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“Beni hekimlere muhtaç eyleme.”
Âşık Hanım (Yeşilyurt)

“Baştabip geliyor yaramdan acı.”
Halk Türküsü

“Param yok ceketimi al 
Aman doktor bak bebeğe”

Âşık Mahsuni Şerif

“Maddi tıp şeytandır.”
Muzaffer Sarısülük

“Hastane, kendisine dindirilmek için gelen ıstırabın 
gösteriye dönüştüğü andan başlayarak, özel teşebbüs 

için kârlı bir hal almaktadır. Klinik bakış sayesinde 
yardımseverlik, en sonunda bedeli ödenen bir faaliyet olur.”

Michel Foucault
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Bir kere masum sempatilerinden bahsetmem lazım. 
Özellikle Türkiye’de herkes doktorlara sempati duyar. Ben 
hâlâ öyleyim. Sistemle ilgili konuşursak işler bozuluyor. Ya 
da bilimle ilgili konuşursak… Bilim, tıp sistemin bir parçası 
olursa eğer –ki öyle–, benim için çok da fazla bir şey ifade 
etmiyor. Yine devrimcilik meselesi Umay, bence iyi bir bilim 
adamının da devrimci olması gerekiyor. Hayatı yönlendiren, 
etkileyen, değiştiren insanların devrimci olması lazım, siste-
min bir parçası değil. Bilimin ışığına hep inandım ama tıp 
bende hayal kırıklığı yarattı. Her şeyin sadece bir standart 
olduğunu görmek dayanılmaz bir şey. Bu standartlar için-
de hastalığımı beğenmedim. (…) Bir kanser panelinde şunu 
söyledim: Vicdan ve cesaret bilimde yoksa, benim için hiçbir 
şey ifade etmiyor. Sadece bilgi yetmiyor. Bilginin vicdanla sı-
nanması gerekiyor artık. Dediğim gibi devrimci olmalı, nor-
mal algının ötesine geçebilmeliler. Bu olmadığı sürece kimse 
tıptan fazla medet ummasın. Tabii ki önemli tıp; böbreğin 
ağrıması, diş ağrılarının durdurulması, acısız tedaviler ama 
özünde başka şeyler de var. Hayatı sonsuzlaştırsınlar, tıp 
ölümü yok etsin demiyorum fakat (…) hayatı politikacılar 
yönlendirmiyor ki Umay. Doktorlar, sanatçılar, mühendis-
ler... Bunlar yönlendiriyor hayatı. Aptallar sadece yönetiyor.

Umay Umay’ın Kazım Koyuncu ile yaptığı röportajdan.
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Senin de Ağzında Bakla 
Islanmıyor

Babam garip bir adam. Hastanelerden bu tarafa gelemi-
yor. Başlarda pimpirikli olduğu için giderdi. Başı mı ağrı-
yor, hop nörolojide. İshal mi oldu, hop dahiliyede. Sivilce 
mi çıktı, hop cildiyede. Tırnağı taşa değse hastanede alırdı 
soluğu. İlçedeki birçok doktorla arkadaş oldu. Gece gece 
evlerini dahi arıyor. Babamı yolda gören doktor yolunu 
değiştirir oldu. Selam verdi mi borçlu çıkıyor çünkü. Ba-
bam kısa bir hatır sorduktan sonra, ki onlar da asıl konuya 
girizgâh niteliğinde olan sorular, hemen o ara yakalandığı-
nı düşündüğü hastalığını söyleyerek ayaküstü muayene et-
tiriyor kendini. İlaç içmekten helak olacak adam. İlaç yaz-
mayan doktor, bir şey bilmeyen doktordu ona göre. Hele 
bir de iğne yazıyorsa, kesin profesör olacak doktordur o 
babama göre.

;
Sonra birden garip şeyler olmaya başladı. Babam gönül-

lü olarak değil de zorunluluktan gitmeye başladı hastane-
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lere. İlk damdan düşüp kolunu kırdı. Daha yeni iyileşmişti 
ki traktörden ineyim derken Ali Amca, babamın indiğini 
sanıp hareket edince ayağı kırıldı. İki ameliyat yapıp, üç 
platin, sekiz çivi eklediler adama. Gel zaman git zaman 
halk dilinde bağırsak düğümlenmesi denen meretten ame-
liyat oldu. Ameliyattan bir süre sonra kontrole gittiği bir 
gün apandisitinin patlamak üzere olduğunu gören doktor 
acilen ameliyata aldı. Tanıdıklar geçmiş olsuna gelmekten 
usandılar. E, eli boş gelmek istemiyorlar ama nereye kadar, 
adam hastaneden çıkmıyor ki. Babamın hastane mevzuları 
artık saçma sapan esprilere konu olmaya başladı. 

“Yav sen karnına bir fermuar taktırsana, doktorlar aç 
kapa aç kapa usanacaklar yakında.” 

“Senin ananla baban malzemenden çalmış gardaş, der-
me çatma yapmışlar seni, o yüzden bu hastalıklar.” 

“Bence sen kendini bir üniversite hastanesine bağışla, 
yazıktır, çocuklar bir şeyler öğrensin.” 

Belki de bu kötü esprilere inat babam uzun süre hasta-
lanmadı. Sigarayı, içkiyi bıraktı, sağlıklı beslenmeye özen 
gösterdi. İyi de sen istediğin kadar sağlıklı yaşa. Bu işin 
bir de trafik kazası var. İlçenin tek caddesi olan Atatürk 
Caddesi’nde karşıdan karşıya geçeyim derken bir otomo-
bille haşır neşir oldu babam. Yüz göz oldu desem daha 
doğru aslında. Otomobil babama vurduktan sonra üstüne 
alıyor ve yetmezmiş gibi havaya fırlatıyor. Babam havada 
iki takla atıp yere çarparak bu kaza anını sonlandırıyor. Ta-
bii kendisi hatırlamıyor, çevredeki görgü şahitlerinin an-
lattıkları bunlar. Babam kazadan üç ay sonra kahvehanede 
kendi ölümünü dinlemiş. Bir adam, “Yahu birkaç ay önce 
Dinleti Birahanesi’nin orada adamın biri karşıdan karşıya 
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geçerken arabanın biri buna bir çarptı, fiyuuuuvvv! Adam 
havada döndü döndü döndü, ahan da böyle kafasının üstü-
ne mıh gibi çakıldı. Ellam orada can verdi adam.” 

Babam, “O adam bendim, aha da ölmedim, buradayım,” 
bile dememiş. Dinlemiş sessizce. Bu kaza babamın malu-
len emekliliğine bile neden oldu. İşte ne olduysa o kazadan 
sonra oldu. Babam hayata küstü. Başka bir adam oldu o ka-
zadan sonra. İnsanları seven adam, insanlardan nefret eder 
oldu. Evde kedi köpek besleyen adam, sokakta gördüğü 
hayvanları kovalar oldu. Bizimle saatlerce muhabbet eden 
adam, yüzümüze bakmaz oldu. En garibi de doktorlardan 
da hastanelerden de kaçar oldu. Oysa en çok doktora gitme-
si gereken zamanlar. Kazadan sonra ayağında kapanmayan 
bir yara peyda oldu mesela. Yürümesinde anormallik var, 
sürekli dengesini kaybedip düşüyor. Kullandığı ilacın haddi 
hesabı yok ama babam doktora ilaçlarını yazdırmaya dahi 
gitmek istemiyor. Eskiden kolaydı, annem babamın sağlık 
karnesini alır, hastaneye gider, doktorlar da annemi tanıdı-
ğı için babamın ilaçlarını yazar, annem ilaçları alıp gelirdi. 
E annem de yaşlandı, devir değişti, artık kimse kimsenin 
adına ilaç yazdıramaz oldu. O yüzden babamın hastaneye 
gitmesi şart. Şart da babam gitmiyor.

;
Annem, yalvarıyor yine babama, “Doktora git,” diyor 

da başka bir şey demiyor. Babam inatçı, gitmemek için di-
retiyor. Annem, bir umutla telefonda anlattı durumu, belki 
ben konuşursam gider diye. Dinlemez. Babamın ilaçları 
biteli neredeyse iki hafta olmuş ama ilaçlarını yazdırmak 
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için hastaneye gitmemiş. Annem, yeni doğan yeğenimin 
yanına gidiyor her gün. Gitmeden de babamı tembihliyor, 

“Bak bugün git, ilaçlarını yazdır.” 
Babam, “Tamam,” diyor, “Bugün giderim.” 
Annem, gönül rahatlığıyla gidiyor torununa bakmaya. 

Akşam eve geldiğinde, “Ne yaptın? Yazdırdın mı ilaçları?” 
diye soruyor. 

Babam, “Gidemedim ki hastaneye,” diyor.
Annem sinirle, “Nasıl gidemedin?” diye kızacak oluyor 

ama babam, “Yav dur celallenme hemen, anlatacağım. Ben 
tam hazırlandım, hastaneye gidecektim, Mehmet geldi.” 

Geriliyor annem, “Eee?” 
“İşte, beni ziyarete gelmiş. Oturduk, te akşam oldu öyle 

gitti. Adam misafir, git de diyemedim. Mesai dolunca da 
doktora gidemedim.” 

Annem, gergin bakıyor, “İyi tamam, yarın git ha!” diye 
tembihliyor yeniden. 

Babam, “Tamam,” diyor. 
Ertesi akşam yine ilaç yok. 
“Sen yine mi gitmedin hastaneye?” 
“Yav tam hazırlandım gidecektim.” 
“Eee?” 
“Su kesildi.” 
“Suyla ne alakası var Musa?” 
“Bak ya, ‘ne alakası var,’ diyor. Ne demek, ‘ne alakası 

var?’ Belediyeden geldiler, dediler, ‘Suyunuzu tamir ede-
ceğiz, bir yere gitmeyin,’ dediler. Ben de dedim, ‘Benim 
hastaneye gitmem lazım, hanım çok kızıyor.’ Gene de gön-
dermediler.” 

“Ya bırak Musa ya, çocuk mu kandırıyorsun sen?” 
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“Yav niye kandırayım ha! Yalan borcum mu var sana? 
İnanmıyorsan git belediyeye sor.” 

“He, he, gideyim belediyeye sorayım. Bak yarın da git-
mezsen çocuklara haber veririm ona göre!” 

“Tamam tamam, sen beni uyandır, beraber gideriz.” 
“Ben niye geliyorum Musa?” 
“Yav sana gel demiyorum, sen toruna giderken ben de 

hastaneye giderim.” 

Ertesi gün birlikte çıkıyorlar evden. Annem yoluna de-
vam ediyor. Babam hastaneye... Diye biliyoruz. Annem ak-
şam eve geldiğinde ilaçtan yine eser yok. 

“Şimdi şöyle oldu. Sen benim yanımdan ayrıldın ya yol-
da, ben hastaneye gidiyordum... Birden bir bağrışma duy-
dum. Dedim ne oluyor? Hemen sesin geldiği tarafa gittim. 
Bir baktım, iki üç tane zibidi, bizim Mehmet’in oğlunu 
aralarına almış, vuruyorlar. Vuranların bir tanesi de bizim 
Hasan’ın oğlu. Önce beni görmediler, sonra ben bir iki bağı-
rınca döndüler baktılar ki benim. Hemen durdular. Dedim 
ne oluyor. Meğerse bunlar gizli gizli kahvede kâğıt oynu-
yorlarmış. Mehmet’in oğlu ütülmüş. Çayların parasını da 
vermeyince aralarında kavga çıkmış. Ben de kızdım, dedim 
ne kadar çay borcun, elli lira dedi, verdim gönderdim.” 

Annem, uzun uzun bakıyor babama. Babam zavallı, ak-
şama kadar düşünüp anca bu kadar uydurmuş. Uydurmuş 
da annem inanmıyor tabii. 

“İyi,” diyor, “Ben gidip bir Mehmet’e sorayım.” 
Babam, atlıyor hemen “Yav niye gidiyorsun, çocuklar bana 

yemin verdirdi kimseye söyleme diye. Sen şimdi gideceksin 
babalarına söyleyeceksin ki adam çocuklarını dövsün?” 
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“Ah Musa ah! Sana son şans, yarın da doktora gitmez-
sen vallahi eve gelmem bir daha.” 

Ertesi akşam ilaç kutusu yine boş. Babam başlıyor an-
latmaya. 

“Zehra, yemin ederim hastaneye kadar gittim, sıramı 
aldım. Oturdum beklemeye başladım. Sen de biliyorsun, 
sigorta hastanesinde nasıl sıra oluyor. Bekle bekle bekle, 
tam bana sıra geldi, içeri girdim, doktora ilaçlarımı yaz-
dıracaktım ki, iki tane polis geldi, doktoru tutuklayıp gö-
türdüler.” 

“Musa?” 
“Yav Allah belamı versinler ki tutukladılar.” 
“He Musa he! Sabah birlikte gideceğiz doktora.” 
Annem, kardeşimi arıyor ve sabah biraz geç geleceğini, 

babamı doktora götüreceğini söylüyor.
Sabah erkenden kalkıyorlar. Annem, babamın koluna 

giriyor, hastaneye gidiyorlar. Sıra alıp, kayıt yaptırıyorlar 
ve epey bir bekledikten sonra doktorun odasına giriyor-
lar. Doktorun masasının karşısındaki koltuklarda karşılıklı 
oturuyorlar. Annem, babamın ilaçlarının bittiğini ve yeni-
den yazdırmak için geldiklerini söylüyor. Doktor, babamı 
tanıyor zaten. Bir yandan bilgisayardan babamın kayıtları-
na bakarken bir yandan da hâl hatır soruyor. Sonra bilgisa-
yara dikkatle bakarak, 

“Senin ilaçların günü epey geçmiş Musa amca, neden 
bu kadar geç geldin?” 

Babam, bir şey demeden bakarken annem atlıyor he-
men, “Dün gelmiş de, galiba burada bir tatsızlık olmuş.” 

Babam, anneme kaş göz işareti yaparken doktor anla-
mamış gözlerle bakıyor anneme. 
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“Ne tatsızlığı?” 
“Bilmiyorum ki.” 
Babam, kırmızının bütün tonları yüzünde gezinirken, 

doktor Allah’tan fazla durmuyor konunun üzerinde, 
“Dün buradaydım ben, Musa Amca’yı görmedim,” diyor. 
Babam kaşlarını kaldırırken annem susuyor. Doktor 

ilaçlarını yazıyor, gönderirken de “Bir daha bu kadar ge-
cikme, ilaçların önemli ilaçlar, aksatmaya gelmez,” diyor.

Annemle babam çıkıyorlar hastaneden. Babam, bir şey 
demeden, biraz da konu açılmasın diye hızlı hızlı yürür-
ken, annem yetişiyor arkasından. 

“Musa, hani doktoru tutuklamışlardı?” 
“Yav sen niye doktorun yanında abuk sabuk konuşu-

yorsun?” 
“Ne abuk sabuk konuşması Musa? Hani doktoru tutuk-

lamışlardı?” 
“Yav tutukladılar!” 
“E hani? Doktor, ‘ben akşama kadar buradaydım,’ diyor. 

Seni de görmemiş.” 
“E der tabii! Belki adam anlatmak istemiyor. Sen niye 

adamın sırrını suratına vuruyorsun Zehra! Sana bir sır 
veriyoruz, sen ağzında laf tutamıyorsun! Bir daha da sana 
sır mır vermeyeceğim! Adam tutuklandığını herkes bilsin 
ister mi? Bunca yıllık kocanı doktorun karşısında mahcup 
ediyorsun! Yazıklar olsun sana!” diyor ve adımlarını hızlan-
dırarak uzaklaşıyor annemden. Annem sadece arkasından 
bakıp gülümsüyor. Elinde reçete, eczaneye doğru yürüyor. 
Babam karşı kaldırıma geçmek için hızla yola çıkıyor. Ar-
dından acı bir fren sesi. Annem korkuyla kapıyor gözlerini...




