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    Bir bahar günüydü. Okuldan çıktım, eve gidiyordum. İçimde bir endişe vardı. 

Annem bugün doktora gidecekti. Sonuçlarını merak ediyordum. Eve gidince sordum. 

Bana kanser olduğunu söyledi ve o anda sanki hayat durmuş, dünyam başıma 

yıkılmıştı. Ne olduğumu şaşırdım. Annemin yanına oturdum. Konuşmaya başladık. 

Kanserin tedavisi var mıydı? Varsa nasıldı? Annem ve babam başta söylemek 

istemediler ama ben ısrar edince anlattılar. Pahalı ilaçlar ve tedavi lazımmış. Bunu 

duyunca hemen odama gittim ve telefonla eski patronumu aradım. Ondan iş 

isteyecektim çünkü tedavi için yeterli paramız olmadığını biliyordum. Annemle 

babamdan habersiz çalışmaya başladım. Çalışmaya başlayınca okulu aksatmaya 

başladım, bu nedenle notlarım düştü. Eskiden okulda birinci iken şimdi sonlardaydım. 

Gün geçtikçe daha da kötüleşen notlarımı fark eden Yüksel Öğretmen, ailemi ziyaret 

etmişti. Benim okula gitmediğimi ve notlarımın düştüğünü fark etmişti. Akşam eve 

döndüğümde annem ve babam beni yanına çağırıp sordu: 

 

-Bugün neredeydin? 

 

-Okuldaydım. 

 

-Doğruyu söyle. 

 

-Okuldaydım işte. 

 

-Niye yalan söylüyorsun? Bugün öğretmenin bize geldi ve derslere girmediğini, 

notlarının epey düştüğünü söyledi. Şimdi söyle, neredeydin? 

 

-Çalışmaya gittim. 

 

-Neden? 

 

-Anneme ilaç almak için, dedikten sonra odama gittim. Ertesi gün sabah evden 

çıkmadan önce annem beni çağırdı ve “Bundan sonra okula gideceksin. Bana iyilik 

yapmak istiyorsan ilaç değil, başarı getir. Benim çektiğim acıyı başkası çekmesin, 



diye elinden geleni yap oğlum. Doktor olup onların dertlerine derman ol.” dedi. 

Evden çıktım ve yeniden işe gittim. On gün sonra annem ben işteyken öldü. Annemi 

gömdüğümüz günün akşamı oturup düşündüm. Annem benden bir şey istedi, bunu 

yapmam gerek, dedim. Annemin isteğini yerine getirmek için söz verdim kendi 

kendime. Ertesi gün işten çıktım ve direkt okula gittim. Dersten sonra işten 

kazandığım para ile kitap aldım ve gece gündüz çalışmaya başladım. O kadar 

çalışıyordum ki bazı geceler uyumuyordum. Liseyi bitirene dek böyle devam ettim. 

Muğla’da bir tıp fakültesini kazanmış orada okumaya başlamıştım. Çok mutluydum. 

Annemin isteğini gerçekleştirmeye yakındım. 

 

     Bu uğurda büyük bir adım attım. Yolun yarılamıştım. Hâlâ gece gündüz ders 

çalışıyordum. Böyle yaparken zaman su gibi akıp gitti ve ben mezun oldum. Doktor 

olmuştum ama işim bitmemişti. Gündüzleri hastanede hastalara bakıp geceleri de 

laboratuvarda çalışıp kansere çözüm aradım ve işimin dördüncü yılı kanser tedavisini 

buldum. Sadece bir iğneydi. Artık annemin son isteğini gerçekleşmiştim. Kanserli 

hastalar artık iyileşecek, bu kötü hastalık tarihe karışacaktı. Kolay bir tedaviydi ve ben 

ürettiğim için pahalı değildi. Bundan sonra kanserli hastalara iyi bir şekilde baktım ve 

onların dertlerine çare oldum. İnsanlara, insanlığa faydalı olduğum için mutluydum. 

Nur içinde yat anacığım! Oğlunla gurur duyabilirsin artık. 
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