekten vahimdi. Hastalığı kapan-
lar farklı binalarda karantinaya alınıyordu. Evlatlarından ayrı 
kalmak zorunda olan ebeveynler, emen bebeklerinden ayrı 
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kalan anneler, yeni doğan bebeğini kucağına alamayan baba-
lar... Anne babaları, kardeşleri, eşleri veya çocuklarına virüs 
bulaştırabileceklerinden korkarak ve bu nedenle kendilerini 
uzak tutarak ne kadar hasret çekmişlerdi kim bilir bu kahra-
manlar?.. Hepsinin ortak özelliği sağlık çalışanı olmalarıydı. 
Özelikle de hekimlerin iş yükü hem bedensel hem ruhsal, çok 
artmıştı.

Zaman kimine göre hızlı, kimine göre yavaş akıyordu. Be-
nim için geçmek bilmiyordu. Özlem hat safhadaydı. Artık ne 
konuşmak ne onları telefonda görmek yetiyordu. Doyasıya 
sarılmak, dokunmak istiyordum. Geceleri kabuslar görmeye, 
ağlayarak uyanmalara başlamıştım. Artık konuşmalarımız 
mutluluktan çok hüzün vermeye başlamıştı. Annem her ko-
nuşmada ağlamaya başlıyordu. Babam biraz daha dik durmak 
zorunda kalıyordu. Ta ki her konuşma bitiminde “Baba, beni 
ne zaman alacaksın?” sorusuna kadar. Aslında alamazdı. So-
ruma bir cevabı yoktu çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. Şe-
hirlerden ayrılma da yasaktı. “En kısa zamanda alacağım seni.” 
demekten başka çaresi yoktu. Aslında her ne kadar ben kendi-
mi düşünsem de çektikleri acı yüzlerinden okunuyordu. 

Mayıs ortası gibi biraz halsizliğim oldu. Ağlama ataklarım 
arttı. Babam yapabildiği kadar telefon üzerinden muayenemi 
yaptı. Anladı hemen sorunu. Çok özlemiştim; evimi, anne-
mi, babamı, oyuncaklarımı hatta hiç anlaşamadığım kedimi. 
Annem yine ağlamaya başladı. Telefonu kapatırken babamın 
“Dünyayı kurtarıyoruz ama oğlumuza faydamız yok.” dediği-
ni duydum. Dakikalar sonra babam tekrar arayarak net olarak 
ilk kez bana “Seni alacağım, hazırlan!” demişti. Öyle demişse 
ne yapıp edip alacağını biliyordum. Tabii ki hemen enerjim 
yerine geldi. Yüzüm gülmeye başladı hatta sevinçle valizimi 
toplamaya bile başlamıştım.

Günler geçiyordu. Az kaldığı söylense de kimse beni alma-
ya gelmiyordu. Onlardan uzakta sırasıyla doğum günümü, 23 
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Nisan’ı ve 19 Mayıs’ı kutladım. Özelikle okulda veya dışarıda 
heyecanla, mutlulukla kutlamam gereken çocuk bayramını an-
nem ve babam olmadan kutlamak çok zoruma gitmişti. Yine 
de bayrağımızı asıp Atatürk baskılı tişörtümü giymeyi ihmal 
etmemiştim. Bu arada babam halama telefonda bazı aksilikler-
den bahsediyordu ama anlamıyordum. Sonradan öğrendim ki 
şehirlerarası yolculuk için izin alınması gerekiyormuş. Aslında 
babam için sıkıntı yoktu. Sorun yedi yaşındaki çocuğun dışarı 
çıkmasındaydı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Babam beni de ala-
cağını belirterek Düzce’den gerekli izini almıştı. Ancak İstan-
bul’da bulunduğum ilçe kaymakamlığı yaş grubumda sokağa 
çıkma yasağı olması sebebiyle izin vermiyordu. Babam tabii 
ki vazgeçmemişti. Önce üç farklı ilçe kaymakamlığına tekrar 
başvurmuş, olumlu cevap alamayınca şikâyetlerimden de yola 
çıkarak Düzce’de çocuk psikiyatri randevusu alarak tekrar izin 
almayı denemişti. Cevapların olumsuz gelmesi ve bunu öğren-
memle yıkılmam bir oldu. Ancak, telefonda hüngür hüngür 
ağlarken “Bu akşam buradaki hastaları gördükten sonra oraya 
geleceğim.” cümlesiyle yüzümde yine tebessüm yeşertmeyi ba-
şarmıştı aslan babam! 

Artık saatler hiç ilerlemiyordu. Gece yarısı 01.00 gibi ba-
bamla göz göze geldik. Gelmişti. Koşarak yanına gittim. Ama 
heyecandan sarılmayı unuttum. Sevinçten ne yapacağımı şa-
şırtmıştım. Kimseyle vedalaşmadım. Direkt arabanın arka 
koltuğuna oturdum. Babam yanıma geldi. Virüsten de çekine-
rek sarıldı, öptü, kokladı. Çok hoşuma gidiyordu ama hiç renk 
vermedim gözümden akan yaşlara rağmen. Sonra gözlerimin 
içine baktı. “Hani seninle kahraman filmleri izliyorduk ya, 
şimdi kahraman sensin. Ben ‘Yat!’ dedim mi arabanın arka-
sında olduğun yerde yatacaksın. ‘Kalk!’ dedim mi kalkacak-
sın. Anlaştık mı?” dedi. Ben korktum tabii. Nedenini sordum. 
Her zaman bana açık olmuşlardı. Bunu da gayet net açıkladı. 
Evimin Düzce olarak gösterilmesine, doksan sekiz gündür an-
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nemden, babamdan ayrı kalmak zorunda kalmama hatta böy-
le olmasının nedeninin de annem ve babamın televizyonlarda, 
gazetelerde, internetlerde boy boy teşekkür ettikleri, minnet 
duydukları doktorlardan olmasına rağmen İstanbul kayma-
kamlıklarının gerekli izinleri yaşımdan dolayı vermediklerini 
tane tane anlattı. “Ben de seni kaçıracağım bu yüzden.” dedi ve  
gülerek göz kırptı bana. Pandemide hekim olmak zordu. Ama 
hem hekim hem baba olmak daha da zordu. 

Yollar bomboştu. Düzce’ye gelene kadar beş kez durdurul-
duk. Hepsinde de planımızı soğukkanlılıkla uyguladık. Kor-
kuyordum. Gerçekten çok gizli, yasak bir şey yapıyorduk. En 
azından ben öyle düşünüyordum. Yakalarlarsa beni babamdan 
ayırıp hapse atacaklar zannediyordum. Ara ara babamı soru 
yağmuruna tutuyordum. Babam da beni sakince teskin ediyor-
du. Onun verdiği güç ile en son durdurdukları yerde arabanın 
tabanına boylu boyunca uzanmıştım. Artık kimse göremezdi, 
bulamazdı beni. Babamın “Tamam oğlum, bitti!” demesi ile, 
gece 04.00 olmasına rağmen kafamı pencereden çıkarıp ava-
zım çıktığı kadar bağırdım: “Az kaldı anne!”

Dakikalar sonra evime geldim. Babam bagajdan eşyaları-
mı alana kadar ben kapımızın önüne çıkmıştım bile. Kapıyı 
çaldım. Annem karşımdaydı. O ana kadar biriktirdiğim, bi-
riktirmediğim ne kadar gözyaşı varsa istemsizce akıyordu. Ar-
tık durdurulamazdı. Annem de eşlik etmeyi ihmal etmiyordu. 
Ama annemde de babamda da gördüğüm sarılma tereddüdü 
gözümden kaçmamıştı. Bir ara babamın geldiğini gördüm. 
Gözlerinde inanılmaz bir yorgunluk vardı. Ama beni eve ge-
tirebilmenin mutluluğu sarmıştı kalbini. Gecenin o saatinde 
bile babamın telefonu çaldı ve hasta danıştılar. Yaklaşık on da-
kika sonra da annemin telefonu çaldı. İşte o zaman kendi ken-
dime söz verdim: “Ben hekim olmayacağım. Çocuğumu başka 
şehirlerde bırakmayacağım. Onunla aylar sonra karşılaşırsam 
gece telefonu açmayacağım.” Tabii o zaman yedi yaşındaydım. 
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Her ne kadar o günleri içim acıyarak eksik hatırlasam da şim-
di biliyorum ki onlar kahramanlardı. Hepsi birer kahramandı. 
Başkalarının hayatları için kendi hayatlarını çöpe atan en bü-
yük kahramanlardı.

Virüs bulaştırma korkusu uzun süre devam etti. Hastane-
den gelişlerinde duş alıyor, telefonlarını temizliyorlardı. Bana 
sarılmadan, öpmeden önce iki kez düşünüyorlardı. Bu bir ref-
leks olmuştu. Yakın temas mümkün olduğunca az oluyordu. 
Duygusal olarak biraz eksik kalsam da yanlarında olmak ye-
terdi. Virüs ile daha fazla karşılaşma ihtimallerinden dolayı en 
ufak burun akıntısında ev içi sosyal mesafe kuralları devreye 
giriyordu. Özelikle bir dönem çocuklarda virüsün fazla yayıl-
maya başlaması ve sonrası ciddi organ tutulumu ile giden has-
talıklara neden olmasından dolayı beni ara ara yine İstanbul’a 
bırakmak zorunda kaldılar. Ama bu sefer biliyordum ki ba-
bam beni istediğim zaman kaçırabilecekti. Ama gerek kalma-
dı. Virüs etkisini zamanla kaybetti. Kısıtlamalar kalktı. Hızla 
normalleşme sürecine girildi. 

Pandemide daha yedi yaşında bir çocuktum ben. Anne ve 
babası ile anılarını daha yeni biriktirmeye başlayacak yaşlar-
daydım. Onlarla geçirdiğim güzel zamanları, oyunları, sarıl-
maları, öpmeleri, hatırlayacakken o döneme ait benim aklım-
da kalan ise kocaman ve geçmeyecek bir hasret oldu. Tüm ülke 
sağlık çalışanları için gurur duyuyoruz diyorlardı. Ama ben 
gurur duymak nedir bilmiyordum. Ben annemi, babamı isti-
yordum. Ben sadece onları yanımda istiyordum. Her gece yas-
tığıma akıttığım gözyaşlarımla babamın gelişini bekliyordum. 
Kendilerinde olan en ufak hastalık belirtisinde “Oğlum, yak-
laşma, ne olur ne olmaz!” dediklerini hatırlıyorum. Ama ben 
hasta olsam kendilerini hiç düşünmeden beni sevgiye boğduk-
larını hatırlıyorum. Bazen o sıcaklığı yaşamak için acaba hep 
mi hasta olsam dediğimi hatırlıyorum. Ama acı ile... İçimde 
hâlâ bir parça kopuyor o günleri düşündükçe.
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Yıllar sonra o günleri konuşurken babam anlattı: “Kolay mı 
sandın seni öyle bırakmak?.. Seferberlik ilan ettik tüm sağlık 
çalışanları. Canla başla mücadele ettik. Kimse kendi uzman-
lığında çalışamadı uzun süre. Herkes her yere baktı aylarca. 
Çok can kurtardık, çok can verdik. Arkadaşlarımızı, hocaları-
mızı kaybettik. Eşini, annesini, babasını, dostunu kaybedenler 
oldu”. Hemen araya girmiştim: “Ya baba beni bıraktın!.. Şu an 
anlıyorum zorunluluğu ama yedi yaşında olan Ali Ozan bunu 
bilmiyordu. Benim hâlâ o günleri düşününce içim kötü olu-
yor.” Babamın gözleri doldu: “Biz de seni çok özledik. İçimiz 
dağlandı hasretinden. Ama bu süreçte evlat acısı yaşayanlar 
oldu oğlum. Ben bilinmeze seni nasıl getirecektim. O zaman 
hiçbir şey net değildi. Hani bırak etrafımızdakilere bir şey ola-
cak korkusunu, zaman geldi, hekimler olarak bizler bir daha 
sevdiklerimizi göremeyeceğiz endişesi içine girdik. İnandım 
ki sen emin ellerdesin. Virüsten uzakta olacaksın. Aklımda 
hep ya bize bir şey olur da sen eksik büyürsün endişesi var-
dı. Ölmek değildi korkumuz. Bir daha görememekti. Sana bir 
sımsıkı sarılsam, öpsem, koklasam, varsın sonra ne olursa ol-
sun! Ama ona bile imkân yoktu. Ben seni bıraktım geldim. Bir 
başka arkadaşım eşini bıraktı. Bir başkası annesini, babasını... 
Günlerce sevdiklerini sadece pencereler, kapılar arkasından 
görenler oldu. Ayrıca şanslılarsa böyle idi çünkü bazıları sev-
diklerine doyamadan ya kendi vefat etti ya değer verdikleri?.. 
Her hâlükârda eksik kalan hikâye çok oldu pandemide. En çok 
da hekimlerde oldu bu yarım kalma. Fiziksel olarak tam olsak 
da hep yarımdık aslında.” 

O ana kadar onların açısından hiç bakmadığımı fark et-
tim. Ben annemden, babamdan uzak kalmıştım ama onlar 
evlatlarından uzakta kalmak zorunda kalmışlardı. Ne kadar 
zordu, kim bilir? Şimdi benim de çocuklarım var. Hafta sonu 
bile ayrı kalsam gözüm, ellerim, ruhum onları arıyor. Onlar 
sisli bir yolda, önlerine ne çıkacak bilmeden hareket etmek zo-
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runda kaldıklarından beni bırakmışlardı. Daha çok, bana bir 
şey olur korkusuyla... Kendilerini sadece yine benim için dü-
şünmüşlerdi. Zor zamanlardı. Pandemi boyunca insanlar çok 
zorluklar yaşadılar. Ama sağlık çalışanları, özelikle hekimler 
bu süreçte hem çok yoruldular hem de uzun süre sevdiklerine 
hasret yaşadılar. Bilinmez bir düşmana karşı hem kendilerini 
hem sevdiklerini korumaya çalıştılar. 

Doksan sekiz gün… Kimine göre belki çok az, belki uzun. 
Ama ben doksan sekiz yaşına da gelsem unutmayacağım o 
günleri ve etkilerini. Bazen düşünüyorum, en azından sağlar, 
sağlıklılar diye. Ama o yaştaki bir çocuk için kavuşma imkânı 
varken kavuşamamak, annenin veya babanın sen varken has-
taları ile daha çok ilgilenmesi o küçük bedene çok ağır geli-
yordu. Ayrıca bunun tek nedeni hekim olmaları idi. Türkiye’de 
her zaman hekim olmak zor oldu. Ama pandemide, dünyayı 
kasıp kavuran bir salgında hekim olmak belki de en zoru idi.

Pandemi çoğu insan için sadece kısıtlamalar olduğu süre 
zarfı kadar sürdü. Ama pandemiyi hekimlere, hekim yakın-
larına, özelikle benim gibi hekim çocuklarına sorarsanız pan-
demi hiç bitmedi. Çünkü o süre zarfında hekimler, iyileşecek-
lerini umarak yoğun bakıma aldıkları, geride bıraktıklarına 
hasret, yaptıklarına veya yapamadıklarına pişman her yaştan 
binlerce insanın cenazelerinin yakınlarına verilmesine tanık 
oldular. Onlar; uykusuz, aç, susuz bir şekilde virüsle savaştık-
larını, akıllarını bir an olsun sevdiklerinden ayıramadıklarını, 
cansiperane çalışırken hastalığa yenik düşen arkadaşlarını ve 
kaybettikleri yakınlarını hiç unutmadılar. Tüm sağlık çalışan-
ları ve özelikle hekimler mücadele ile geçen o yılların arkasın-
dan hep hüzünle baktılar. Sevdiklerinin anılarında olamama-
nın, kayıp giden zamanı tutamamanın çaresizliği hiç geçmedi. 
Annemin de babamın da gözlerinde o günlerin hüznü, çare-
sizliği, yorgunluğu hiç geçmedi.  
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INTIHAR NOTU

Artık bırakmak istiyorum. Her şeyi... Lanet olsun, neden 
uğraşıyorum ki zaten?.. Uğruna devam etmek istediğim 

hiçbir şey kalmadı. Bunu neden yazdığımı da bilmiyorum. 
Binlerce yıllık insanlık tarihinin son cümlelerini yazmak bana 
kısmet olacakmış, ne kadar komik Tanrı’m!.. Tanrı’mı da ağız 
alışkanlığından söylüyorum yoksa adını anmam. Off, en ba-
şından anlatmam gerek, madem son cümleler bana ait olacak, 
kafamı toplayıp her şeyi usulünce anlatmalıyım. 

Kâbus Mayıs 2022’de başladı, yok, aslında daha önce baş-
lamıştı ama yendiğimizi sanıyorduk. Covidle savaşmış ve 
yenmiştik, maskeler atılmıştı, rahat bir nefes almıştık, alır 
gibi olmuştuk ama daha aldığımız nefesi geri veremeden... Ya 
olmuyor, başlangıcı bile karıştırdım. Kafamı toparlamak çok 
zor.  Bir anlatabilsem, sonra yapmam gereken her şeyi yapmış 
olacağım ve bu dünyada daha fazla yer kaplamama gerek kal-
mayacak. 

Kendimi nasıl öldüreceğime de karar verdim. Benimle be-
raber insanlık ölüyor, soyu tükeniyor, the end. Mauritus’daki 
son dodo kuşu da benim gibi mi hissediyordu acaba? Yersiz 
ve lüzumsuz. 

Şu anda Akdeniz’de Yunan adalarından birindeyim. Tek ba-
şıma bir araştırma merkezinde. Buraya insan neslini korumak 
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isteyen HRO ‘İnsanlığı Koruma Organizasyonu’ tarafından ge-
tirilen 10.000 doktordan biriyim, 9.999 kişi öldü, onlar ölürken 
dünyanın kalanı da kara vebayla, tifoyla, kolerayla ve bittabi 
Covidle uğraşıyor ve neredeyse sonsuz bir hızla ölüyordu.

Mevcut durumu size aşikâr ettikten sonra bir ağlama krizi 
geldi, sonra çok acıktım. Yemek yedim, yemekten hâlâ zevk 
alıyor olmam çok tuhaf!.. Şimdi daha iyiyim. Anlatmak zo-
rundayım, Homeros’tan değil benden dinliyorsunuz son bü-
yük destanı. Siz aslında yoksunuz, kimse yok, yine de anlatma 
isteğimi durduramıyorum.

Sanırım insanlığın altın çağını yaşıyorduk 21. yüzyılda. Re-
fah seviyemiz taa arştaydı, tabii bazı yerlerde savaşlar, fakirlik, 
hastalıklar vardı ama yine de tarihte ilk defa milyonlarca insa-
nın başını sokacak evi, gelecek aylar için yiyeceği filan vardı 
işte. Bilimsel ilerlemeler, hijyen, antibiyotikler, felsefe, mantık, 
teknolojinin çağı...  Ben doktorum, doktordum. Çocuk dokto-
ru... Gençtim, çok zeki ve yetenekli hissediyordum kendimi, 
istersem her şeyi başarabilecek gibi... 2020’de bir salgın başladı, 
Covid-19, Çin’den yayıldı, yayılmasını öngörmüştük ve karşı-
sında durmaya çabaladık. Pek fayda etmedi, evlere kapandık, 
şımarık insanoğlu ilk tokadını yedi. Öldürücülüğü herkesi 
tehdit edecek seviyede değildi, ufak bir tokat yani!.. Yine de 
genç, zeki, atak ve yetenekliydik ya, bir sene sonra aşı hazırdı. 
Herkes rahatladı, aşılarımızı olduk. Salgın başladıktan iki sene 
sonra ilk yangı azalmış, herkes aşısını olmuş ve yeniden top-
lantılar, buluşmalar organize edilmeye başlamıştı. Nâhoş bir 
anı olacağını düşündük Covidin. 

Mayısta bizim hastanenin kongresi vardı, Kıbrıs’ta. 2 yıldır 
ilk defa yurtdışına çıkıyordum. Size söylemiştim, değil mi?.. 
Genç, akıllı, muktedir hissettiğimi ve ne kadar tecrübesiz ol-
duğumu...  Kongre sırasında bir haber yayıldı, bu sefer Ame-
rika’dan yeni Covid varyantı yayıldığı ve çok daha ölümcül 
olduğu haberi...
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Öğlen yemeği yiyordum duyduğumda, hayatımda yedi-
ğim ilk ve son ıstakoz. He he dedik, gülüp geçtik ama birkaç 
saat sonra Amerika afet durumu ilan etmişti bile. Avrupa ül-
keleri anında sınırlarını kapattılar, bizim bildiriler, sunumlar 
buharlaşarak havaya karıştı. Otel ağlayan, bağıran, isyan eden 
insanlarla doldu. Çok garip, devlet bizi akşama uçakla aldırıp 
İstanbul’a getirmişti bile, ne kadar hızlı reaksiyon gösterdiğine 
hepimiz çok şaşırmıştık. 

Ertesi gün İstanbul bir acayipti, isteyenler işe geldi, iki sene 
önceki gibi polis kontrolü, sokağa çıkma yasağı olmadı. Her-
kes evinde kalmak için can atıyordu zaten. Küçük şamar bize 
bir şeyler öğretmişti. Hepimiz kafamızı biraz toparladık, bü-
yük paniğin sebebi havaalanında çekilmiş bir videoydu. Gü-
venlik kamerası görüntülerinde bir kişi birdenbire öksürmeye 
başlıyor ve yere düşüyor, biraz çırpındıktan sonra hareketsiz 
kalıyordu. Onun üzerine eğilen kişinin başına da beş dakika 
sonra aynısı geliyordu ve sonrasında bekleme salonundaki 
50-60 kişinin yarısının da... Salonun kapıları kilitlenene kadar 
ayakta kalabilmiş olanlar büyük bir panikle etrafa dağılıyordu. 
Korkunç bir videoydu, bir sürü arkadaşım kurmaca olduğunu, 
yeni bir savaş başlatmak için bahane yaratıldığını filan açık-
lamaya girişti. Yok Amerika, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesine 
bozulmuş da bu bahaneyle yeni bir dünya savaşı başlatmak 
istiyormuş filan... Neyse efendim, panik hâli bir yandan yayı-
lırken bir yandan biz doktorlar ve bilim insanları durumu in-
celiyor, Amerikalı meslektaşlarımızla e-postalaşıyor ve duru-
ma bir açıklama getirmeye çalışıyorduk. Ölenlerin vücutlarına 
otopsi yapılmış ve daha önceki minnoş Covidimize çok benze-
yen ama ölümcül ve çok zeki bir kardeşi keşfedilmişti. Üstüne 
üstlük yeni virüs havada asılı şekilde günlerce yeni kurbanını 
bekleyebiliyordu. “Zarflı virüsler konak vücudu dışında daya-
nıksızdır.”, “Yayılım öldürücülükle ters orantılıdır.” gibi içinde 
bulunduğumuz dünyanın tüm makul ve mantıklı kurallarını 
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ve “Tüm salgınlar içlerinde kendi yıkımlarını taşırlar.” gibi fel-
sefî çıkarımlarımızı dinlemiyordu yeni virüs. Basbayağı başına 
buyruk, genç ve akıllıydı. Seni beş dakika öksürttükten son-
ra yıldırım hızıyla inflammasyonu tetikliyor ve tüm sistemler 
çöküyordu, aynı zamanda nöroaktifti, beyne de girebiliyor, 
öksürüp kan kusmazsan küçük bir epileptik nöbetle hayata 
veda ediyordun. Bu arada etrafa yayılıyor, kimilerini dakika-
lar içinde, kimilerini uzun bir aradan sonra yine beş dakikada 
öldürüyordu. Kuluçka evresi filan hikâye, resmen bizimle alay 
ediyor, herkesin vücudunda farklı davranıyordu. 

Neyse bilim insanları yeni aşıyı çok daha hızlı buldular, 15 
gün sonra ilk aşı test edilmişti, iki ay eve kapandık, eli ayağı 
tutan tüm ülkeler sınırlarını bu sefer kayıtsız şartsız kapatmış-
tı, Amerika’yı bu versiyona kurban verdikten sonra hepimiz 
aşılanmıştık. Dünyanın dengesi sarsıldı, Rusya Ukrayna’yla 
barıştı ve Amerika hiç var olmamış gibi davranmaya çalıştık. 
Ülkeler sınırlarını kapatma kuralını hâlâ uyguluyordu, tüm 
dünyaca şoktaydık ama öksürmüyor, nöbet geçirmiyor ve öl-
müyorduk. Bir önceki salgında türemiş olan aşı karşıtları sus-
pustu, insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsü baskın gelmişti. 
Hâlâ genç ve akıllı hissediyordum. 

Beş ay sonra, Amerika’yı neredeyse tam unutacakken vi-
rüsün anavatanı Çin’de yeni varyant görüldü. Beş ay önce 
geliştirdiğimiz aşının hiçbir hükmü kalmadı. İlaç dersen hak 
getire!.. Çin’de kitle ölümleri başladı. Yüce güçler affetsin ama 
hem Amerika’dan alışmıştık hem de Çin’i içten içe suçlama-
ya devam ediyorduk. O kadar da şok olmadık yani bu sefer. 
Yeni varyanta yeni aşı, yıldırım hızıyla geldi ama tıp dünyası 
tamamen değişti bu arada. Daha önceki alanlarımızın bir hük-
mü kalmadı, kronik hastalıklarla ilgilenmeyi toptan bıraktık. 
Kimse hastaneye gelemiyordu zaten. Daha dün Kıbrıs’ta Ço-
cuk Hastalıkları Kongresi’ndeyken, bugün tüm hastaneler la-
boratuvara dönüşmüş, deli gibi Covid varyantlarını anlamaya 
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çalışıyordu. Hastanelerin çoğunda varyant yayıldı ve bir günde 
kapatıldılar. Biz biraz daha şanslıydık, hâlâ hastaneye gelebi-
lenler vardı ve korkunç bir savaşma isteğinin pençesindeydik, 
artık imkanlar kısıtlıydı, değil başka ülkeler, başka şehirlerle 
bile bağlantımız yok denecek kadar azdı ama dünyanın dört 
bir yanında tüm doktorlar başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor, deli 
gibi bu virüsle uğraşıyorlardı. Neredeyse tüm devletler elle-
rinde kalan tüm imkanları internet ağını işler hâlde tutmaya 
harcadı. Bu sefer istisna yoktu, internet sayesinde iletişimde 
kalabiliyorduk. Bu sefer aşı değil ama antiviral bulundu ve bi-
zim laboratuvar-hastanemizin de katkısı olmuştu çözüme, bu 
sefer daha gururluyduk, üretim çok hızlı oldu ki zaten yapacak 
başka bir işimiz yoktu. 

İnsanlığı Kurtarma Örgütü tam olarak bu sırada kuruldu 
sanırım, aklı selim birileri bu devranın böyle devam edeceğini 
öngördü ve tüm dünyadan 10.000 doktoru toplamaya başladı, 
neden bilmiyorum, bizim hastaneden beni göndermeyi uy-
gun buldular. Hepimiz, Akdeniz’de bir adada kapalı kalacak 
ve olası tüm varyantlara karşı savaşa izole hâlde, ölüm korku-
su olmadan adada devam edecektik. Hâlâ savaşma isteğim ve 
ümidim vardı, hâlâ genç hissediyordum. 

Adaya vardıktan sonraki gelişmeleri tam olarak takip ede-
medim. Ada, cennet gibi bir yerdi ama görecek gözümüz yok-
tu. İnternet hâlâ çalışırken gelişmeleri takip ediyorduk, daha 
doğrusu dünyanın her yerinde boy gösteren yeni varyantları... 
Çin’den sonra tabii ki durmadı, Afrika ve Avustralya’da aynı 
anda başladı, biz de jet uçakları gönderip virüsü izole edip 
incelemeye başladık, artık isim koymayı bıraktık yeni versi-
yonlara, bazı ülkeler her türlü tedbiri bıraktı. Ondan sonra 
bin farklı varyant çıkmış olabilir, olmayabilir de, bilmiyorum. 
Çalışma isteğimiz sönüyordu, bu arada çıkan çatışmaları, yağ-
malamaları hatta bazı ülkelerin yaptığı gibi diğer ülkelerin 
sınırlarına girmelerini filan hiç anlatmak istemiyorum. Bir 
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süreliğine tüm dünyada orman kanunları hâkim oldu. Virüs-
lerin öldürmediklerini biz kendi ellerimizle boğuyorduk. Ama 
kitlesel ölümler arttıkça bu istek de söndü, tüm insanlık apatik 
aşamaya girdi. Herkes sessiz sedasız ölüyordu, korku filminin 
doruk yaptığı noktaya gelmiştik. Bir şekilde internetimiz hâlâ 
çalışıyordu. 10.000 kişi birbirimize sarılmış tir tir titriyorduk, 
bizim aramızda virüs yoktu, bu gidişle sadece adadaki insanlar 
kalacaktı. Bazılarımız bu fikre alışmaya bile başlamıştı. Tam 
olarak bu noktada mı bilmiyorum ama virüs değişmeye, başka 
hastalıkları taklit etmeye başladı. Artık hıyarcıklı vebalar, eski 
kolera salgınları... Of, hiç ayrıntıya girmek istemiyorum. Bitti 
işte, herkes öldü. 

Benim arkadaşlarımı merak ediyor olmalısınız. Bir gün 
bombalandık. Komik değil mi? Tüm insanlık ölürken biri bizi 
bombalamaya zahmet etti. Nasıl bir şeytanlık, hâlâ aklım al-
mıyor, bombalar bir çoğumuzu biçip geçti, birbirimizi tedavi 
ettik ama artık geçti, sanırım bombaların üzerinde de virüs-
ler vardı, izole filan etmeye uğraşmadık, ölmeye başladık. Ben 
niye hastalanmadım, bilmiyorum. Tüm bu süreçte bir kere 
hasta olmadım. Neden yaralanmadım, neden ölmedim, hiçbir 
fikrim yok. Ellerimle gömdüm gömebildiklerimi. Buraları an-
latmamı beklemeyin lütfen. 

Artık yalnızım, uzun süredir. Adanın bir köşesine çekil-
dim, yiyecek var, balık da avlıyorum. İlk başta umudum var-
ken kendime bir barınak inşa ettim, adada vahşi hayvan yok. 
Günlerce, aylarca düşündüm. Neden yaşadığımı çözemedim. 
Belki de yaşamıyorum, yaşadığımı varsayıyorum sadece. Bil-
miyorum. Ümidim yok artık, istesem adadan ayrılabilirim, 
tekne kullanmayı biliyorum, benzinim de var. Ama o benzin-
le kendimi yakmayı tercih ederim ki yapacağım da bu. Genç, 
umutlu, akıllı ve becerikli hissetmiyorum.  

Devam etmek istemiyorum. 
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* * *

Adem-Havva Projesi - Ganstragrat gezegenine sunul-
mak üzere ara rapor: 

287. erkek denek de intihar etti. Kadınlarda intihar 
oranı 1.9. Erkeklerden henüz yaşayan yok. Sebeplerini 
araştırıyoruz.  Erkek ve dişi bireyler birbirine çok benzi-
yor. Sadece üreme organları ve hormonlarında belirgin 
farklılıklar var.  Gezegende hermafrodit birey yok. Yalnız-
ca kadınlar doğuruyor. Sebebin bu olabileceğini düşünü-
yoruz. Ayrıca gezegendeki baskın üreme şeklinin neden 
iki ayrı cinsiyeti zaruri kılacak şekilde evrimleştiğini he-
nüz çözemedik, bu dünyada her şey çift gibi görünüyor.  
Daha fazla inceleme yapmak gerek. Kromozom analizle-
rini artırmalıyız. Simulatör programlarını bugüne kadar 
cinsiyet ayrımı yapmadan kullandık, belki erkeklere fark-
lı simulatör programları uygulanmalı.

Deneylere devam edilecek.
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ÇOK SONRADAN “UMUT”

Corona virüs salgınında kaybettiğim başta babam  
EKREM KAZANASMAZ olmak üzere tüm şehit  

kahraman doktor meslektaşlarıma ve karşılık  
beklemeden cepheden ayrılmayan kahraman,  

cesur sağlık ordusuna...

Gece saat on bir civarındaydı. Yine nöbet çok yoğun ge-
çiyordu. Minicik bedenler dünyaya gözünü açmış, çeşitli 

sebeplerle kliniğimizde izleniyordu. Hastalardan biri kötüydü, 
canım bu yüzden çok sıkkındı. Yenidoğan bölümü ile tanıştı-
ğımdan beri onların acı çekmesi, hastalanması beni derinden 
etkiliyordu. Dayanamıyordum, kaldıramıyordum bu durumu. 
Bazen ne yaparsak yapalım, hayata gözlerini yuman o minik 
bedenlere son dokunan olmak kalbimi yaralıyordu.

Çok önceden çeşitli sebeplerle istifa kararı almıştım.  DHY 
süremin dolmasını bekliyordum ve nihayet yarın sabah nö-
betin bitişi ile DHY süremin tamamlanması gerçekleşmiş 
olacaktı. Birkaç dakikalık dinlenme süremde bu düşüncelere 
dalıp gitmiştim. Birden hemşire hanımların telaşlı hâlleri dik-
katimi çekti. Serviste kötüleşen bir durumdan bahseder gibi 
değillerdi. Hem öyle bir durum olsa ilk bana haber verirler-
di. Bir an içim rahatladı. Yine de merak ettim. Yanlarına biraz 
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daha yaklaşınca konuşulan konunun, kliniğimizin şu an için 
çok ötesinde gibi görünse de günlerdir haberlerde takip ettiği-
miz, Çin’de başlayan felaketin ülkemize sıçrayışının ilk haber-
cisi olduğunu anladım. Hemen telefonu elime aldım ve tarihe 
baktım: 11 Mart 2020. Bu tarih ülkem için çok önemliydi, far-
kındaydım. Kalbimi o an için saran kasvetin ne olduğunu çok 
sonra anlayacaktım. Stresli olunca ve kötü hislerde hep aynı 
şeyi yapardım: Gözlerimi kızarıncaya kadar ovuştururdum. 
Ne olmuştu bana, neden bu kadar endişelenmiştim? Oysaki 
açıklanan ilk ve tek vakaydı. Şu an ne olduğunu anlayamasam 
da çok sonra hatırlayacaktım bu geceyi. Bunu çok derinden 
hissediyordum.

Nöbet bitmek üzereydi. Gündüz ekibine devir saati yakla-
şıyordu. Bir yandan da çok uzun zamandır planladığım istifa 
dilekçemi yazıyordum. Yazarken kelimeler bir ileri, iki geri 
gidiyordu sanki. Çok emek vermiştim. Çok yorgun, kırgın, 
umutsuz, çaresizdim. Biraz ara vermek iyi gelecekti bana, his-
sediyordum. Çocuğumla ilgilenebilecek, kendimi dinleyebile-
cek, enerjimi yeniden depolayabilecek bir zamana ihtiyacım 
vardı.

Nöbet devri başladı. Çok şükür kayıpsız bir nöbetti. Ne ka-
dar yorulursam yorulayım, hiçbir yorgunluk bir bebeğin ha-
yattayken son dokunanı, son kalp atışını duyanı, son nefesini 
hissedeni olmaktan daha kötü değildi benim için.

Nöbetten çıktım, personel şubeye dilekçemi verdim. Çok 
üzüldüler. Ben de üzüntümü gizlemek için çok yorgun oldu-
ğumu, sonra tekrar ziyarete geleceğimi söyledim ve ayrıldım. 
Dilekçeyi verince belirli bir süre cevabı beklemem gerekiyor-
du. Bu sürede çalışacaktım.

Eve geldim. Arabayı park edip indim. Bir amca seslendi. 
Arabanın kontağını açık unutmuşum. Amcaya akümün haya-
tını borçluydum artık. Kontağı kapattım, farları kontrol ettim 
ve binaya doğru yürümeye başladım. Apartman dış kapısına 
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gelince durdum. Ne kadar süre durduğumu bilmiyorum. Bi-
nadan birileri kapıyı açınca kapıda öylece nedensizce bekledi-
ğimi fark ettim. Yoğun bakım kapılarının sensörlü olması ne-
deni ile otomatik açılıp kapanması durumuna o kadar alışmış 
olacağım ki bina dış kapısının sensörlü otomatik olmadığını, 
anahtarla açılması gerektiğini bir an için unutmuştum. Öylece 
anlamsızca kapıda bekleyişim aklıma geldikçe tebessüm ettim. 
Eve girdim. Elimi yüzümü yıkadım, üstümü değiştirdim. Ar-
tık uyumak istiyordum. Nöbetin uykusuzluğunu hissettiğim 
saatler gelip çatmıştı. 

Tam başımı yastığa bıraktım ki bir şey daha geldi aklıma: 
Oğlumu annemden almayı unutmuştum. Oysa dün söz ver-
miştim, nöbetten çıkar çıkmaz onu alacak, tüm gün birlikte 
zaman geçirecektik. Kalkmalıydım ama göz kapaklarım iyice 
ağırlaşmıştı. Açılacak gibi de görünmüyordu. Bir kahve içer-
sem kendime gelebilirim diye düşündüm. Bu kaçıncı kahveydi, 
unutmam çok doğaldı artık. Demek ki kahve işe yaramamıştı. 
Bir çay demlemeliyim diye düşündüm. Çayı demledim, aynı 
zamanda dışarı çıkmak için hazırlandım. Sonra bardağa çayı 
doldurdum. O sırada telefonum çaldı. Oğlum çoktan mızmız-
lanmaya başlamıştı. Hemen çantamı aldım ve evden çıktım. 
Oğlumu aldım ve tüm gün söz verdiğim planları uyguladık. 
Akşamüzeri eve döndüğümüzde, masadaki bir yudum bile 
alamadan bıraktığım, buz gibi olmuş çayımı gördüm. Oysa o 
çayı demlerken çayı demledim mi diye unutup beş kez kont-
rol etmiştim. En sonunda çayı içmeyi unutmuştum. İşte, hayat 
tam da bir yudum çay içmek için verdiğimiz uğraşlardı. Fakat 
çoğu zaman çayı içmeyi unutuşumuzla sonlanıyordu. Bu gece 
önemliydi. 

Vaka bildiriminin ikinci günüydü. Bakanımız, televizyon 
gece canlı yayınından bugünkü vaka sayısını bildirecekti. Ka-
fam çok karışıktı. Bir yanım bu durumun çok önemli ve uzun 
süreli bir durum olacağını düşünürken bir yanım kötü düşün-
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memem gerektiğini söylüyordu. Daha önce kuş gribi, domuz 
gribi gibi ağır seyredebilen hastalıkları duymuştuk, görmüş-
tük. Ama bu başka türlü bir salgındı.  Tarihî bir olaya tanıklık 
edeceğimizi hissediyordum, ne yazık ki!..

Fakültede derslerde anlatılan, şu an günümüzde rastlama-
dığımız eradike edilen, tedavisi bulunan, aşı ile önlemi alınan 
birçok hastalığı dinlemiştik. Ama birçoğumuz bunları gör-
memiştik. Hastalık olarak dinlediğimiz şeylerin ülkeleri ve 
insanları sosyal açıdan ne kadar etkilediğini, onlarda ne anı-
lar bıraktığını, onlara nasıl kötü durumlar yaşattığını, onların 
salgınlarla mücadelede izledikleri yöntemleri sormak, hiç ak-
lımıza gelmemişti.  Mesela çiçek hastalığı ilk nasıl ortaya çık-
mıştı, nerelere yayılmıştı, tedavisini bulan kahramanlar hangi 
şartlarda kaç gün içinde bulmuştu? Ya da kolera salgınını ya-
şayan insanların sosyal hayatı nasıl etkilenmişti? Fakültede Tıp 
Tarihi dersi vardı ama bunlara hiç değinilmemişti. Bir salgının 
tarihi, seyri, yaşarkenki yıkımları, mücadeledeki yöntemleri, 
kahramanları, kayıpları, tecrübeleri anlatılmamıştı. Belki bu 
tarihî olaydan sonra ders konularına bir yenisi olarak ekle-
necekti bunlar da. Bu hastalıkları sadece hastalık ve özellikler 
olarak derslerde öğrenip gerçek hayatta görmemek ne kadar 
güzel bir şeymiş!.. Bilimin cehaletle savaşının ne kadar büyük 
göstergesiymiş meğer. Birçok şey gibi bunları da tüm dünya 
olarak çok sonradan anlayacaktık.

Haberlerde halkın nabzı tutulmaya başlanmıştı. Spiker pa-
nik bir ses tonuyla, Covid-19 ile ilgili Çin’den görüntüleri su-
nuyordu. Ölenler, nöbet geçirenler, malzemelerin, hastanele-
rin ve sağlık çalışanlarının yetersiz sayıda olması gibi pek çok 
iç karartıcı durumdan bahsediyordu. Televizyonu kapattım.

Hayır, hayır!.. Bizde vaka az ve kontrol edilebilir, edilecekti 
de... Hem Çin’den giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Yok, yok çok ya-
yılmayacaktı, sakin olmalıydım!.. Birden kendimi teselli eder-
ken buldum.
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Her gece aynı saatte vakalar bildiriliyordu. İşte, o malum 
saat yaklaşıyordu. Vaka sayısı dünden çok, yarınlardan ise çok 
çok azdı. Bir sonraki geceyi merakla bekliyorduk. İnsanlar 
sosyal medyada geyiğini yapıyordu, yarınki vaka sayısı üzerin-
den bahse giriyorlardı. Sanırım endişelerini bu şekilde baskı-
lamaya çalışıyorlardı.

Günler geçiyordu. Her gece aynı saatte, bir önceki günden 
daha fazla vaka sayısı olduğu bilgileri paylaşılıyordu. Çok şü-
kür, henüz kayıp yok, ağır vaka yok diye sevinirken gün geç-
tikçe paylaşılan bilgilere bunlar da eklenmeye başlanmıştı.

Birçok ülkede de durum bizim ülkemizdeki gibiydi. Ve ne 
yazık ki hiç bilmediğimiz bir düşmanla tüm dünya olarak sı-
nav veriyorduk. Bizden önce bu durumu yaşayan ülkelerden 
izledikleri yol ve edindikleri tecrübeleri dinliyor ve uyguluyor-
duk. Bu süreçte diğer ülkelerdeki doktor sayısı ve sağlık kuru-
luşlarındaki yetersizlikleri de haberlerden izliyorduk. Her gün 
işyerinde, markette, sokakta gündem Covid-19 olmuştu.

Birden istifa dilekçem geldi aklıma. İstifa sebebim özel so-
runlarımdı fakat şu an cepheden ayrılmam doğru olmazdı. Bu 
bir savaştı ve bu savaşta askerler, sağlık çalışanlarıydı. Şu an 
istifa etmiş, çalışmıyor olsam dahi ülkemin bana ihtiyacı varsa 
koşa koşa gelirdim. Bu cephede, nerede bana ihtiyaç duyula-
caksa o boşluğu doldururdum ve şu an da doldurmalıydım. 
Tüm meslektaşlarım da aynı şeyi yapardı. Personel şubeyi ara-
yıp geri çektim dilekçemi. Memur arkadaş çok sevindi duyun-
ca. Sebebini sordu. Panik olmaması için bir süre daha erteleme 
kararı aldığımı belirttim. Herkes çok tedirgindi. Dikkat edil-
meden sarf edilen tek cümle insanlarda stres, endişe ve korku-
ya yol açıyordu.

Yenidoğanda hastalarımla ilgilenmek beni rahatlatıyordu, 
daha az düşünüyordum salgın felaketini. O an felaket olarak 
andığım şeyin çok sonradan sıradanlaşacağını bilmiyordum, 
bilmiyorduk. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir düşman 
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karşımızdaydı. Yaşayıp görecektik, öğrenecektik. Bu fikri ka-
bullenmek zorunda kalmıştım.

Vizit gezerken kuvözlerin birinden çat pat sesler geldi. 
Döndüm baktım ki erken doğduğu ve solunum sıkıntısı ol-
ması nedeni ile günlerdir izlediğimiz minicik kuzumuz can-
lanmış, kanlanmış, hareket ettiği yetmemiş, bir de bize selam 
vermek için sesler çıkarıyordu. Annesi gelmiş, güzelce besle-
miş, gitmiş. Hemşire hanım: “Annesini arıyor hocam, çok alış-
tı artık.’’ dedi. Güldük, “Sabırsız miniğimizi muayene edelim o 
zaman.” dedim. Durumu gayet iyiydi. Beslenmesi yeterli dü-
zeye gelince taburculuğunu planlamaya başlayabilirdik artık. 
Önümüzdeki hafta taburcu olabileceğini umuyordum. Umu-
yordum çünkü yenidoğan, bana, taburcu oluncaya kadar her 
an bir aksilik çıkabilme gerçeğini öğretmişti. Zaten annesi her 
gün geliyordu. Bazen rast geliyordum. Ne kadar güzel sevi-
yordu!.. Bizim minicik haklıymış annesini istemekte. Annesi 
besledikten sonra yanıma geldi: “Hocam evde de 3 çocuğum 
var. Beni özlemişler, ben gitsem, birkaç gün kalıp gelsem olur 
mu?” dedi. “Olur, annesi.’’ dedim.

Bu süre içerisinde salgınla ilgili yeni yeni kurallar konu-
luyor, yeni yeni uygulamalara geçiliyordu. Çok yorgunduk. 
Artık alışıyorduk. Eskisi gibi vaka sayısını öğrenmek için me-
rakla gece yarısını beklemiyor, sabah bakarız diyorduk. Artık 
“eskisi gibi’’ demeye başlamıştık. Bu bile bu durumu kabullen-
diğimizi gösteriyordu.

Birkaç gün sonra odamızın telefonu çaldı. Arayan minici-
ğimizin annesi idi. Gideli birkaç gün olmuştu.

“Buyurun annesi.”
“Merhaba hocam, nasılsınız?”
“Teşekkür ederim annesi, siz nasılsınız?”
“Hocam, bizim apartmanda Corona virüs hastası varmış. 

Binada herkese test yapıldı. Sonucum pozitif. Bugün gelecek-
tim aslında ama gelemedim bu yüzden.”
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Oysa annesi gelince birkaç gün daha izleyip taburcu ede-
rim diye planlamıştım. “Hayat, biz planlar yaparken başımı-
za gelenlerdir.” demiş ünlü bir düşünür. Şu an tam olarak bu 
cümleyi yaşıyorduk.

“Tamam annesi, sorun değil. Sen bebeğini merak etme, 
bize emanet.”

“Hocam, benim bebeğim sevilmeye alıştı, çok huzursuzla-
nıyor mu şimdi?”

“Sabah muayene ederken gayet iyiydi annesi. Yine de kay-
gılanma sen, ben hemşiresine bu açıdan da izlenmesini söyle-
yeceğim.”

“Hocam, çocuğun var mı?”
“Var annesi.”
“Allah bağışlasın o zaman, beni sen anlarsın. Lütfen, be-

beğim çok huzursuzlanırsa, ağlarsa onu kucağına alıp sev ho-
cam, Allah rızası için!..”

Bir an sustum, ne diyeceğimi bilemedim. Ama sonra ortak 
duygumuz olan annelik ağır basacak ki:

“Tamam, sen endişelenme annesi! Ağlar, huzursuzlanırsa 
dediğini yapacağım. Sen sakin ol, sütün kesilmesin. Sütünü 
sağ ve dolaba sakla.”

Bir an düşündüm. Normal şartlarda saklanırdı ama pozi-
tifse, sütü saklarsa bebeğe verebilir miydi? Henüz bunla ilgili 
bilgi mevcut değildi. Ama bu konuya da çok sonradan elbette 
bir açıklama gelecekti.

Hemşiresine gidip durumu anlattım.
Hemşire hanım: “Evet hocam, çok huzursuzlanıyor, özelik-

le beslenme öncesi... Annesi beslenme öncesi sakinleştiriyor-
du. Annesini istiyor, bugün zor besledim.’’ dedi.

“Eğer beslenmesi azalır, çok huzursuzlanırsa bana haber 
verin lütfen!” dedim.

İki saat sonra hemşire hanım bezlere, havlulara sarılı hâlde 
minicikle yanıma geldi. “Besleyemiyorum hocam, olmuyor. 
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Çok huzursuz, almıyor.’’ dedi. Miniciğimizi aldım, doktor 
odasına götürdüm. Elimi temizledim. Üstüme anne besleme 
önlüklerinden giydim. Bez yumaklarını düzeltim, sonra sarıl-
dım. Alnını, yüzünü, başını okşadım ve konuşmaya başladım.

“Miniciğim, ben annen değilim!.. Biliyorsun sen zaten, 
doktor teyzenim. Annen birkaç güne gelecek. Gelince seni 
biraz daha büyümüş görsün istemez misin? Biliyor musun, 
annelerin en sevdiği şey bebeklerinin kilo almasıdır. Annen 
gelinceye kadar bize yardımcı olur musun? Benimle, hemşi-
re teyzelerinle idare eder misin? Annen gibi olamam elbette. 
Ama doktor teyzen olarak fena sayılmam. Hııı, anlaştık mı?’’

Ağlamaktan kan ter içinde kalan miniğim birden sustu, 
konuşurken gözlerini bana dikti. Ne kadar güzel bakıyordu, 
umut doluydu. Besledim. Yavaşça, sakin sakin içiyordu artık. 
Beslerken annesini düşündüm. Kim bilir ne kadar merak edi-
yordu. Besletmeye başlattığımız günden beri her gün eksiksiz 
tüm beslenme saatlerine uyarak geliyordu. Çok ilgiliydi. Peki, 
ya annesi ağır geçirirse ne olacaktı? Düşünmek istemiyordum 
çünkü bebekler, tüm duyguları hissederdi. Bunu, kendi çocu-
ğumda yaşayarak öğrenmiştim. Nedense boğazım düğümlen-
di. Minicik hissetmesin diye hemen konuştum. 

“Annen gelecek, sıkı sıkı sarılacak yine sana. O zaman he-
men bizi unutma, tamam mı?’’

Günlerce biz bu minicikle arada sohbet, arada beslenme 
yapalım derken bağlanıverdik. Öyle ki gece hemşiresi sustu-
ramadığında beni arıyordu. Ben de yapması gerekeni anlatı-
yordum.

Günler sonra bir adam ve kadın geldi. Miniciğin babası ve 
halasıymış. Karantinaları bitmiş olmalı diye düşündüm. Ama 
annesi neden yoktu ki?..

“Annesi nerede?”
“Anneyi kaybettik hocam, Coronadan!..” 
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Gözleri doldu. Ailece ağır geçirmişler. Komşularının şehir 
dışından gelen bir akrabasından herkese bulaştığını anlattı 
babası. Annesi, en son sanırım dört veya beş gün önce ara-
mıştı. İlk zamanlar sık sık bilgi almak için aramıştı ama son 
zamanlarda aramaması ayrıntısını kliniğin ve hayatın koşuş-
turmacasından fark edememiştim. Annesi ile en sonki telefon 
konuşmamız geldi aklıma:

“Hocam, bebeğim nasıl?”
“Çok iyi annesi, bize çok alıştı. Gelince seni istemeyebilir, 

bunu sen istedin. Sana iyi haberim var, artık ihtiyacı olan ma-
mayı tek seferde içebiliyor. Çok güzel kilo da aldı. Siz nasılsı-
nız, iyi misiniz?”

Gülüşmüştük… Son kezmiş demek…
“İnşallah bunu da atlatacağız, hocam sağ olun!.. Allah razı 

olsun hocam, hem sizden hem hemşirelerimizden. Onlara da 
çok teşekkür ettiğimi söyleyin. Bir de hocam, kapatmadan 
bana Whatsapp’tan fotoğrafını atar mısınız?”

Çocuk ya da bebek olsun, fark etmez. Bir bireyin kendi-
sinden izin alınmadan fotoğrafının çekilmesini, herhangi bir 
yerde paylaşılmasını doğru bulmuyordum. Kendi çocuğumun 
bile anı olarak çektiğim fotoğraflarını, bu sebeple hiçbir plat-
formda paylaşmamıştım. Biraz düşündüm. Günlerdir çok me-
rak ediyor olmalıydı annesi. Endişe ve stres süt azalmasına se-
bep olabilirdi. Ayrıca, o kadar saygılı, içten ve duygu doluydu 
ki annesinin sesi… 

“Tamam, yollarım annesi!.. Sen bana numaranı ver.”
Numarasını almıştım. O an başka hasta kötüleşince unutu-

vermiştim yollamayı. Kliniğe bir hasta yatarken diğeri taburcu 
oluyor, bir başka hasta kötüleşiyor derken tamamen çıkmış 
aklımdan. Sonraki gün vizit gezerken aklıma geldi. Fotoğrafı 
çekip yolladım annesine. Babası ile konuşurken aklıma o gün 
yolladığım fotoğraf geldi. Eyvah!.. Umarım yollamakta geç 
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kalmamışımdır, inşallah annesi görebilmiştir kuzusunu son 
kez. Panikle sordum babasına:

“Annesine birkaç gün önce Whatsapp’tan bebeğin resmini 
yollamıştım, son kez görebildi mi peki?” diye sordum.

“Gördü hocam. Yoğun bakımdaydı, bizi almadılar yanına. 
Oradaki hemşire hanıma yolladık, sağ olsun, o yoğunluğunun 
içinde bize yardımcı oldu. Kendi telefonundan gösterdi. Hem-
şire hanım bakıp bakıp ağladığını söyledi.”

Allah’ım, bu nasıl bir sınavdı? Tüm insanlık olarak bu 
hastalıkla savaşta mücadele ediyorduk. Kayıplar sayı olarak 
bildirilse de o kayıpların ardındaki hikâyelerden hepimiz 
habersizdik. “Çok şükür.” dedim. Bu acının içinde annesine 
ölmeden önce fotoğrafı ulaştırabilmiş olduğuma şükrettim. 
Yoksa vicdanen kendimi çok kötü hissederdim. Kafamdan 
geçen birçok düşünce trafiğinin gürültüsünü babası bozdu. 
Bebeğin babası:

“Hocam taburcu olabilir miyiz? Yasaktı, karantinaydı, yastı 
derken ancak bugün gelebildik. İlçede oturuyoruz. Eğer bebe-
ğin durumu iyiyse taburcu olmak istiyoruz.” dedi.

 “Tabii olur babası, gayet iyi!.. Siz bekleyin, biz taburculuk 
işlemlerini hazırlayalım. Halaya da besleme eğitimi verelim.”

Boğazım düğüm düğüm, yutkunmaktan zor konuşuyor-
dum. Babası yanlarında bebeğe giydirilmesi için getirdikleri 
kıyafet poşetini uzattı, aldım. İçeri girdim, hemşiresine tabur-
culuk için son eksikleri tamamlamasını söyledim. Kıyafetle-
rini ben giydirmek istedim. Sanırım annesi de böyle isterdi. 
Miniciğimizi alıp odama götürdüm, giydirmeye başladım. Bir 
yandan da boncuk boncuk bana bakan gözleriyle sesimi duy-
mak istediğini hissettim:

“Miniciğim, gidiyor musun?’’
Ne söyleyecektim? Annesinin olmayışını nasıl anlatacak-

tım? Kim bilir ona kaç yaşında, kim tarafından anlatılacaktı 
tüm bu olanlar. Konuşmaya devam ettim:
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“Bir gün büyüyüp söylediklerimi anlayacak yaşa geldiğinde 
ki sen şu anda da anlıyorsun beni, çok akıllı bir bebeksin, sana 
doğduğun dönem olan bir salgından, tarihî bir olaydan bah-
sedilecek. Belki bazı fotoğraflara bakacaksın, herkes maskeli. 
Komik bulup güleceksin. Günlerce evlerden çıkamadığımızı, 
bayramları bile yalnız geçirdiğimizi, marketlerde en çok tüke-
nen şeyin kolonya, sabun olduğunu, ellerimizin yıkamaktan 
nasıl çatladığını anlatacaklar. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde 
son kez de olsa dokunamadığımızı, göremediğimizi, vedalaşa-
madığımızı anlatacaklar. Her şey sana biraz komik, biraz tuhaf 
ve bugünleri düşündükçe en çok da acı gelecek.

Son vedaları hiçbir zaman sevmezdim. Bu defa yaşadığım 
“son veda” çok farklıydı. Bir annenin bebeğini fotoğraftan da 
olsa son kez görmesine vesile olmuştum. Sıkıca sarıldım. En 
sonki konuşmamızda annesi yine “Öp, sarıl, konuş!” demişti.

Çocukları öpmeyi hijyen açısından hiç doğru bulmazdım. 
Şimdi taburcu olacaktı. Annesinin son kez telefonda söyledik-
leri istek değil, vasiyetti artık. Belki onu annesinin istediği gibi 
öper, koklarsam annesi huzur içinde ebedi uykusunda olacaktı.

Konuşa konuşa giydirdim. Durdurmaya çalıştığım gözyaş-
larım boğazımda düğümlenmişti artık. Yutkuna yutkuna de-
vam ettim: 

“Annenin benden son isteği yine seni öpüp koklamam, sa-
rılmam ve senle konuşmamdı. Ne kadar iyi bir dinleyicisin. 
Sen istedikçe konuşmayı, sarılmayı yaptık. İki şey eksik kaldı. 
Onu da tamamlayalım mı şimdi?’’

Neredeyse on dakika olmuştu. Gerçekten söylediklerimi 
anlıyor muydu? Beni sessizce dinlemişti. Sarıldım, sarmala-
dım kollarımla, kokladım. Hem annesinin hem de yavrusunu 
son kez koklayamamış olan tüm annelerin yerine… Sonra el-
lerinden öptüm. Kıyamadım yüzünden öpmeye. Kendi çocu-
ğumu da kıyamazdım yüzünden öpmeye. Böyle bir bağdır işte 
annelik. Çok seversin, gözünden sakınırsın, öpmeye, sevmeye 
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kıyamazsın. Öptükçe ellerini rahatladı. Gülümseyerek uykuya 
daldı. Kulağına sessizce fısıldadım:

“Ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. Seni çok seve-
cekler, endişe etme. Annen kadar huyunu bilmezler. Sana alış-
maları için biraz zaman ver onlara.  Annen de seni her zaman 
koruyup kollayacaktır.’’

Ahh!.. Acaba bu virüse nelere sebep olduğu anlatılsa durur 
muydu hâlâ? Bence o da sebep olduğu şeyleri kaldıramazdı. 
Arkasına bakmadan giderdi.

Babasına verdim miniciğimizi. Annesi ile aramızda geçen 
konuşmayı anlattım. Annesinin isteklerini yaptığımı söyle-
dim. Babası da halası da çok duygulandılar, ağladılar. Bende 
de düğümler artık çözülmüştü. Üçümüzün de gözlerinden 
yaşlar süzülüyordu.

“Tekrar başınız sağ olsun!.. Annesi çok ilgili, saygılı biriydi. 
Mekânı cennet olsun. Biz size annesinin de vasiyetlerini yeri-
ne getirerek sağ salim teslim ettik. Sizin bebeğin bir huyu var 
ki sormayın. Beslemeden önce huzursuzsa konuşarak, severek 
sakinleştirin. Bunları yapmadan beslenmiyor zaten. Telefon 
numaramı yaz babası. Ne zaman ihtiyacınız olursa arayabilir-
sin. Tüm bu kötü günleri sizler de geride bıraktığınızda sağlık-
lıyken de görmek isterim miniciğimizi. Biz de ona çok alıştık.”

“Tabii hocam, geliriz ziyaretinize, her şey için size ve hem-
şirelerimize teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Eşim 
sizlerin sayesinde belki de gözü arkada gitmedi. Hep birlikte 
kendi evladınız gibi bakmışsınız çocuğumuza. Var mı bir em-
riniz?”

“Var babası, ona çok iyi bakın.”
Tüm bunları konuşurken miniciğimiz uyanıverdi. Yüzüne 

halasının örtüğü örtüyü son kez kaldırdım. O güzel yüzüne, 
bize umut olan boncuk gözlerine son kez baktım.

“Sağlıkla büyü. Yolun hep güzelliklere açılsın. Babası, ismi-
ni ne koyacaksınız?”
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“Bilmiyorum hocam, düşünecek zaman olmadı. Sizin ak-
lınızda bir isim varsa emeğiniz büyüktür, siz isim verin bebe-
ğimize.”

Düşündüm bir an.
“O artık sizin için hayata bir kez daha tutunma sebebi ola-

cak. Senin için de çok zor bir durum, farkındayım. Evdeki üç 
çocuğu da öp benim için. Adı size de uygunsa ‘UMUT’ olsun.”

“Çok güzel düşündünüz hocam!.. Ben şimdi gidip kimliği-
ni çıkaracağım. Umut, umudum benim!..”

Adıyla seslenmek istedim son kez: “Umut! Adın gibi umut 
dolu ol, yaşam sevincin bol olsun, isminle sağlıklı mutlu yaşa!’’

Adı ‘’UMUT’’ olmalıydı. Tüm dünyanın şu an en çok umu-
da ihtiyacı vardı. Her şeyin güzel olacağına, bu kötü günleri 
geride bırakabileceğimiz inancına ihtiyacımız vardı. Çok yor-
gunduk ve daha ne kadar yolumuz vardı, hiç kimse bilmiyor-
du, öngöremiyordu. Şu an için bir bilinmezliğin içinde yolcu-
luk yapıyorduk. Umut gibi bebeklerdi bizleri de bu yolculukta 
yılmaktan, pes etmekten döndüren, umutsuzluğa düşmekten 
kurtaran, yorgunluğumuzu unutturan, günümüze neşe katan, 
kederimize tebessüm olan, endişe karanlığımıza ışık olan, düş-
tüğümüzü hissettiğimizde bize uzanan el olan… 
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DR. ÖZNUR YILMAZ GONDAL

İstanbul’da doğdum. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Uğur Derman İngilizce 
Programını başarıyla tamamlaya-
rak Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Kliniğinden uzmanlığımı 
aldım. Yakacık Kadın Doğum ve 
Çocuk Kliniğinde mecburi hizme-
timi yaptıktan sonra 7 sene özel 
bir hastanede uzman doktor ola-
rak çalıştım. 5 senedir Beykent 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ-
retim görevlisi olarak çalışmakta-
yım. İki sene hekimlik uygulama-

ları koordinatörlüğünü yaptım. Üç senedir de Beykent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlığı ve 
eğitim koordinatörlüğünü yürütmekteyim.
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ZEYNEP

Hematoloji servisinde sıradan bir gündü. Sabah orderla-
rının telaşı, odaların temizliği, asistanların koşuşturma-

sı, sabah alınacak kanların planlanması… Asistan odasından 
çıkıp uzman odasına doğru periferik yaymaları almak üzere 
koşar adımlarla yöneldim. Aralanmış kapıdan kafamı içeri 
uzattığımda camın kenarında dışarıyı izleyen Zeynep’i gör-
düm. Zeynep, 7-8 yaşlarında, serviste akut lenfoblastik löse-
mi tedavisi gören hastalarımızdan biriydi. Saçları, kaşları ve 
kirpikleri kemoterapiden dolayı dökülmüş olmasına rağmen 
ışıl ışıl, kocaman kömür gözleri, tatlı, cilveli gülüşünden onun 
bir kız çocuğu olduğunu hemen anlardınız. Onu izlerken ak-
lıma aşağıda, hastane kapısının önünde, çocuğunun gür kaş-
larına aldırış etmeden saçlarını kazıyıp sözde lösemi tedavisi 
için para toplamaya çalışan çingene geldi. Acıdım içimden. 
İnsanlar ne tuhaf!.. Böylesine bir hastalığı çocuğuna yakıştır-
mak bile son derece ürkütücüyken bunu para kazanma kapısı 
olarak görmek... Neyse dedim, bunlar da hayat kavgasının bir 
parçası.

Zeynep o gün biraz durgun gibiydi, benim geldiğimi duy-
mamış, dışarıya dalıp gitmişti. İçeri girmeden Zeynep’i neşe-
lendirmek için kapıdan seslendim: 

“Zeyneep papucu yarııım, çık dışarıyaaa oynayalııım!”
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Zeynep’in dikkatini çekmeyi başarmıştım, kafasını çevirip 
bana baktı. Gözlerinde her zaman görmeye alışık olduğum 
ışıltı yoktu. Ağzından bir çırpıda şu kelimeler döküldü: 

“Çıkamam ki!.. Dışarı oynamaya çıkarsam ölürüm!..” 
O kadar hesapsız, o kadar inanarak, o kadar çabuk söyleyi-

vermişti ki!.. O an donup kaldım. Hiç hazırlıklı olmadığım bir 
cevaptı bu. Boğazım düğümlendi, nefes alamadım. Çocuklara 
karşı her zaman hazır cevaplığımla övünen ben, ne yapacağı-
mı şaşırdım, ne söyleyeceğimi bilemedim. Oyunla ölüm keli-
meleri aynı cümlede buluştuğunda sanki dipsiz bir kara delik 
olup beni içine çekmiş gibiydi. Aslında amacım onu dışarıya 
çağırmak değildi… Ben sadece biraz neşelensin diye, benimle 
biraz odada oynasın diye, kafası dağılsın diye, gözlerinin ışıl-
dadığını göreyim diye… Ama onun içindeki ateşin farkına va-
ramamıştım. Sözlerimle onu tam da hasret kaldığı yerden vur-
muştum, acı gerçekleri hatırlatmıştım. Bizim için çok sıradan 
olan o gün ve diğer günlerin onun için nasıl olup da ölüme bir 
adım daha yaklaşmış olabileceği bir gün olduğunu unutmuş-
tum. Her gün alınan kanlar, açılan damar yolları, verilen ağır 
tedaviler bile minicik, narin bedeni için bu kadar yaralayıcı 
değildi sanki…

Gözlerim yanmaya başladı. Toparlanmaya çalıştım, de-
rin bir nefes aldım, yaşlar gözümden akmasın diye gözlerimi 
kocaman açtım, yutkundum. Bir şeyler söylemek için ağzımı 
açtım ama sesim, nefesim bile sanki bana küsmüş, yabancılaş-
mıştı. Titrek bir sesle:

“Dışarıda da oynarsın Zeynepciğim!’’ dedim. “Merak etme, 
iyileşince istediğin her şeyi yaparsın hatta beraber oynarız.” 

Zeynep mahzunca gülümsedi ama gerçekten dediklerim 
onu heyecanlandırıp umutlandırdığı için mi yoksa o an peri-
şan hâlde görünen beni avutmak için mi gülümsedi, hiç bile-
medim.
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DR. SEMA YILMAZ

Bindokuzyüze 65 eklenmesi unutulma-
mış yılıyken, Afyon’un Dinar ilçesinden 
“daha iyi şartlar” sağlamak için İstan-
bul’a göç eden bir ailenin ferdi ola-
rak, sıcak bir haziran ayında, duygusal 
burçlardan biri olarak doğdurulan ben 
Sema Yılmaz nöron gelişimimi tamam-
ladığım andan beri “Çocuk hekimi ol-
malıyım.” isteğimle, önce ham, sonra-
dan ise olgunlaşarak bilim, ille de bilim 
kofaktörüyle yola çıktım. Yol uzundu, 

yorucuydu; olsun varsındı; sabrımı, sevgimi, öğretme, öğretir-
ken de öğrenme sevdamın dinamosu hayatlara dokunabilmek, 
dokunurken anlamlaşabilmekti. Öğrenimimin ilklerinden başla-
yıp sabahın erken saatlerinde ışıklarını açtığım Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi amfilerine götüren yolculuğumdan sonra, doğan he-
men hemen her çocuğa Zeynep ve Kamil adının verildiği yerde 
ihtisasımı tamamladım. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” 
diyen önderimizin öğretisiyle dolu bilim heybemin “Yok mu 
daha?” isteğini can kulağıyla dinleyip güzel vatanımın sınır ötesi 
yerlerinde rüyanın en Amerikalısından, en çekik gözlüsünden, 
en çalışkanlarından bir dolu “en”ler alıp geldim. Organellerle 
dans galası için kırmızı-beyaz renkte, dolaşan dolaşmayan fark 
etmez, hücrelerin kök kapısını çaldım. İyilerin olduğu kadar kö-
tülerin de olduğu hücre kapılarından geçerken Çukurova Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojide dalın en 
yanını bitirdim. Proje protokolleri portesinde notalar oluşturup 
solo-koro akustik çalışmalarla hep yine, yeniden canlandırma-
nın abecelerini yazdım. “Hayatlara dokunmalıyım.” demiştim 
bir kere; çocuk hastalarım ve ebeveynleri, öğrencilerim, mes-
lektaşlarım, hemşirelerim ve yardımcı sağlıkçılarımla ilk günkü 
hevesimle yürümeye devam etmekteyim.
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CAN FEDA

Pandeminin doktor annelerine…

“Canım, bugün nöbetçiyim biliyorsun, Zehra’yı saat 5’te 
kreşten almayı unutma lütfen, olur mu? Neyse ki dün 

geceden beri ateşi olmadı, yine de ben ateş düşürücüsünü çan-
tasına koydum, öğretmeninin haberi var.”

“Merak etme hayatım, toplantım biter bitmez giderim, 
sana iyi nöbetler!”

Sıradanlığın bozulmaya ant içildiği günlerden biri olduğu-
nu kimse bilemezdi. Doktor Melike de nereden bilebilirdi ki?.. 
Oysa ateşin düştüğü yeri yakma gibi bir özelliği olduğu öğ-
retisi bilinenlerdendi. Yanmak duygusunun şiddet skorlaması 
kim tarafından ve nasıl olduğu ile doğru orantılıyken yanmayı 
sadece yaşayan bilirdi. Hem de bin defa ölmeyle mühürlen-
mişçesine bilinirdi; bir daha doğamayacakmış hissinin boğdu-
ğu günlerin hapsinde hayat yaşanıyormuşçasına akıp giderdi 
hatta gidiyormuş gibi giderdi…

“Umarım nöbet iyi geçer, şimdilik bir sessizlik hâkim 
ama…”

“Fırtına öncesi sessizlik olmasın?.. Melike, aman diyeyim, 
ağzını hayra aç, senin tahminlerin ters çıkar, bilirsin!”

“Offf!.. Gülşen!.. Deme öyle, n’apayım? ‘hasta çeker’ bir  
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hâlim oluyor nöbetlerde ama bugün sanki içim bir başka di-
yor…Lakin tuhaf olan, olacakları kestiremiyorum.”

“Ne diyor, ben sana söyleyeyim: Oturmaya yarayacak ana-
tomimiz koltuk görmemiş, mide asidimiz zaman bulup da 
yiyemediğimiz yemekten dolayı çıldırmış hatta lavaboya bile 
gidip iş…”

“Tamam Gülşen, anladık!.. Vücudumuzun temel ihtiyaçları 
karşılanamadan, normal işleyişine aykırı önümüzdeki 16 saati 
geçireceğiz. Olsun varsın, çocuk hastalarımıza canımız feda 
olsun!”

“Olsun valla, şimdi bıcırıkları görünce, hem de onları öyle 
mahzun hâlde görünce nasıl da koşturacağız! Her defasında 
da öyle olmuyor mu?”

Canımız feda olsun!..
Bazı anlar vardır ki ağzımızdan çıkar çıkmaz anahtar-kilit 

misali tak diye yerleşir, yaşanacaklar sırasını şaşırmadan, ek-
siksiz, kalbimizin kapısını çalardı. Can feda o kapıdan girive-
rirdi, girdi de… 

“Mustafa Bey, rahatsız ettim, kusura bakmayın, Melike Ha-
nım’a ulaşamadım, o yüzden sizi aradım.” 

Heyecanlı, bir o kadar da tedirgindi sesi. Telefonun ucun-
daki telaşlı sesin etkisiyle önemli bir konunun tartışıldığı top-
lantı odasından hızlıca dışarı çıkıp aynı tedirginlikle cevap 
verdi:

“Buyurun Elif Hanım, dinliyorum, Zehra’ya bir şey mi 
oldu?” 

“Zehra, şey!.. Telaşlanmam normal mi bilemedim ama hâl-
siz görünüyor, öğlen en sevdiği yemek vardı ama yemek iste-
medi. Ateşini ölçtüm, 37.5 dereceydi. İki sefer de kustu. Tekrar 
kusura bakmayın, telaşlandım işte, bir de malum, pandemi var.”

“Tamam Elif Hanım, haklısınız, birazdan gelir, Zehra’yı 
alır, annesine götürürüm, zaten kendisi bugün nöbetçi; teşek-
kür ederim haber verdiğiniz için.”
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Mustafa Bey, toplantı odasındakilere bir şey diyemeden 
paltosunu alıp apar topar binanın kapalı otoparkına indi. Ace-
leyle arabasına binip çalıştığı binaya yirmi dakika mesafedeki 
kreşin olduğu caddeye doğru yöneldi.

“Hadi gitsene be kardeşim, hay ben bu trafiğe!..” 
Arabanın kornasına var gücüyle yüklendi. Daaaat! Daaaa-

at!..Yetmedi, camdan başını uzatıp bağırmaya başladı. 
“Yürüsene!.. Bak hâlâ oyalanıyor, kardeşim, acelem var! Aç 

yolu, çekil kenara!.. Melike sen de aç şu telefonu be tatlım, Al-
lah biliyor ya, şarjın bitmiştir yine!”

Acil durumlar için kaydettiği Melike’nin doktor arkadaş-
larından birini aramak istedi. Kiminle nöbetçi olduğunu söy-
lemişti bu sabah, aklı trafikteydi ve önündeki araca acayip 
kızmıştı. Bir yola bir elindeki telefon rehberine bakarken ani-
den öndeki aracın tamponuna vurdu. Bir bu eksikti!... Sinirle 
söylenmeye başladı. Kafasını camdan uzatıp bağırmaya devam 
etti: 

“Kardeşim, yeşil yanarken öyle oyalanmasaydın olmaya-
caktı bütün bunlar!”

Öndeki araçtan tıraş olmayı ihmal etmiş yüzüyle, gözle-
rinden ateş çıkarırcasına öfke dolu bakışlı, iri kıyım bir adam 
inmiş, Mustafa’nın arabasının yanına gelip hışımla, zorla kapı-
sını açmaya çalışıyordu. Ağzından tükürükler saçarak:

“Bana baksana sen!.. İn arabadan!.. Ne diye öyle kornaya 
basıp duruyorsun, yol var da biz mi gitmedik? Bak n’oldu, olan 
arabama oldu!..”

Öfkeli adam açık camdan arabanın içine doğru eğilip Mus-
tafa’nın paltosunun yakalarından tutmuş zorla arabadan çıkar-
maya çalışıyordu. Dışarıda da halktan bir seyirci grubu çoktan 
oluşuvermişti. Adamla arasında geçen sözlü kavga yerini ada-
mın Mustafa’nın yüzünde patlattığı bir yumruğa bırakmıştı. 
Mustafa sinirle karışık öfkesi gözlerinde, aklı Zehra’da, adama 
aynı şekilde karşılık vermişti. Seyircinin sayısı artmış, trafik 
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daha da bir arap saçına dönmüştü. Korna sesleri, yumruk ses-
leri ve küfürler havada uçuşurken olay yerine gelmesi için po-
lise telefon edilmişti, polis arabasının siren sesleri çok yakınla-
rından gelmekteydi. Cadde trafiğe kapatılmıştı.

“Ne olmuş, nedir bu kalabalık? Her yer polis arabası kay-
nıyor.”

“Adamın biri bıçaklanmış.”
Çocuk acilin içi gibi dışı da kalabalıklığından bir şey kay-

betmemiş hâlde, olağan günlerinden birini yaşatmaktaydı.
“Doktor Melike Hanım! Sarı alanda bir hasta var, bakabilir 

misiniz?”
Yazdığı reçeteyi aileye anlatması henüz bitmişken sesin 

geldiği yöne başını çevirip “Geliyorum hemen!” diyerek ço-
cuk acilin diğer koridorundaki alana geçmişti. Geçer geçmez 
tanıdık bir yüzün kendisine çaresizce baktığını gördüğünde 
adımlarını daha da hızlandırdı:

“Elif Hanım!.. Ne işiniz var burada? Hayırdır? Yoksa?..”
Sesi yüksek, bir o kadar da telaşlı çıkmıştı. Melike, Elif Ha-

nım’ın durduğu yerin tam arkasındaki yatağa bakmak için ani 
bir hareketle ilerlerken kenarda duran hasta sedyesine çarp-
mıştı; düşecek gibi olurken Elif Hanım kollarından tutup kal-
dırdı. “Sakin olun Melike Hanım, aradım sizi ama ulaşama-
dım; Mustafa Bey’i aramak zorunda kaldım. ‘Geliyorum!’ dedi 
fakat beklememize rağmen gelmeyince ben getireyim dedim. 
Sabah ateşi yoktu, sonrasında ateşi ve halsizliği oldu, arkasın-
dan da kustu. Siz de nöbetçi olunca…”

Elif Hanım’ın sözlerini korku dolu çığlıkla kesen Melike, 
kızının üzerine eğilmiş, minik yüzünü avuçlarının arasına al-
mıştı ki kim bilir kaç kez çocuk hastalarına yaptığı refleks ha-
reketi bu defa kızı için yapmaktaydı.

“Zehra’mm, Zehra’mm!.. N’oldu kuzum sana, bebeğim, iyi 
misin?”
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Hasta yatağında yüzü solgun, gözleri yarı açık, kesik ke-
sik nefes almaya çalışan kızını gören Melike damar yolunu az 
önce açmış hemşire hanıma dönüp gözyaşlarıyla karışık, te-
laşlı sesiyle kan tetkiklerini order etmeye başlamıştı. Bir yan-
dan da titreyen elleriyle cep telefonundaki rehberden birilerini 
aramaya başlamıştı. Gülşen yanına koşup:

“Melike, otur şuraya lütfen, biz takip ederiz, merak etme, 
her şey düzelecek!”

“Gülşen, görmüyor musun, nasıl da zor nefes alıp veriyor!.. 
Kuzum benim, Zehra’m!..”

Panik hâlde kekeleyerek:
“Yo yo yoğun bakımı aramalıyım!..” 
Son cümleleri ağzından dökülürken olduğu yere yığılıverdi. 
Melike asistan odasındaki koltuğa yatırılmış, neredeyse iki 

saat geçmişti ki kendine gelmeye başlamıştı. Gözlerini yarı 
açıp nerede olduğunu ve olanları anlamaya çalışıyordu.  Sa-
yıklar hâlde “Benim suçum, hepsi benim suçum!” dediğinde 
Gülşen:

“Melike, hiç öyle şey olur mu? Sen hele bir sakin ol, ne 
olur!” diye teselli etmekteydi.

Melike kolundaki serum girişini görünce fişek hızıyla olan-
ları hatırladı:

“Zehra’m!.. Kızım nerede?.. Gitmeliyim!.. Aniden ayağa 
kalkmak isteyince sendeledi:

Gülşen, arkadaşını tutup sakin ses tonuyla onu yatıştırma-
ya çalıştı.

“Melikeciğim, her şey yoluna girecek, kendini bırakma, kı-
zının sana ihtiyacı olacak.”

Gülşen’in son birkaç saatte olanları bilen biri olarak son 
cümleleri istemsiz şekilde ağzından dökülüvermişti. Çocuk 
Yoğun Bakım sorumlu doktoru Erdinç Hoca, Zehra’da akut 
böbrek yetmezliği geliştiğini, renal replasman tedavisine baş-
landığını belirtmişti. Melike’nin ısrarlarına daha fazla dayana-
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mayan Gülşen arkadaşının koluna girerek onu yoğun bakım 
ünitesine getirmişti.

“Hocam, nasıl kızım, nasıl oldu, ne olur, yalvarırım bana 
her şeyi anlatın, ne olur!”

“Doktor hanım, geçmiş olsun, elimizden gelen her şeyi ya-
pıyoruz. Solunumu iyi değildi, akciğer görüntülemesi Covidi 
destekliyor. Henüz PCR testi gelmedi. Ayrıca taşikardik, kar-
diyoloji de gördü, miyokardit tanısı koydu. Yatışından beri… 
Doktor hanım! Doktor hanım!.. Hemşire hanım, buraya ba-
kın, doktor hanım bayıldı.”

Melike servise alınmış, yarı uyanık, yarı baygın hâldeydi ve 
sakinleştirilmeye çalışılıyordu. Sürekli “Benim suçum, benim 
suçum!.. O daha çok küçük, ona bir şey olmasın Allah’ım, ne 
olur!” diyerek ağlamaktaydı. 

Gülşen nöbeti devreder devretmez arkadaşının yanına gel-
mişti. Elini tutmuş, yatıştırmak için uğraşıyordu.  

“Sürekli böyle söylüyorsun Melikeciğim, neden ki?..”
Sesi bitkin ve umutsuz çıkan Melike:
“Ne kadar dikkat etsem de Covid geçirdiğimde bulaştır-

mış olabilirim. Kızımın yanına gideceğim, dayanamıyorum. 
Mustafa’yı arıyorum, telefonu kapalı. Beni de çok aramış. Çıl-
dıracağım. Anlayamıyorum, son birkaç saattir ulaşamıyorum, 
şirketi aradım, acil çıktı dediler. Offf!.. Offf!.. Allah’ım yardım 
et, ne olur!” diyerek aniden yataktan fırlayarak kalktı ve koş-
maya başladı.

“Melike!.. Melike!.. Bekle beni, bak öyle gitme, başın döner, 
düşersin sonra, bekle beni arkadaşım!”

Yoğun bakımların olduğu kat hem erişkin hem çocuk yo-
ğun bakımların olduğu kattı. Melike arkasından koşturan 
Gülşen’i beklemeden ikinci kattaki çocuk yoğun bakıma gi-
rip kızının yattığı yatağın başına kadar geldi. Öylece kalakaldı. 
Ağlamak istedi, ağlayamadı. Gözyaşları kurumuştu sanki. Sev-
meye doyamadığı kızının yanı başındaki alarm sesli monitör 



295

değerleri, kateter girişlerinden giden onca ilaç, diyaliz maki-
nesi nasıl da yabancıydı şimdi ona!.. Oysaki hepsi gördüğü ve 
bildiği şeylerdi…

“Kurbanın olayım Melike, bak her şey yapılıyor!.. Gözünü 
seveyim arkadaşım, servise çıkalım, hasta olmandan korkuyo-
rum!”

“Doktor hanım! Ben de sizi arayacaktım.”
Erdinç Hoca’nın sesiyle irkilen Melike hemen yanına gidip 

gözyaşı ve acıyla karışık sesle: 
“Hocam, nasıl kızım, nasıl durumu?”
“Doktor hanım, kızınız akut böbrek yetmezliği tedavisine 

cevap vermiyor, henüz idrar çıkışı yok, transaminazları da 
yükseldi.” 

Doktor Melike sendeledi, kulakları uğulduyordu; tutuna-
cak yer aradı. Gülşen yetişti hemen, tuttu onu. Nefesi yetme-
yecek hâlde güçlükle konuşabildi:

“Hocam nasıl bu kadar hızlı ilerledi her şey? Bu sabah ateşi 
yoktu, kreşte hâlsizlik olmuş, kusmuş, o kadar… Anlayamıyo-
rum, nasıl bu kadar hızlı kötüye gitti her şey?”

Son kelimelerini hıçkırıklar içinde söylemişti. Tutamıyor-
du artık kendini, bağıra bağıra ağlıyordu, hem de kendini yer-
den yere atarak ağlıyordu Melike.

“Alın hocam, alın böbreğimi, kuzum iyileşsin yeter ki, alın 
böbreğimi, ikisini de alın!

Erdinç Hoca, Doktor Melike’ye dakikalarca olanları ve ola-
bilecekleri anlatmaya çalışmış, az da olsa sakinleştirebilmişti. 

Gülşen, arkadaşını sıkıca tutmuş, çocuk yoğun bakımdan 
çıkmışlardı. Koridorda ilerliyorken erişkin yoğun bakımın 
önünden geçiyorlardı ki arkalarından biri seslendi: 

“Melike! Kızım, bak hele bir buraya!”
Melike arkasını döndüğünde Mustafa’nın hayatta kalan tek 

yakını, amcası Akif Amca’yı görünce şaşkınlıkla hemen yanına 
gitti. 
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“Akif Amca!.. Sen!.. Sen neden buradasın?.. Neyin var?.. 
Neden ağlıyorsun ki?..” diye sordu. 

Yaşlı adam iki büklüm olmuş vücuduyla oturduğu yerden 
yavaşça kalktı. Elinde mendili, gözyaşlarını silmekten kıpkır-
mızı olmuş gözleriyle:

“Kızım, bugün öğleden sonra fırına Mustafa’nın şirketin-
den geldiler. Ulaşamamışlar ona, evinize de gitmişler, kimse 
yokmuş. Seni aramışlar, meşgulmüş telefonun, benim adresi-
mi Mustafa zamanında vermişmiş onlara.”

Devam edemedi, katıla katıla ağlamaya başladı. Melike 
olanları hâlâ anlayamayan ses tonuyla, şaşkın, merakla, om-
zundan hafifçe sarsarak sordu:

“Akif Amca, yakının mı yatıyor içeride, kim ki o Akif 
Amca? Ben de ulaşamadım Mustafa’ya!” 

Son kelimeleri tokat gibiydi, evet Mustafa’ya ulaşamamış-
tı, Mustafa neredeydi? Bugün nasıl da yoğun geçmişti!.. Zeh-
ra’nın hasta olması, yoğun bakıma alınması o kadar aklını 
başından almıştı ki kendinde değildi ve tüm bu olanlar eşine 
ulaşamamasının adeta önüne geçmişti. Kendi ailesine bile ha-
ber verememişti. 

Birden kendine yeni geliyormuşçasına içinden tekrar “Ha-
kikaten, Mustafa nerede?” diye sordu. Yaşlı adam zorlukla ko-
nuşmaya çalışıyordu. 

“Kızım, Mustafa içeride; haberin yok mu? Polis kavgaya 
karıştığını söyledi, adamın biri bıçaklamış. Allah kahretsin o 
adamı! Mustafa’nın böbreği zarar görmüş. Çocuğum zaten tek 
böbrekliydi biliyorsun. Alın böbreğimi dedim doktorlara, o 
yaşasın, nasılsa ben yaşadım yeteri kadar!..” 

Mendiliyle gözlerini silmeye devam edip sesi titreyerek ko-
nuşmasını sürdürdü. 

“Şirketten gelenlerle ben de apar topar buraya geldim, 
Mustafa benim hayattaki tek yeğenim, kimim kimsem yok on-
dan başka.” 
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Kalktığı yere tekrar oturmuş, başını ellerinin arasına alıp 
sessizce ağlamaya devam etmekteydi.

Melike, ayakta durmakta zorlanıyordu. Başı dönüyordu. 
Onun için tutunacak yer yoktu artık. Koridor duvarlarına çar-
pan haykırışları ile ağzından dökülen kelimeler canın feda edi-
lişini vasiyet ediyordu: 

“Böbreklerimi alın!.. Birini Zehra’ma, diğerini Mustafa’ma 
verin; ne olur, yaşatın onları!”
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NEFES

Bunalıyoruz çocuk, bunalıyoruz.
Biçim veremediğimiz şeylerin,

Biçimini alıyoruz.
(Şükrü Erbaş)

Birinci cemre havaya, ikincisi suya ve nihayetinde üçüncüsü 
toprağa kavuşmuştu. Bahar gelebilirdi artık. Kasvetli kışın 

kirini pasını silmeye yetecekti serçelerin şakımaları. Ah o dal-
ları çiçek bürünmüş ağaçlar, baktıkça içimizi ısıtacaktı!.. Maai-
le pikniklere gidecek, çocuklarla yan yana bisikletlere binecek, 
dostlarla sahillerde gezintilere çıkacaktık, doğanın şefkatli kol-
larına atacaktık kendimizi. Tek derdimiz baharın aldatıcı ha-
vası olacak, gündüzlerin sıcaklığı kadar gecelerin serinliğinden 
dem vuracaktık. Hep böyle olmaz mıydı bahar mevsimleri?.. 

Ömrümüzün en garip baharını yaşayacağımızdan haber-
sizdik. Sonra en korkulu, en bilinmez, en yalnız günlerini… 
Artık sadece pencerelerimiz açılacaktı sokaklara. Kapıların 
ardına sığınacaktık. Telefon ekranlarından görebilecektik sev-
diklerimizi. Sarılmalara, karşılıklı koyu kahveler içmeye, me-
safesizliğe hasret kalacaktık.

Önceleri hiçbirimiz inanmadık okyanuslar ötesindeki sal-
gının gelip bize ulaşabileceğine. Bilimkurgu romanı ya da fan-
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tastik bir filmde değildik neticede. 2020 yılındaydık ve elbet 
bir çaresine bakılırdı. Korka, şaşıra, eksile tanıklık ettik “Bize 
uğramaz canıııım!” dediğimiz virüsün tüm dünyaya nasıl nü-
fuz ettiğine.

Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak atan-
mıştım pandeminin başlarında. Mesleğe başlamadan, memle-
kete, bana adımı veren dedemin elini öpmeye, hayır duasını 
almaya gitmiştim. Evimizin salonunda beyaz önlüklü fotoğra-
fımı Hikmet Boran’ınkiyle yan yana astırmıştı dedem. İsmimi 
de kimden aldığımı böylelikle anlamışsınızdır sanırım. Karşı-
laştığım her yokuşta dedemin “Hikmet, sen hekim olacaksın, 
hikmet sahibi olacaksın yani, kolay mı öyle?..” deyişi yankıla-
nırdı kafamın içinde.

Aylar sonra eve geldiğim için en sevdiğim yemekler yapıl-
mıştı. Çaylarımızı içmiş, haberleri seyrediyorduk. Uzun süre 
dillere pelesenk olacak kelimeler duyuluyordu spikerlerin ağ-
zından. “Pandemi, vaka, karantina...” Türkiye’de görülen vaka 
sayıları hızla artıyordu. Tam bir eylem planı çizilememişti 
hâlâ. İzindeki tüm sağlık çalışanları göreve çağrılıyordu. Ev 
ziyaretim kısa sürmüş, sabah bavulumu alıp tekrar yola ko-
yulmuştum. 

Otobüs yolculuklarını severim. Cama yansıyan görüntüm-
le çaktırmadan bakışmayı, sevdiğim şarkıyı tekrar tekrar din-
lerken planlar yapmayı, gözümü kırpmadan gökyüzünü sey-
retmeyi, yolda ikram edilen bayat kekleri bile... Ama bu seferki 
yolculuğun buruk bir tadı vardı. Yolun sonu bilinmezliğe çıkı-
yordu. Otobüste, dinlenme tesislerinde, insanların yüzlerinde, 
telefon konuşmalarındaki seslerinde hep bir tedirginlik vardı. 
Şimdi ne olacaktı?

Sağlık bakanı dönemin en meşhur kimsesi olmuştu bir 
anda. Milyonlar olarak açıklamalarını her akşam merakla din-
liyorduk. Bir akşam çıkıp “Hepsi bitti!..” diyecekmiş gibi geli-
yordu ilk zamanlar. Ama öyle olmadı. Maske takma zorunlu-
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luğu, sokağa çıkma yasakları, belli saatlere sıkıştırılmış market 
alışverişleri, kısıtlanmış iller arası yolculuklar vardı artık haya-
tımızda. Ölüm, aramızda kol geziyordu. 

Hastaneden içeri girer girmez endişelerimi geçip geldiğim 
bomboş sokaklarda bırakıyordum. Bütün hekim arkadaşlarım 
böyle yapıyordu sanki. Herkes bir başkasına umut olmak is-
tiyordu cesaretiyle. Bakışlarıyla “Bunu da atlatacağız, merak 
etme!” diyordu adeta. Gülümsemesiyle şifa olmaya çabalıyor-
du hastalara. Yoksa nasıl dayanılırdı tüm olan bitene, kayıpla-
ra, yasaklara? 

İlk hastalarımla böyle karşılaşmayı hiç hayal etmemiştim. 
Anadolu’da bir kasabada hekim olacak, sağlık ocağına gelen 
teyzelerle amcalarla torunları hakkında güle eğlene muhabbet 
edecektik. Oysa çoğu şimdi konuşamaz hâlde, servis ve yoğun 
bakımlarda yatıyordu. Gülümsemelerimizi maskelerin, siper-
liklerin ardına sığdırmıştık. Üstelik Narin ölmek için daha çok 
küçüktü, Melike’nin yaza düğünü olacaktı, Zekeriya Amca 
kanseri yeni atlatmıştı, Hacı Teyze torununun öğretmen oldu-
ğunu görecekti daha...

Ölüm vardı, ölüm gerçekti ama bir anda, hızla, gencinden 
yaşlısına en yakınlarımıza kadar sokulmuş, ablukaya almıştı 
bizi. Hastaneler dolup taşıyordu. Servislerde, yoğun bakım-
larda hastalara yer bulmak güçleşiyordu. Herkes şifa bulsun 
istiyorduk, ölüm galip gelmesin. Yaman bir savaş başlamıştı 
yaşamla ölüm arasında.

Günlerdir, haftalardır, aylardır izin kullanmadan çalışı-
yorduk. Bedensel ve zihinsel olarak çok yorgunduk. Her gün 
ülkenin her yerinden hekim arkadaşlarımızın ölüm haberleri 
geliyordu. İnsan böyle zamanlarda “Ben de olabilirdim!”’ diye 
düşünmekten alamıyordu kendini. Şairi haklı çıkarıyordu za-
man: “Ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü.”

Biz yaşatabilmek için hekim olmamış mıydık? Bu yüzdendi 
tüm muğlaklığa rağmen şevkle çalışmamız. Pencerelerden ak-
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şamları alkış sesleri yükseliyordu. Sonra kesildi o alkışlar. Ye-
rini hastanelerde şiddete bıraktı yeniden. Biz yine de canhıraş 
çalışmaya devam ediyorduk. Arzumuz şifa olabilmekti çünkü, 
bir dalımız kırılıyorsa bin yerimizden çiçek açıyorduk. 

Dedemi çok özlemiştim. Aylar olmuştu görmeyeli. Her te-
lefon görüşmemizde “Ne güzel, nefes oluyorsun hastalarına!” 
diyordu. Ona bir sarılsaydım korkum da endişelerim de bite-
cekti. Böyle düşündüğüm akşamlardan birinde memleketten 
haber geldi, pandemi dedemi de almıştı benden. Onun deyi-
miyle hastalarıma nefes olurken ona veda edememiştim. Erte-
si gün dedemin “Hikmet, sen hekim olacaksın, hikmet sahibi 
olacaksın yani, kolay mı öyle?” deyişi kulaklarımda, yine has-
tanenin yolunu tutmuştum.

Sokağa çıkma yasakları devam ettiği için bomboş sokak-
larda, bir başıma hastaneye gidip geliyordum. Havaların çok 
sıcak olduğu dönemlerden biriydi. Hastanenin bahçesine so-
kak hayvanları için su, yemek bırakıyorduk sırayla. Ben hep 
aynı sevimli köpeğe denk geliyordum. Bir sabah nöbet çıkışı 
eve dönerken bu sevimlinin beni takip ettiğini fark ettim, o 
günden sonra hastaneye bir daha yalnız gidip gelmedim. Beni 
eve, hastaneye bırakıyor ama çıkışlarımı asla ıskalamıyordu. 
Bütün hengamenin, korku dolu günlerin içinde bana bir nefes 
olmuştu. Herkesin nefese ihtiyacı vardı öyle, değil mi? Bu se-
beple ona “Nefes” adını verdim. 

Maskesiz sokağa nasıl çıkılıyordu sahi?.. Nasıl sarılıyorduk 
birbirimize korkusuzca?.. Yanımızda hapşıran birine dehşete 
kapılmadan en son ne zaman içten bir “Çok yaşa!” demişizdir? 
Gerçek anlamda normalleşebilecek miyiz? Her umutsuzluğa 
kapıldığımda Pavese’nin şu sözünü anımsıyorum: “Yaşanacak 
bir yaşam vardır. Binilecek bisikletler var, yürünecek yaya kal-
dırımları ve tadına varılacak güneş batışları vardır.” Öyleyse 
hatırlayarak yaşamak zaten boynumuzun borcuyken yine de 
ümitvar olmakta fayda var.
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sanı olarak dünyaya geldim. “Bü-
yüyünce ne olacaksın? “sorusuna 
verdiğim ilk cevap hiç değişmedi 
ve “doktor” oldum. Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 2011 yılı 
mezunu olarak hekimlik camia-
sına adım attım. Branş kararım, 
fakülteye ilk başladığım yıllardan 
intörn olduğum günlere kadar 
sürekli değişse de intörnlüğün 
ilk günü doğum odasındaki yeni 
doğanlar ve doğum anına şahit 
olduğum ilk nefes alışlardan son-
ra aklımda netleşmeye başladı ve 

2 aylık pediatri intörnlüğü sonunda pediatrist olmaya 
karar verdim. Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Eğitim Araştırma Hastanesinde 2016 yılında pediatri 
ihtisasımı tamamladım. Hayatımda verdiğim en doğ-
ru kararlardan biri olan “çocuk hekimliği” serüvenim, 
sevgiyle, muhabbetle ve hemen her gün iyi ki çocuklar 
diyerek devam ediyor. Şu an Ankara’da Özel Deva Tıp 
Merkezinde Çocuk Hekimi olarak çocuklarımın hayatı-
na ve sağlığına dokunmaya devam etmekteyim.
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BURUK ACI

Elinden geleni ve fazlasını yapmak… Pandemide hekim ol-
mak… Peki ya yapamamak!..

Uzak Doğu’dan bir hikâye gibi gelip yakın bir gerçek olarak 
girdi dünyamıza pandemi…

Plan denildi, biyolojik silah denildi, milyonlarca ihtimal-
den biri olarak 2020 şanssızlığı denildi… Maddi veya manevi 
hataların bedeli olduğunu söyleyenler oldu… Dünyanın in-
sanlardan intikamı olarak bile atfedildi… Onlarca, yüzlerce 
sebep bulundu, sunuldu… Ama pandeminin etkilerini en de-
rin hisseden, zaten yoğun olan çalışma düzeninin insanüstü 
bir “sağ kalım” hâline döndüğü günleri yaşayan hekimler oldu.

Bizler yılların araştırma ve birikimi ile ulaşılan bilgiler ışı-
ğında müdahalelerimizi yapar, tedavi planı oluştururuz. Psi-
kolojik ağırlığın en büyük sebeplerinden biri, bilinmezlik ile 
savaşmak belki de… Günden güne değişen bilgilerle kimi za-
man bir iç sızısı hissetmek, kimi zaman keşkeler ile zihinde bir 
savaş vermek… Aslında hakikatin en net şekilde, yüzlerimize 
birer tokat gibi vurmasıydı yaşanılan… Tıbbiyeli olma haki-
kati!.. Sürekli diri kalmak, her yeni keşiften haberdar olmak 
demekti çünkü… Dijital çağın korkunç hızının etkisi ile bilgi 
çığının altında kalmaktı yaşanılan… Es geçemezdik, insan ha-
yatı idi mesele.
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Tabii işin yangın yeri boyutu vardı bir de (hâlâ var), yanıp 
kül olan hayatlar… Anlatabilecek kelime bulamadığım bütün 
uğraşlara hekimin, hemşirenin kendinden vazgeçercesine ça-
balamasına rağmen kaybedilen canlar... Bir sayıdan çok öte 
dramlar…

Herkes kendi yaşadığını bilir. Yoğun bakım çalışanı ayrı 
anlatır Covid-19 gerçeğini, işini yapamaz hâle gelen cerrah 
ayrı, korkunun, kısıtlamaların sonucunda kronik hastaların 
yapılamayan takipleri sonucu geç kalmışlıkların getirdiği ka-
yıplara şahit olan kardiyolog, onkolog  ayrı anlatır zorluğu…

Ben kendi hikâyemi anlatayım… İnanılmaz bir acizlik ve ka-
bına sığamama, isyan, endişe, hüzün karmaşası... Bir özel polik-
linikte çocuk hekimiyim ben… Kısıtlamaların derin yaşandığı 
günlerde boş poliklinik nöbetçisi olduğumuz, çocuklarımıza 
ulaşamadığımız günler… Gözüm kulağım haberlerde, yoğun 
bakımların, acillerin durumunda… Zihnimde monitör sesleri, 
uyku tutmayan günler… Gönüllüyüm, dile getiriyorum, yetiş-
meyen yerde “Gel!” denmesini bekliyorum… Buradayım ama 
hiçbir şey yapamıyorum duygusu, çaresizlik, suçluluk hissi… 
Sonra çare arayış, cephenin ön safında olanlara maddi mane-
vi yardımcı olabilmek için uğraşlar, yöntem bulmalar, dualar… 
Hastaların sağlık hizmetine ulaşabilmesi için türlü yöntemler 
arayışı… Biliyorum, onca dram içinde çok basit belki de bu me-
sele… Ama bilmek, yetişmiş olmak bile yetmiyor kimi zaman, 
hayat öyle aşılmaz sınırlar çiziyor ki gerilerde kalıyorsun.

Pandeminin birincil kayıpları az çok bilinir, belki tahmin 
edilebilir. Ama bir hekimin işini yapamıyor olması derinden 
yıkıcı, buruk bir acı, yılların hekim oluş gerçeğinin yok olup 
gitmesi gibi bir hissiyat oluyor yürekte… Şimdilerde pandemi 
dışında nedenlerle de yaşıyoruz benzer süreçleri. Artan şid-
detlerin, uygun olmayan muayene koşullarının ve bunun gibi 
daha birçok sorunun bu denli can acıtmasının sebeplerinden 
biri de bu bence. Buruk, yıkıcı, yakıcı bir acı...
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DR. ŞEYMA KÖKSAL

Şeyma’yı bilir misiniz? Ayın karanlık yü-
züdür Şeyma... Karanlık yüzü de olsa 
ışığında mutluluk verir insana... İşte böy-
le karanlık ama mutluluk veren bir 1991 
Kasım 30’da henüz anne karnında 36. 
haftada iken erkenden doğdum. Yozgat’ 
ta doğduğum gün kar fırtınasından göz 
gözü görmediği için ay ışığı çok nadiren 
görünüyormuş. Bunun üzerine babam 
adımı Şeyma koymuş. Hayatımın da iki 
yüzü var: Nisan 98 öncesi ve sonrası... 17 
Nisan 1998’de babamı bir trafik kazasın-

da kaybettim. O gün artık bir yetişkindim ve o günden beri yaşımın 
önemi olmadan hep yetişkinim. İlköğretimi Yozgat’ta bitirdikten son-
ra 2005 yılında Kayseri Fen Lisesi’ni kazandım. 2009 yılında Kayseri 
Fen Lisesinden mezun oldum ve Marmara Tıp Fakültesine başladım. 
2016 yılında Marmara Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2017 Mart 
ayında çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasıma İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladım. 
İhtisasımla eş zamanlı olarak 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk 
Enstitüsünde Çocuk Nefrolojisi Yüksek Lisans Programı’na başladım. 
2018 yılında biricik eşim ile evlendim. 2021 Haziran’da ihtisasımı ve 
2021 Ağustos’ta yüksek lisansımı başarı ile bitirdim. Aynı zamanda 
Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneğinin 2021 yılında başlattığı ESPN 
Mentor-Mentee Programı’nda eğitimim devam etmektedir. 

2021 Eylül ayında canım babamın ve çocukluğumun olduğu Yozgat’a 
devlet hizmet yükümlüğü için atandım.  2022 Mart’ta babama ver-
diğim sözü tuttum ve Oxford John Radcliffe Children’s Hospital’de 
eğitime kabul aldım. Hayatımın her adımında arkamda dimdik duran 
canım anneciğim, ablacığım ve biricik eşim ile yeni bir yolculuğun 
başında olmanın heyecanı ve mutluğu içinde hikâyemi kapatıyorum.
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INCI’YE...

Hastanenin puslu penceresinden dışarıyı izliyorum. Tanı-
dık bir hava var; Nisan 98, günlerden cuma gibi... Kapıya 

doğru yeşil bir araç çıkıyor, arkada bir tahta tabut var. Acilin 
önünde durdu şimdi. Nisan ayı gibi bir haykırış geliyor kulağı-
ma, bir eşten geliyor, bir anneden... 

98’de ilk sevdiğimi kaybettim, ilk aşkımı, ilk gücümü, ilk 
yüreğimi, babamı... Her çocuğun “Baba!” dediğini duymak 
için çocuk doktoru oldum. Doktor olduğumda zafer kazandı-
ğımı zannetmiştim. 

Kazanmak için bir yol olabilir demiştim, bunu da atlatabi-
liriz. Ne yollardan geçtik, ne günler gördük, ne şartlarda oku-
duk, belli değildi… Evet, inanıyordum, bugünler de geçecek-
ti... Çocuklar iyileşecek, ben kazanacaktım...

Olmadı...
Her çocuk öldüğünde ben daha çok kaybettim, 98’den beri 

hep kaybediyorum. Babamın kanlı arabası satıldığında da kay-
betmiştim, çok geç anladım... Esasen kaybeden ben olduğumu 
Kasım 2020’de anladım.

2020 Kasım’da pandemi yoğun bakımda çalışıyordum. 70 
yaşında bir doktor getirdiler. Binlerce hatta belki milyonlarca 
insanın hayatına dokunan, iyileştirdiği hayatlara unutulmaz 
anılarla kazınan bir doktor...  Ağır solunum sıkıntısı… Bir gün 
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bekledik. Öğrendik ki hastanemizde yıllarca şef doktor olarak 
çalışmıştı. Nice asistanlar, uzmanlar ve çok güzel evlatlar ye-
tiştirmişti. 

Saatler ilerlediğinde artık nefes alamaz oldu. Entübe etmek 
zorundaydık. Bilgisini verdik usulca, kabul etti, yıllarını verdi-
ği bu hastanede kendisi için belirlenen sonu görüyordu ade-
ta. Gözlerinde derin bir bakış vardı. Aklından geçenleri sanki 
okuyordum. Kim bilir, bu duvarlarda ne anıları vardı, şu an 
duvarlar ona neler fısıldıyordu, bilinmez... Emin olduğum bir 
şey varsa kendisini bekleyen sonun güzel olduğunu biliyordu 
ve daima gülümsüyordu. Zeki Müren gibi, sahnesinde veda et-
mek istemişti bu dünyaya. Bu soğuk, buz gibi, ruhsuz yoğun 
bakım odası da onun sahnesiydi. 

“Entübe edeceğiz doktor bey.” dedikten 5 dakika sonra kas 
gevşetici ilacı yapıldı. İlacın etkisi başlamadan bir ses yükseldi 
ağzından, sıcacık bir istek, sıcacık ama yakıcı, adeta kahredici: 
“İnci ile konuşabilir miyim?” dedi. Bir anda hepimiz kısa bir 
şok yaşadık, hani derler ya, kalakaldık. Kas gevşetici yapıldık-
tan sonra artık entübe etmek zorundaydık, ne yapmalıydık, 
artık İnci’ye sesini yetiştirmemiz imkansızdı ve geri dönüşü 
yoktu.

Kulağına eğilip usulca “İnci sizi çok seviyor, merak etme-
yin!” dedim. Hayatımın en zor anlarından biriydi. Hastamın 
belki de son isteğini yerine getirememiştim. Tüm vücudum acı 
içinde yanıyordu ve bu hâlde gözlerimde yaş, ellerim ter içinde 
gereken müdahaleyi yapmak zorundaydım. İlacın etkisi başla-
dı. İnci’si ile konuşamadı ve entübe oldu. Nöbetten çıktığımda 
48 saat boyunca düşündüğüm tek şey onun iyileşmesi için dua 
etmek oldu. Kesinlikle iyileşmeli ve sesini İnci’sine duyurma-
lıydı. 

72. saatte arkadaşlarımdan öğrendim, onu kaybetmiştik. 
Emin olduğum bir şey vardı artık, hastaneye kesinlikle dön-
mek istemiyordum.
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Sonraları İnci’yi çok aradım ama bulamadım. Öğrendiğim-
de yurt dışındaki oğlunun yanına gitmişti çoktan. Belki söyle-
mek istedikleri zihnime akmıştı. İnci’ye en azından “Eşiniz sizi 
çok sevdiğini söyledi.” diyecektim ama ben de diyemedim... O 
gün anladım ki ben yine kaybetmiştim. 

Hayatım boyunca hep babasını düşünerek yolunu çizen bir 
kız çocuğu oldum. 8 yaşında babamı bir trafik kazasında kay-
bettiğimde ömrüm boyunca hep son sözlerini merak ettim, 
son sözlerini duyan bir doktor olduğunu hayal ettim ve hep 
onu aradım. 20 yıl sonra hayat beni son sözlerini sevdiğine ye-
tiştiremeyen bir doktor olarak hastasına sundu.

Hayatım boyunca entübe olan doktoru ve İnci’sini hiç unu-
tamayacağım ve bir gün bir yerlerde İnci’yi bulacağım... 

Anladım ki benim hikâyem nice kayıp, söylenememiş, öz-
lem dolu sözcüklermiş.

Saygıyla ve rahmetle...
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DR. ULAŞ AKÇAY

1993 Burdur doğumlu. 2011 yı-
lında Burdur Anadolu Öğretmen 
Lisesinden, 2017 yılında Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden mezun oldu. 2018 yılın-
da Akdeniz Üniversitesinde başla-
dığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Asistanlığına 2019 Aralık ayından 
bu yana Ümraniye Eğitim Araştır-
ma Hastanesinde devam ediyor. 
Öykü yazarlığı ile amatör olarak 
ilgileniyor, bir öykü yazmayı, bir 
yarışmaya gönderecek özgüveni 
toplamaktan daha kolay buluyor.
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PANDEMIK PASTORAL

Cumartesi sabahıydı, nöbet çıkışıydı. Hayatı çok ciddiye 
alan insanlardan değildi, o yüzden şimdi evine bir saat 

yürüyüş sonrası ulaşacak olması kalbini derinden yaralıyor sa-
yılmazdı. Ne de olsa nöbeti de çok kötü geçmemişti. Gece iki 
ile üç arası durumu aniden kötüleşen hastasını yoğun bakıma 
devredinceye kadar başında beklemiş ve altı sularında başka 
bir hastasının refakatçisi hastaneden kaçtığı için hastaya idrar 
sondası takması gerekmişti. Gece, kalan zamanda biraz dinle-
nebilmiş hatta akıllı saatinin iddia ettiğine göre iki buçuk saat 
kadar uyuyabilmişti.

Nöbetinin başlarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ola-
cağını öğrendiğinde bunu ilk etapta mantıklı bulmuştu. Bir 
çocuk doktoru olarak yetmiş yaşında hastaları takip etmek 
onun için pek ideal sayılmazdı. Pandemi ne kadar erken son-
lanırsa o da daha küçük boyutlardaki hastalarına o kadar er-
ken kavuşacaktı. Gerçi pandemi şartlarında yanaklarını istedi-
ği gibi sıkamadığı için çocuk hasta muayenesi de eskisi kadar 
eğlenceli değildi.

Nöbetin devamında sosyal medyaya fotoğraf ve videolar 
düştükçe sokağa çıkma yasağının hayatını olumlu etkileyece-
ğine dair inancı yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Marketlere 
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akın eden ve kakaolu kek için dip dibe sıra bekleyen insanların 
görüntüleri her yerdeydi. 

Sonra, hafta sonu toplu taşıma ve taksilerin de çalışmaya-
cağını öğrendi, eşi cumartesi nöbete gidecekti ve kendi aracı 
yoktu. Daha sonra, hastanede aracı olmayan çalışanlar için 
servis olacağına dair anons yapıldı ancak pandemi servisle-
rindeki nöbetlerinden çıkan kırk sağlık çalışanı ile bir otobüse 
tıkışmak ve yolculuk süresinin bilinmezliği bu seçeneği onun 
için tercih edilemez hâle getirmişti. Hava durumunu kontrol 
ettikten sonra eve yürüyerek gitmeye karar vermişti.

Hasta devrini yaptıktan sonra yola koyuldu. Polis veya za-
bıtanın onu görüp durdurması durumunda vereceği cevaplar 
hazırdı. Doktor kimliği cebinde, nöbet listesinin fotoğrafı te-
lefonundaydı.

Yolda etrafında kimse yoktu, bunu maskesini çıkarmak için 
bir fırsat olarak gördü. Derin ve engelsiz nefes alabilmek çok 
iyi gelmişti. Kulağındaki kulaklıkları çıkardı, belki de müziği 
onun hayatının vazgeçilmez bir parçası yapan trafik ve insan 
gürültüsüydü. Her ne kadar çoğunluğu martı ya da karga olsa 
da kuş seslerini dinlemek hoşuna gitti. Beş aydır İstanbul’daydı 
ve ilk kez pandeminin ortasında huzuru bulduğunu düşündü.

Yolun yarısında bir parkın içinde Çamlıca Tepesi manzara-
lı bir banka oturdu, telefonun hoparlöründen dinlemek üzere 
kısık sesle bir müzik açtı. Önünden bir kirpi geçti, bunun, İs-
tanbul’da, önünden geçen ilk kirpi olmasındansa uyaran ek-
sikliğinden ötürü görebildiği ilk kirpi olma ihtimali çok daha 
yüksekti. Biraz manzarayı ve etrafını izledikten sonra çanta-
sındaki kitabı çıkardı. Her zaman çantasında bir kitap taşırdı, 
kitap kurdu olduğunu düşünmek hoşuna gidiyordu, bu ken-
disine söylediği yalanların en küçüğü ya da en büyüğü değil-
di. Önce kitap aralığının olduğu yerden başlayarak okumaya 
çalıştı ancak önceki sayfalara dair hiçbir şey hatırlamadığını 
görünce ilk sayfaya döndü.
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Yarım saatlik okuma sonrası tekrar yola düştü. Yolda gör-
düğü kedi ve köpeklerin çok şaşkın olduklarını düşündü. Bir 
hayırseverin sağlık çalışanlarının ücretsiz alması için servis-
lere dağıttığı bir buçuk litrelik sulardan birini, yola çıkarken 
yanına almıştı; gördüğü boş su kaplarına paylaştırarak evine 
kadar geldi. Yolculuğu, beklediğinden iki kat daha uzun sür-
müştü. 

Evde bulduklarıyla kendine bir kahvaltı hazırladı, doyduk-
tan sonra dinlenmek için kendini yatağa attı. Akşam mesaiden 
gelen eşinin çıkardığı seslerle uyandı. Akşam yemeğinde ertesi 
gün boş olan karısı onu yirmi dört saatlik pazar nöbetine bı-
rakmayı teklif etti ancak teklif olumlu yanıtlanmadı. 

Bu sabahki yolculuğun tekrar yaşanma ihtimaline tutun-
mak istemişti. Saat altıya alarmını kurdu, evdeki birkaç paket 
kedi mamasını, sabah hastaneye giderken dağıtmak üzere çan-
tasına koydu. Huzurla yatağa girdi, uyuyarak geçen bir günün 
gecesinde belki ilk kez bu kadar rahat uykuya dalacaktı.
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PSÖDOVIZIT

Beş yataklı bir pandemi yoğun bakımında sıradan bir gün.
Birinci yatakta Melahat Yakın var, kendisi 48 yaşında bir 

kadın... Yoğun bakıma yatalı henüz dört gün oldu. Ağzından 
akciğerlerine uzanan bir tüp var. Kendisi nefes alırken çok 
zorlanıyordu ve kanını yeterince oksijenlendiremiyordu. Bir 
doktor tarafından daha fazla yorulmasın ve oksijensizlik vü-
cudundaki organlara farklı hasarlar vermesin diye o tüp oraya 
yerleştirildi. Entübe olduğu zamanı yani tüpün yerleştirilişini 
tabii ki kendisi hatırlamıyor, bir gün uyanırsa en iyi ihtimalle 
onun çıkarılışını hatırlayabilir. Damarlarına zerk edilen uyuş-
turucular nedeniyle son dört güne dair bir fikrinin olması ve 
anılarının dillendirilebilmesi ihtimal dahilinde değil. Ama 
öncesindeki anılar her zaman aklında, muhtemelen şimdi uy-
kusunda o anıları tekrar tekrar yaşıyor. Kızının mutluluğuna 
gölge düşmemesi için her şeyi yaptı. Onunla yakın evlerde 
yaşıyorlardı. Kızı Selma hemşireydi, damadı da hemşireydi. 
Pandemi pik yaptığında her ikisi de pandemi servislerinde gö-
revlendirildiler. O yüzden 2 aydır pek görüşemiyorlardı. Me-
lahat Hanım, kızının sevdiği yemekleri yaptığında kapılarına 
bırakıyor, mesajla durumu bildiriyordu. Bir kere üç günlük 
boşluğunda Selma sürüntü testi vermiş, negatif olduğunu gö-
rünce annesini ziyarete gidip bir gece annesinin evinde kal-
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mıştı, bunun bile üstünden yirmi gün geçmişti. Kızını görme-
mek maalesef Corona virüsten Melahat Hanım’ı koruyamadı. 
İlk gün öksürük, ikinci gün ateş baş gösterdiğinde test verdi, 
dördüncü gününde kendini servis yatışında, yedinci günün-
de de yoğun bakımda buluverdi. Şimdi kızı Selma, annesinin 
mutfağında babasına çorba yaparken Melahat Hanım yaşam 
mücadelesi veriyor. Hemşire, Melahat Hanım’ın kanını alırken 
bir acı duymadığına emin, Melahat Hanım’ın acıları kan alın-
masından son derece bağımsız.

İkinci yataktaki hasta Çetin Kıratlı, 34 yaşında bir erkek 
hasta. Yoğun bakıma yeni geldi. Aslında kendisi nefes alıp 
veriyor, burnunda ona yüksek basınçla oksijen veren bir ma-
kineye bağlı. Uyanık olduğunda etrafında olanları görüyor ve 
anlıyor. Çok sık uyumasının nedeni, ona verilen ilaçlar değil 
enfeksiyonun ve oksijensizliğin yarattığı yorgunluk. Hastane-
ye gelirken Corona virüs ile temas etmemişti. Şiddetli karın 
ağrısıyla geldi, tanısı gecikmedi, apandisit ameliyatı da aslında 
sorunsuz geçti. Taburcu olup işine geri dönmek için sabırsız-
lanırken operasyondan sonra 3. gününde beklenmedik bir şe-
kilde oksijen saturasyonu düşmeye başladı, testi alındı, pozitif 
çıktı. EKG bulgularıyla miyokardit olduğu düşünülerek yakın 
gözlem için yoğun bakıma getirildi. İşini her zaman ön planda 
tutan bir insanın aşk ile atmaya deneyimli olmayan kalbi şimdi 
mikrobik bir enfeksiyonla savaşmaya çalışıyor. Sadece iş stresi 
ile baş etmeye alışkın bir kalbin umut dolu çarpıntıları yoğun 
bakımı inletmiyor belki ama Çetin Bey’in her hücresinde his-
settiği şey bu.

Üçüncü yatakta hasta yok. Yoğun bakımlardaki boş yatak-
lar her zaman insanın aklına önce ölümü getirir ama buradaki 
hasta iki saat önce servise çıktı. Ailesiyle görüntülü konuşma-
sını yaptı bile.

Dördüncü yatağın misafiri Salih Başbeyaz, 37 yaşında bir 
erkek. On altı gündür entübe. Aslında evden çalışılabilinecek 
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bir işi vardı ama onun için izin alıp dışarı çıkmamak gibi bir 
seçenek yoktu. Kızı lenfomaydı, idame tedavisindeydi. Has-
taneye gelip kan kontrollerini yaptırması gerekiyordu. Kızı 
hastanede beklemesin diye eşiyle beraber eve gönderiyordu ve 
Salih Bey 2 saat sonuç bekliyordu. Sonrasında Corona virüs 
nedeniyle hastaneye yattığında tek tesellisi kızına bulaşmama-
sı ve kızının iyi olmasıydı. Son 16 gündür bilinci olmadığına 
göre dua ettiği düşünülemezdi, şimdi babası için dua etme sı-
rası kızındaydı. Neyse ki son 4 gündür basınç ihtiyacı azalıyor, 
doktorlar tedaviye cevabının iyi olduğunu düşünüyorlar. Kı-
zının tanısından beri en küçük iyileşmelerden büyük umut-
lar yeşertmeyi başarmıştı, şimdi aynı umutların kendisi için 
yeşermesini bekliyor.

Beşinci yatakta ise Evren Günay var. 31 yaşında bir erkek. 
Bir gündür entübe. Kendisi hekim, pandemi servisinde nö-
bette bir anda kapısını vuran personellerin hastanın desatüre 
olduğunu söylemesiyle yerinden kalktı. Maskesi yüzündeydi 
ama burundan yüksek hızlı oksijen tedavisi altındaki hastanın 
odasına giderken ek kişisel koruyucu ekipmanlarını almayı ve 
takmayı ihmal etmişti. Hastanın burnunun tıkalı olduğu ka-
nısına vardı, hemşirelerden rezervuarlı oksijen maskesi istedi, 
nazal kanülü çıkarıp maskeye geçtikten sonra oksijen değer-
lerinin yükseldiğini gördüğünde rahatladı. Bir alt basamak 
olmasına karşın sabaha kadar bu şekilde izlenebilirdi. Ancak 
kanülü çıkardığında yanlışlıkla kendi yüzüne tutmuştu, virüs-
le teması bu yolla olmuştu. Pozitif çıktığında hayat kurtarmış 
olduğu düşüncesi ve biraz tatilin iyi geleceği umuduyla üzül-
memişti bile ama aylarını verdiği virüsün her zaman şaşırta-
bildiğini unutmuştu. Şimdi arada çalışma arkadaşları telefonla 
durumunu soruyor, çok nadir kenetlenen sağlık çalışanlarının 
kenetlendiği durumlardan birinin öznesi.

İki hemşire ve bir doktor bu hikâyelerin ortasında kahve 
içiyorlar. Bu hikâyelerin bazılarını biliyorlar, bazıları hakkında 
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fikirleri yok. Ancak hepsine öyle ya da böyle, daha önce tanık 
oldular. Monitörlerden ses gelmemesi çoğu zaman iyiye işaret, 
her birinin iyileşeceğine dair umutları var. Umut ve özveri ol-
madan, inanç olmadan yaptıkları işin yapılamayacağının far-
kındalar. Kahveleri bittikten sonra tedavi için hemşireler has-
taların başına gidecekler, hekim hanım da bugün hastalarına 
neler olduğu ve neler yapılmasının planlandığına dair notları-
nı almak için bilgisayar başına geçecek. Genel durumlarını, te-
davilerini ve muayene bulgularını not edecek, hastaların hayat 
hikâyeleri hiçbir tıbbi dokümanda yer almayacak.



320

DR. YAVUZ DEMIRÇELIK

1986 yılında Tokat’ta doğdum. İlk, 
orta ve lise öğrenimimi Tokat’ta 
tamamladım. 2004 yılında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesini ka-
zandım ve İzmir’e yerleştim. 2010 
yılında pratisyen hekim olarak me-
zun olduktan sonra mecburi hiz-
metimi yapmak üzere Çanakkale 
ili Ayvacık İlçe Devlet Hastanesine 
atandım. Mecburi hizmet süremi 

tamamladıktan sonra tıpta uzmanlık sınavı ile İzmir Tepe-
cik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Anabilim Da-
lına asistan hekim olarak başladım ve 2017 yılında uzman 
hekim oldum. Ailevi sağlık sorunları nedeniyle mazeret 
atamasına başvurarak mecburi hizmetimi yapmak üzere 
yine kendi hastanem olan İzmir Tepecik Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine atandım. 2018 yılında evlendim ve 21 
aylık bir kızım var. Halen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Sosyal Pediatri Polikliniğinde uzman he-
kim olarak çalışmaya devam etmekteyim.
Tıpta uzmanlık tezimi sosyal pediatri alanında hocam 
Doç. Dr. Oya Baltalı danışmanlığında “Çocuğun Antro-
pometrik Ölçümleri ile Annenin Algısı Arasındaki İlişki ve 
Etkileyen Faktörler” adlı çalışma ile tamamladım. 
Hobilerim arasında doğa yürüyüşleri yapmak, yakın tarih 
ile ilgili kitaplar okumak, spor yapmak ve seyretmek, yer 
almakla birlikte iyi bir Beşiktaş taraftarıyım.
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DERIN BIR NEFES AL

Değişen hayat koşulları, yenilikler ve bu değişiklere hızlı 
uyum sağlamaya çalışan insanoğlu… Günler bize daha 

neler getirecek bakalım?.. Kitaplarda okuduğum virüs salgın-
ları ve pandemiler vardı. Açıkçası insan böylesine büyük şeyle-
rin başına gelebileceğini öngöremiyordu. Covid-19 salgını ile 
tüm dünya baş etmeye çalışıyordu. Ne çok kayıp ne çok ölüm 
yaşandı!.. Toplum sağlığı için canla başla, elimden ne geliyorsa 
yapmaya hazırdım. Hazırdım da evdeki süreçleri nasıl yönete-
ceğimi bir türlü bilemiyordum. İnsan en çok sevdiklerini ko-
rumaya çalışır derler ya ben de hamile eşimi, doğacak kızımı 
korumaya çalışıyordum. Henüz tanımadığınız bir miniği ko-
rumaya çalışmak gerçekten zormuş. Korumak demek, mesafe 
demekti. Mesafelerin, insanı duygusal anlamda yıprattığını sa-
nırım bu dönemde daha iyi anladım. 

Mesleğim gereği çocukları hep sevmişimdir. Bir çocuk heki-
mi olarak bir sürü acı tatlı anı biriktirdim. Hayatıma, ellerim-
le beslediğim bebekler; nöbetlerde birlikte oyunlar oynadığım 
çocuklar girdi. Hasta bir çocuğu tekrar sağlığına kavuşturmak, 
annelerin ve babaların gözlerindeki minnet dolu bakışları gö-
rebilmek yaptığım işe anlam katıyordu. Bugünlerde ise farklı 
bir heyecan duymaktaydım. Kendi çocuğumu beklerken günler 
geçtikçe merakım artmaktaydı. Anne ve baba olduktan sonra 
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hekim olarak bakış açılarının değiştiğini söyleyen çok meslek-
taşım vardı. Bakalım, ilerleyen günlerde ben de onlarla aynı fi-
kirde olacak mıydım? Bir oğul, bir hekim, bir eş olmanın yanın-
da bir baba olma fikri hayatıma bambaşka bir renk katacaktı. 

Büyüyen bir minik kız, büyüyen hayallerim… Bir yandan 
pandemi haberlerini takip ediyordum. Ölüm oranları insanı 
oldukça korkutuyordu. Hastaneden eve döndüğüm zamanlar-
da bir merasim gibi tüm kıyafetlerimi tek tek çıkarıyor, hava-
landırıyor, sonrasında yıkamaya atıyordum. Kullandığım de-
zenfektanlardan ellerim kuruyarak çatlamaya başlamıştı. 

Hastanede yoğunluk artmaya, servisler birer birer Covid 
hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeniden 
düzenlenmeye başlamıştı. Artan yoğunluğa karşı Covid ser-
vislerinde uzman hekimler olarak nöbetler tutmaya başladık. 
Böylesine bir salgının tam ortasında çaresiz kalmak, sakinliği 
korumaya çalışmak zor oldu. Eve gittiğimde ailem, hastanede 
neler olduğunu büyük bir merakla dinliyordu. Tedirgin olduk-
larını hissediyordum. İnsanoğlu bir umut, iyiye giden bir işa-
reti bulabilmek için çaba sarf ediyordu. Ne de olsa her karan-
lığın sonunda elbet gün ışığına kavuşulmuyor muydu? Onlara 
iyi haberler verebilmeyi çok istememe rağmen özellikle kronik 
hastalığı olan yaşlılarda virüs maalesef, ölüme yol açıyordu. 
Gün boyunca yaşadıklarımı hastanede bırakmaya çalıştım. 
Ailemden ayrı odada yemeklerimi yiyordum. Onlardan izole 
bir şekilde de uyuyordum. Bana özel ayrılan alanlarda yaşaya-
rak onları koruduğumu hissetmek, üzerimdeki yükü bir nebze 
de olsa hafifletiyordu. Eşimle birlikte açık havada yürüyüşler 
yaparak vakit geçirmek ise paha biçilemezdi. 

Pandemi haberlerini takip ederken günler birbirini kovala-
dı. Sanki sonu hiç gelmeyecek bir olaylar silsilesi içerisindey-
dim. Ta ki beklenen güzel an gelene kadar!.. İşte minik kızım 
sürpriz bir şekilde dünyaya “Merhaba!” dedi. Minik derken, 
gerçekten de oldukça minik bir kız “Güneş” gibi dünyamıza 
doğdu. Aylardan haziran, mevsimlerden yaz ve bu salgının  
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içerisinde günümüzü aydınlatıp içimizi ısıtsın diye kızımızın 
adını “Güneş” koyduk. Evdeki gündem bir anda değişti. Uyku-
suz geçen geceler artmaya başladı. Tüm ev halkı, bir bebeğin et-
rafında pervane olmuştu. Kendi evimizde çekirdek aile tadında 
olmak da güzel bir duyguydu. Pandemi haberleri üzerinde yo-
ğunlaşan odağımız biraz dağılmaya başlamıştı. Salgın, takip et-
mekte zorlandığımız bir konu hâline dönüşmüştü. Açıkçası bu 
durum hepimize bir nebze de olsa iyi gelmişti. Yine hastanede 
olduğum bir gün, 30 Ekim 2020’de İzmir korkunç bir şiddetle 
sarsıldı. Deprem sırasında işte olmam ve o paniği hastanede ya-
şamamız zorken tüm hatların kilitlenmesiyle birlikte evde baş 
başa olduğunu bildiğim eşimle kızımdan haber alamamak… 
Haber aldığım zamana kadar ise saatler sanki durmuş gibiydi. 
Pandemide bir hekim, pandemide bir baba derken pandemide 
depremzede de olmuştum artık… Sabır, özveri ve sakin kalmak 
neyse ki o günleri sorunsuz atlatmamızı sağladı.

Artık salgının başında yaşadığım endişeler, belirsizliklerin 
ortadan kalkmasıyla yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Sağlık 
çalışanı olarak aşıda önceliklendirme yapılmasıyla birlikte vi-
rüsle mücadele, neyle karşı karşıya kalacağınızı bilemediğiniz 
bir düşmanla satranç oyunu oynamaya benziyordu. Bakalım, 
doğru hamlelerle oyunu kazanmaya ne kadar yaklaşmıştık?.. 
Elbette kaybedeni çok olan bir savaşta, ön saflarda yer almak 
kimi zaman insanı korkutuyordu. 

Yaşanılan bu salgında geri planda kalmayı, kendime ve ver-
diğim söze yakıştıramıyordum. Bu uğurda hayatını kaybeden 
meslektaşlarım en büyük saygıyı ve minneti hak ediyorlar. 
Onlar bu kadar cesur olmasaydı üzerinden iki yıl geçmesine 
rağmen hâlâ başladığımız noktada olabilirdik. Maskeler gün-
lük rutinimizin ayrılmaz yoldaşları oldu. Koşulsuz derin bir 
nefes almanın değerini bu dönemde daha iyi anladım. Haya-
ta dört elle sarılabilmek için derin arayışlara girmeye çok da 
gerek yokmuş. Sualsiz, çekincesiz ve derin bir nefes yeter de 
artarmış. Ne dersiniz?
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DR. ZEYNEP KARAKAYA

İsmim Zeynep, soyadım Karakaya. 20 Ka-
sım 1981’de İstanbul Bakırköy’de, hayatı-
nı öğretmeye adamış bir baba ile hayatını 
evlatlarına adamış bir annenin tek kızı 
olarak dünyaya gelmişim. İlköğretimde 2 
okul, üniversitede 3 devlet okulu değiş-
tirmek zorunda kalan biri olarak göçebe 
bir kişi olarak tanımlanabilirim. Sonuçta il-
kokulu Fatih’te, liseyi Eyüp’te, üniversite 
eğitimimi ise Romanya-Constanta Ovidi-
us Üniversitesinde bitirmiş bulunuyorum. 
Hayatımın ilk 18 yılı İstanbul’un en güzel 

zamanlarında; dut, kestane ve mimoza ağaçlı semtlerinde, sonraki 
yılları ise Arap Yarımadası, Güney Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
geçti. Bu sayede 4 dil öğrendim. Tıp fakültesini 3 dilde okudum. 
Hasret duyduğum ülkeme 2012 yılında geri döndükten sonra denk-
lik sınavını ilk girişte kazanarak ikinci memleketim dediğim Yozgat’a 
atandım. 2 sene sonra pediatri uzmanlık eğitimimi -aynı kaderin 
bir parçası olarak- çıraklık yıllarımı Süleymaniye EAH’de, kıdemli-
lik yıllarımı ise Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH’de tamamla-
dım. Her iki üniversitede tanıdığım hocalarım ve arkadaşlarım şükür 
sebebim. Hekimlik mesleğine de pediatri uzmanlığına da ailemin 
teşviki ile girdim. Dünyanın en masum varlıklarına bakmak ruhumu 
gençlendirdi. Ruh yaşım 19, ruh iklimim Karadeniz. Mecburi hizme-
timin ilk 3 ayını Bingöl’de tamamladım, şu anki mevcut adresim Ya-
lova. Yol arkadaşımı Güney Kore’de iken buldum, evlendim, anne 
oldum. Sanatkâr bir anneden resim yapmayı ve dikiş dikmeyi öğren-
dim. Hayatımın ilk 40 yılını böyle tamamladım. Bundan sonraki yıl-
larımda sevdiğim ve onur duyduğum bu mesleği hakkıyla yapmaya 
çalışacak, ismimim manasında olduğu gibi ‘babasının süsü’ olmaya 
gayret edeceğim.
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ÖĞRETMEN BABA’YA HEKIM KIZI’NDAN

Covid-19 pandemisinde anne, baba veya kardeşlerini 
kaybeden meslektaşlarıma 

Babacığım, sevgili babam, iki gözüm!.. 
Beş gün geçti üstünden ama sanki hep etrafımdasın. Ara-

mızda olmadığının aralıklı farkına varmanın acısı ile gidip 
geliyorum. Tarih 17 Kasım 2021. O bilinmeyen âlemden söy-
lediklerimi duyabilme ihtimaline karşı yazıyorum. Böyle bir 
ihtimal yoksa da ki yok olması muhtemeldir, olsun, ne kaybe-
derim ki?.. O hâlde cihan-ı âlem dinlesin!.. 

Baştan söyleyeyim, bunu senden hiç beklemiyordum ba-
bam çünkü sen annemin bir tas çorbasıyla ayağa kalkan adam-
dın. Senin günden güne solan vücudunu gördükçe mahvolu-
yordum ama ümitliydim, o yüzdendi hiç beklemediğim bu 
haberin beni sallayıp duvara atması. Benim için dağ gibiydin, 
koca bir çınar gibiydin. Covid’e yenilemezdin. Anlıyordum, 
ayak ucundan bakarken ne acılar yaşadığını, soluğunun yet-
mediğini, kalbinin teklediğini ve “Her an gidebilirim, hazır 
ol!” diyen gözlerini. Bu inspeksiyon hayatımın en acı inspeksi-
yonu idi babacığım!.. Şimdi burnumun direği sızlıyor. 

Hatıralar insanın zihninden filim şeridi gibi geçiyormuş 
meğer. Kimse bilmiyor gözümde canlanan ve akıp geçen anıları.  
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Akan, sadece gözyaşı değil babacığım. “Bütün anılarımız bi-
rikmiş damarlarımda.” O kadar çok çocukluk anılarım var ki!.. 
Karların üzerinde yuvarlandığımız günler, orijinal hikâyeleri-
ni anlattığın edebi akşamlar... İşte o hikâyeler hayatıma ilham 
oldu babacığım!.. Sen ufku geniş, hayal âlemi derin, iletişimi 
mükemmel, merhameti güzel bir insandın!.. 

Ben senin bir tanecik kızınım, biliyorsun. Güneşte kaş çat-
ma şeklimiz aynı, okurken göz kısmalarımız ve tabii ki oku-
maya düşkünlüğümüz!.. Her çocuk, babasına çeker sonuçta. 
Cebinde sakladığın şey bana alınmıştı, bilirdim. Nerede güzel 
kokan bir çiçek olsa bana getirirdin. Şimdi mezarının üstünü 
aynı çiçeklerle süslüyorum. Ben senin sevdiğin, başını okşa-
dığın, elinden tuttuğun, kara gözlü, sürmeli doktor kızınım. 
Senin beyaz önlüklü meleğin olamadım ya, ona içim yanıyor!.. 

Bilge babacığım, sen bana hayatı öğretendin, en güvenilir 
kaynaktın, ilk öğretmenimdin!.. Edebiyatta senin sayende iyi 
oldum ben. Her konuşma aralarına serptiğim şiirlerim de sen-
dendir. Yıldızların adlarını, matematikte paylaştırma problem-
lerini, gölge boyundan yön bulmayı, yeryüzü olaylarını okula 
gitmeden senden öğrendim ben. Evimizin teknisyeni olduğun-
dan, ben de anlıyorum mesela radyo tamir etmekten, küçük ev 
aletlerinin problemlerinden. Tıbbi cihazlarla da iyi ilişkim bel-
ki bundandır. Ama başındaki mekanik vantüratörü hiç sevme-
dim babacığım!.. Yarın kurtulacaksın boğuştuğun bu hortum-
dan demiştim, canından bezdirmiş olacak ki yarın olunca önce 
kalbin durdu, sonra kesildi nefesin. Nasıl feryat etti yüreğim, 
bilseydin?.. Ah nasıl “göğsüne gömdüm burnumu?”

Ben sayende dört insanım zaten. Anne kokan Türkçeme, 
baba kokan diller ekledim. Seninle dünya ülkelerini gezdiği-
mizde ilerleme kaydetmiştim, dört mevsimde de dolaşan göç-
men kuşlar gibiydik. Covid olmasaydın Mısır’a da gidecektik. 
Dedim ya, okumaya düşkünlüğümüz aynıdır. Meğerse sen 
bana hayatın en güzel şeyini tattırmışsın, öğrenmekten haz 
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almayı... İlmin kendini bilmekten geçtiğini ve riyadan uzak 
kalmayı. Şairin dediği gibi “Aşk imiş her ne var âlemde/ İlim bir 
kıyl-u-kâl imiş ancak.” Babacığım, gözün arkada kalmasın; he-
kimlik aşkımı sonuna dek kalbimde taşıyacak, senin yüz akın 
olacak, merak ve öğrenme arzumu hiç kaybetmeyeceğim!.. 
Tıpkı söylediğin gibi şefkatli ve şahsiyetli bir hekim olacağım. 

Zaman nasıl da kovalıyor bizi?.. Pandemi başlayalı 2 sene 
olmuş ve bu koşuşturmanın içinde kaybolduğum bir zaman-
da, gece 03, nöbet ertesi gözüm kapanıyor gibiydi ki o acı ha-
ber verilmişti. Zaman demişken, bana aldığın saat -hep sorar-
dın- evet, hâlâ çalışıyor. Hatıraların, zamanım kadar değerli, 
zamanın kıymeti kadar kıymetli. Hatıralarımızı fotoğraflaya-
madık çünkü fotoğraf çekmeyi sevmezdin. Bize seni daha çok 
bıraksalardı, ah, ama seni bırakmıyorlardı ki!.. Sen başkalarına 
da çok lazımdın. Sayende bir sürü ağabeyim, ablam, yoldaşım 
da oldu yani!.. Onlar da biliyorlar mesela sabah erken kalkıp 
çayı demlediğini. Onları da çocukların gibi görmüşsün meğer. 
Onlara da erken kalkıp menemen yaptın mı?.. Babacığım, sen 
hiç kendin için yaşadın mı? 

Canım babam benim!.. Ben dünyaya gözümü açtım, oku-
yan bir anne ile okuyan bir baba gördüm. “Bir kişinin hayatı-
nı kurtaran, tüm dünyanın hayatını kurtarmış gibi olur.” Bu, 
Nelson Pediatri’den okuduğum ilk cümle idi. Sen bunu haya-
tının parolası yapmış idin. Evimizin duvarı baştan aşağı senin 
kitapların, dikkatle sınıflandırdığın kitaplarının kokusu ile 
büyüdüm. Kütüphanene tırmanan çocukların hekim oldular, 
hayatın basamaklarını bir bir çıktılar, nice hayatlar kurtardılar 
ama sana iyi bakamadılar babacığım!..

Geçen açtım bana henüz 11 yaşımdayken yazdığın hatıra 
defterini. Bence her baba miras bıraksın böyle bir hatıra yazısı 
evladına. Seni zorla alıkoyup yazdırmıştım. Demişsin ki “Ce-
haletten uzak dur zira cahiller ölü gibi, üzerindeki elbiseleri ise 
kefen gibidir.” Senin cehaletle savaştığın gibi ben de bu virüsle 
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savaşmaktayım babacığım ve sol yanımı kaybederek gazi ol-
dum!.. Pandemi gazisi...

Geride bıraktığın iki tutam şey... Okuma gözlüğünü artık 
annem kullanacak ama burnunun ucuna getirmeyecek senin 
gibi... Senden kalan maddi-manevi her şey bizim için değerli. 
Öğrettiklerin cebimizde durmayacak; aklımızda, duruşumuz-
da... Sevgin, merhametin, ilgin kalbimizde olacak. Kitaplarına 
sen gibi bakacağım. Paylaştık biz aramızda her şeyi tatlı tatlı. 
Tek paylaşamadığımız sendin, sen de gittin dayanılmaz bir şe-
kilde, bu hekim yüreğini babasız bıraktın. Yutkunduk durduk 
üzüntümüzü. Ağır geçti bu beş gün sensiz. Gerçekten biz se-
nin bizi terk etmen sebebiyle üzgünüz!

Şimdi son vermezdim ya, ara veriyorum. Ne söylesem ek-
sik kalacak. Sadece yüreğim fırında iken yazabildiklerim bun-
lar... Di’li geçmiş zaman kullanmak istemiyorum ama sanırım 
öyle olacak. Seninle koşmak da güzeldi, seni dinlenmek de... 
Yarışmak da güzeldi. Yenilmek de... Her şey seninle çok güzel-
di babacığım!.. Bir de, yattığın yerden ayrılamaman üzmesin 
seni. Ben seni yeryüzünde dolaşan öğrencilerinin kalplerinde 
görüyorum. 

Yorgun vücudum gibi ellerim de yorgun şimdi. Pandemi 
hazan idi, sensiz yapyalnız kaldım, sensiz hep hazan oldu. Has-
talıktan çok, bu çaresizlik beni yordu. Çaresizliğimin önünde 
ölüm belki utanç duydu. Son iki yılda çok aşındım ve usan-
dım. Peki, sen bizden usanmış mıydın? Biz senin uslanmaz ve 
senden usanmaz çocukların seni çok özleyeceğiz. Bu seferki 
göçe tek çıktın ve dönmeyeceğini biliyorum. Ben ise zırhımı 
kuşanmış, nöbet tuttuğum bu soğuk mekânda, kalbimde zah-
metli bir yara, “hiçbir yere gitmeden” hastalarıma iyi bakaca-
ğım, sana söz veriyorum. 





330

DR. FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ

İzmir’de 1957 yılında doğdum, ilko-
kulu İstanbul’ da Göztepe Pansiyon-
lu İlkokulunda yatılı olarak okudum. 
Ortaokul ve lise, Notre Dame de Sion 
Fransız Kız Lisesinde sıkı bir disiplin 
içinde geçti. Bu iki okul dönemi bana 
o dönemde çok zorlu gelse de yaşam-
da ayakta durmayı öğreten bir temel 
oldu. İstanbul Tıp Fakültesini 1981 
yılında bitirdikten sonra kısa bir süre 
Göztepe SSK Çocuk Bölümünde pra-

tisyen olarak çalıştım, daha sonra İÜ Anestezi ve Reanimasyon 
ABD’da ihtisasa başladım, altı ay içinde oradan istifa edip hep 
girmeyi istediğim Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde çocuk ihtisası-
na başladım; Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde büyüdüm, öğren-
dim, tecrübelendim ve sonra da bu tecrübelerimi aktarmaya 
çalıştım.
Kırk yıllık sürede 2 yıl Fransa’da çalıştım. Avrupa Pediatri (EPA/
UNEPSA)’da 10 yıl yönetim kurulu üyesi olarak, IPA’de de 2 
dönem standing komitede çalıştım. Balkan Pediatri Derneği 
başkanlığı yaptım.
Türk Pediatri Kurumunda 1985 yılından beri yönetim kurulu 
dışı, 90’lı yıllardan sonra da yönetim kurulu üyeliği ve 2 dönem 
başkanlık yaptım. Hayatımda yaptığım en önemli iş, başkanlı-
ğım sırasında Türk Pediatri Kurumu şemsiyesinde Genç Pedi-
atristleri kurmak oldu.
Attığım her adımda beni destekleyen Haluk Çokuğraş ile ev-
liyim. Akademik kariyerim süresince fedakârlık yapan annem, 
babam, oğlum ve eşime her şeyimi borçluyum.
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ÖRNEK ALMA KABINI

Aralık 2019 Cerrahpaşa Çocuk Kliniği için biraz zor ve 
hüzünlü geçmişti. Çok sevdiğimiz, orada büyüdüğümüz, 

sayısız hatıramızın olduğu, her yerde eski hocalarımızın ne-
fesini hissettiğimiz eski binamız yıkılmış, mekân olarak çok 
daha küçük bir binaya geçmiştik. Eksikler çoktu, yoğun ba-
kımda doğru düzgün ventilatör ve sistemler yoktu; endos-
kop, bronkoskop gibi âletler yoktu veya çok eskimişti; bütün 
bunları almak ve yenilemek gerekliydi. Aralık ayı bütün bu 
ihtiyaçlar için dost ve arkadaşlarımızı aramakla geçti, birçoğu 
da bize destek verdi ve eksikliklerimizin büyük çoğunluğu-
nu onların sayesinde tamamladık. Artık biraz dinlenme vakti 
diye düşündük ve her yıl yaptığımız gibi şubat ayında hiçbir 
şey düşünmeden, avare bir şekilde dolaşabileceğimiz bir tatile 
karar verdik. Destinasyon Bolonya idi, hem kültürle kucak-
laşacak hem de İtalyan mutfağı ile gurmelik yapmaya çalışa-
caktık.

Bu sıralarda Çin’de Wuhan bölgesinde Covid-19 hastalığı 
ortaya çıkmıştı; televizyonlarda insanların kapılarına tahtala-
rın çakıldığını, uzay kıyafetli sağlık personelini TV’lerde biraz 
korku ile izliyorduk ama yine de bu virüsün bütün dünyayı 
sarabileceği gerçeğini pek de göremiyorduk. Yine de uçakta 
biraz tedirgindik, maskelerimizi taktık ancak Bolonya’ya indi-
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ğimizde bu virüsten kimsenin haberi yoktu, biz de maskeleri 
çıkarıp harika bir tatil yaptık. 

Dönüşte haberler maalesef kötüydü, İtalya’da virüs dehşet 
bir şekilde yayılıyor, ölümler gün geçtikçe artıyordu. Artık du-
rumun bizim için de çok ciddi olduğunu anlamıştık ki sağlık 
bakanımız ilk vakayı mart ayında duyurdu. O gece hiç uyu-
yamadık, kendimiz için değil, hastalarla karşı karşıya kalacak 
hekim, hemşire, sağlık personeli, hepsi için koruyucu önlem-
ler almak gerekiyordu. Kıyafetler, maske, eldiven o kadar çok 
ihtiyaç vardı ki!.. Haluk devamlı eşimizi, dostumuzu arayarak 
ihtiyaçları bulmaya çalışıyordu, herkes seferber olmuştu, eski 
Cerrahpaşalı arkadaşlarımız, dostlarımız eksikleri tamamla-
mak için seferber olmuşlardı.

Belli yaşın üstünde ve kronik hastalığı olan hocaların gel-
memesine karar verildi, biz her gün gittik ama genç arkadaşla-
rımız bizi hep arka cephede tuttu. Asistanlarımız haklı olarak 
evlerine giderken ailelerine hastalık taşımaktan çok korkuyor-
lardı, onlar için dostların sayesinde otel bulundu ve otelde kal-
maları sağlandı.

Hastalardan PCR testi almak ciddi riskli idi ve bu da Ha-
luk’u çok rahatsız ediyordu. O dönemde hiçbir örnek alma ka-
bini yapılmamıştı. Haluk bu endişesini İstanbul Erkekli sınıf 
arkadaşları ile paylaştı ve bütün bir gece nasıl yapılabilir diye 
sevgili Şakir İşçi ile telefonlaştılar, iki gün sonra Cerrahpaşa 
Çocuk Acil’in önünde harika bir örnek alma kabini duruyor-
du. Artık asistanlarımızı sevgili Şakir’in örnek alma kabini ile 
daha iyi koruyabilecektik. Daha sonradan farklı firmalar bu 
örnek alma kabinlerden yaptıysa da ilk kabinin bu pandemide 
bizim yüreğimizde farklı bir önemi oldu.

Yüz yılda bir yaşanan bu pandemi bize çok acılar bıraktı. 
Cerrahpaşa Çocuk Kliniği’nden Nebil’i, Recep’i, Sevcan’ı, diğer 
kliniklerden birçok meslektaşımızı; asistanlarımızın, hocaları-
mızın yakınlarını kaybettik, her sabah bugün kaybettiğimiz 
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biri daha var mı diye acıyla uyandık. Yoğun bakımda yatan 
dostlarımızın haberleri için gecelerce telefon başında bekledik.

Bir taraftan da bu pandemide hekimlere kol kanat geren 
dostların olduğunu bir kez daha gördük, onların sayesinde 
kendimizi biraz daha güvende hissettik. 

Bu korkulu dönemde kaçmadan cansiperane çalışan hoca-
lara, asistanlarımıza, hemşire, personel ve sekreter arkadaşla-
rımıza, bizlere maddi, manevi destek olan tüm dostlara sonsuz 
minnet ve şükranlar.
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Covid-19 Pandemisin İlk Örnek Alma Kabini 

Şakir İşçi’ye teşekkürlerimizle…






	
	



