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IX
Önsöz

Hekimlik ilginç ve farkl› bir meslek, bir
sanat. Uzun bir yolculu¤u var, hem tarihiyle
hem de geliﬂimiyle. Hekimli¤i her yönüyle
anlatmak zor ve riskli bir iﬂ, ancak iﬂe bir yerden baﬂlamak gerek. Hekimli¤in ve hekimlerin toplumda daha yak›ndan tan›nmas›, bilinmesi, anlaﬂ›lmas› gerekiyor bence, ayr›ca hekimlerin de asl›nda kendilerini daha tarafs›z
anlatmalar›, bunu yaparken kendilerine ayna
tutmalar› gerekiyor. T›bbi araﬂt›rmalar ve
teknolojideki baﬂ döndürücü geliﬂmeler hekimleri heyecanland›rmakta, ortaya ç›kan sonuçlar ise onlar› büyülemekte. Ancak “t›bb›n
insan odakl› bir bilim, hekimli¤in de insanl›¤a
adanm›ﬂ bir sanat oldu¤u” gerçe¤i karﬂ›s›nda
büyü bozulmakta, bu gerçekle sars›lan hekimler farkl› duygular yaﬂamaktalar. Hastalar ise
bu geliﬂmelerin kendilerini gittikçe bir makine ya da ticari nesne konumuna getirmesinden dolay› huzursuzluk duymakta, daha “insanc›l bir t›p ve iyi hekimlik” anlay›ﬂ› içeren
yaklaﬂ›mlar› hekimlerden beklemekteler.
Hastalar da, hekimler de “bütünüyle t›plaﬂma”
veya “mekanikleﬂme” kavramlar›ndan tedirginlik duymaktalar.
Bugün içinde bulundu¤umuz modern t›bb›n ve hekimli¤in, sürekli ilerleyen bilgi ve
uygulamalarla yüzy›llar boyu geliﬂerek bu
günkü halini ald›¤›n› düﬂünürsek, bu noktaya
gelene kadar ödenen bedellerin, verilen
emeklerin, çekilen s›k›nt›lar›n hat›rlat›lmas›n›n, yap›lanlar›n ve yap›lamayanlar›n sorgulanmas›n›n gerekli oldu¤u kan›s›nday›m.
Çünkü gerçek e¤itimin insanlara bilgi aktarmaktan çok onlara bir düﬂünme disiplini kazand›rmaya yönelik e¤itim oldu¤una inan›yorum. Gelece¤e daha umutla bakabilmek ve
yukar›da belirtilen tedirginli¤i azaltabilmek
için “bilim-felsefe-sanat” üçgeni içinde kalarak,

hekimlik ve t›p tarihindeki geliﬂmeleri ve yaﬂananlar› sorgulay›c› ancak düﬂündürücü bir
anlat›mla hat›rlatmay› yararl› buluyorum.
“Hekimli¤in Seyir Defteri” böyle bir düﬂünce
ürünü olarak yaz›ld›.
Kitapta yaz›lanlar otuzbeﬂ y›l› aﬂan hekimlik mesle¤imde okuduklar›m, gördüklerim ve yaﬂad›klar›m›n harmanlanmas› ile ortaya ç›kt›. Özellikle son yedi y›lda kaydetti¤im notlar çok yararl› oldu. Konfüçyus’un
“Düﬂünmeden ö¤renmek faydas›zd›r. Ö¤renmeden düﬂünmek ise tehlikelidir.” sözü kitab›n yaz›m›nda ç›k›ﬂ noktas› olmuﬂtur.
Amerikal› yazar Erich Segal “Doktorlar”
adl› roman›nda doktorlar için ﬂu sat›rlar› yazmaktad›r: “Doktorlar s›k s›k duygusall›ktan yoksunluklar›, rüﬂvetle ilgili kokuﬂmuﬂluklar› ve aptalca ya da aﬂ›r› tutkunluklar› yüzünden k›nan›rlar. Ancak onlar bize hayatlar›n›n ilkbahar›n› feda ettiklerini; öbür insanlara yararl› olmak üzere yirmili ve otuzlu yaﬂlar›nda en de¤erli y›llar›n› tümüyle yitirdiklerini hat›rlatmazlar bile.
Dahas› pek çok yoklu¤a gö¤üs germiﬂ, ço¤u doktor
bütün bu zaman dilimleri içinde bir düzine geceyi bile gerçek uykuda geçirmemiﬂtir. Pek ço¤u bu
yolda evliliklerini kurban etmiﬂ ve çocuklar›n›n
büyümesini izlemenin benzersiz f›rsat›n› kaç›rm›ﬂlard›r. Bu nedenle doktorlar dünyan›n di¤erine zenginlik, sayg›nl›k ya da toplumsal yeri sa¤lamak gibi bir bedeli borçlu oldu¤unu savunduklar›nda onlar›n bu istekleri tümüyle nedensiz de¤ildir. Ayr›ca as›k suratl› istatistikler göstermektedir ki, doktorlar s›k s›k hastalar›ndan daha kötü ac›lar› çekmektedirler.” Segal’›n düﬂünceleri
birçok hekimin duygu ve düﬂüncelerini yans›tmaktad›r. Bu kitab› yazarken yukar›daki
düﬂüncelerin hakl›l›¤› veya yersizli¤i karar›n›
okuyucunun de¤erlendirmesine b›rakmak
için olabildi¤ince objektif olmaya çal›ﬂt›m.
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Kitab›n oluﬂum sürecinde, özellikle zor
zamanlarda hep yan›mda olan aileme ve can
dostlar›ma, yetiﬂmemde eme¤i geçen hocalar›ma, meslektaﬂlar›ma ve kitab›n bas›m›ndaki
titiz çal›ﬂmalar›ndan dolay› Deomed Yay›nc›l›k çal›ﬂanlar›na yürekten teﬂekkürler ederim.

çizerek okuman›z›, sayfa kenar›ndaki küçük
boﬂluklara kendi düﬂüncelerinizi not etmenizi öneririm. Çünkü bu kitap “insanc›l bir t›p”
ve “iyi hekimlik” için söyleyecek sözü olanlara bir rehber kitap olma iddias›ndad›r.

Son olarak bu kitab› okurken önemli buldu¤unuz cümlelerin altlar›n› renkli kalemle
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