
HEKİMLİK MAKAMI 

Yaşadığımız günün şartlarında, yirmi dört saatte onlarca yaralı insan 

görülüyor; onlarca ambulans sireni duyuluyor. Bazen “Acaba hastanın neyi 

vardı, hastalığının tedavisi var mı?” diye aklımız kurcalanıyor. İşte o düşündüren 

sirenler bir süre sonra daha da acı çalıyor. Bir de çalmıyormuşçasına 

duymadığımız, duysak da duymasak da umursamadığımız sesler var; tam da bu 

sırada devreye hastaneler giriyor. 

Hastanenin bilimsel açıklaması tedavi eden sağlık kurumu olsa da 

derininde hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar, cerrahlar, başhekimler var. 

Hani az önce umursamama lüksü olanlar vardı ya bir de böyle lüksleri 

olmayanlar var. Uykularını, yemeklerini, ailelerini kısaca hayatlarını başkalarının 

hayatlarına adamış insanlar. Bu insanlar, kendi benliğini unutup, gözlerine 

baktığımızda fedakârlığın en güzel halini gördüğümüz insanlardır. ”Yara neymiş, 

yaralayan kimmiş, yaralanan kimmiş?” diye sınıflandırmadan yeri geldiğinde can 

almış bir katili kurtarıp o vicdan azabını duymamak için yemin etmişken yan 

masadaki can vermiş kişiye bakıp soğukkanlı kalmayı öğrenmiş insanlardır. 

Her yaranın deride açılmadığını. Ruhta da yaralar olduğunu ve onların 

asla kabuk bağlamayacağını çok iyi bilen, yine de onları iyileştirmek uğruna 

varını yoğunu ortaya koyan, bu dünyadaki yeminine en sadık kişidir, hekim. ”Bu 

yükün altından nasıl kalkılabilir?” diye düşündüğünde her cevabın fedakârlığa 

çıktığı meslektir, hekimlik.  

İşte fedakârlığın bu denli fazla olmadığı zamanların birinde, 6-7 

yaşlarındaydım. Babamın mesleğinden dolayı ülkenin doğusuna tayinimiz 

çıkmıştı. Ege insanı yardımseverdir, kin tutmaz, küçük hesaplar yapmaz, içi dışı 

bir insandır. İnsanlar burada da böyle midir diye düşündük, buraya alışamayız 

sandık. Ama gördük ki açım diyeni tokum demeden göndermeyen, susayanı su 

içirmeden yollamayan bir yere gelmiştik. Bir gün hasta olup ateşlenmiştim, özel 

bir hastaneye gitmiştik. Hekim Aile dostumuzdu; ben muayene olurken annem 

başımda huzursuz, yüzünde sahte bir gülümsemeyle bana umut verirken yan 

tarafta kaza yapmış, vücuduna cam kırıkları saplınmış bir adam geldi. Hiç 

unutmam sedyede o yatışını, “Çaresizim!” dercesine elini sağa sola atışını. Acil 

durum tabi, müdahale ettiler, ailesi geldi ve bir şeyler konuştular. Oğlu işten 

apar topar çıkmış, şaşkın; eşi per perişandı. Oğlu annesine “Bir şeyler yapın!” 



dercesine bakıyordu. Sonra başka bir hastaneye nakledilip ameliyatı orada 

yapılmış. Sonradan öğrendim ki, paraları olmadığı için gönderilmişler. Aç olana 

yemek, susuz olana su veren o şehirde cana kana ihtiyacı olana yüz çevrilmişti. 

O günden sonra karar verdim. “Hekim” olacaktım. Sadece hayat kurtarmayacak, 

aynı zamanda taşın altına elimi de koyacaktım. Öğretmenlik nasıl kutsal bir 

meslekse millet için, hekimlik te öyle kutsal oldu o günden sonra benim için. 

Gece çalacak telefonlar, kışın gece yarısında yağmur yağarken gelen acil çağrı 

bile tebessüm ettiriyordu bana. 

Bir çok hekimle tanıştım, hepsinden farklı şeyler öğrendim, hepsiyle farklı 

denizlere yelken açtım, farklı gemilerde, farklı kamaralarda karşılaştım. Ne 

kadar farklı olursa olsun her seferinde aynı limanda buldum kendimi. Umutla 

bekleyen hastalar, iyileşip minnetini gösteren insanlar, elinden geleni yaptığı 

halde sevdiği insanı kurtaramayan doktora tebessümle bakan aşıklar karşıladı 

bizi bu limanda. Bu yükün altına girmiş kaptanla oldukça ne denizlerin, ne de 

gemilerin tükeneceğini öğreten limanda buldum kendimi: “Hekimlik 

Limanı’nda”.  
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