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Ba"larken...

Her romancıya kend! hayatından kes!tler sunmak nas!p ol-
muyor. Ba%kasının sıkıntısını de"!l, !nsanın b!zzat kend! ya%adı-
"ı ç!ley! kâ"ıda dökmes!, zorlukları efsunlu kel!melerle haykır-
mak ve sess!z çı"lı"ını en uzak d!yarlara ula%tırmak kısmet !%!.

Bu k!tap hayata hastalıkla ba%layan küçücük b!r beden!n 
(ben) ya%am sava%ını anlatıyor. Tıp teknoloj!s!n!n gel!%med!"!, 
sa"lık s!stem!n!n çökü%te oldu"u karanlık b!r dönemde, seksen-
l! ve doksanlı yıllarda kansere kar%ı d!ren!%!n h!kâyes!ne yer ver!-
yor. Tek ba%ına b!r çocu"un de"!l, aynı zamanda onunla beraber 
canını ortaya koyan b!r annen!n ve babanın onurlu mücadele-
s!n! anlatıyor.

Bu k!tapta !nancın, umudun ve sabrın gücü var. Hatta mu-
c!ze var. Kansere kar%ı on dört yıllık d!renc!n zafer! ve kurtulu% 
var. Sadece kanserle mücadelen!n de"!l, hayatın !nsana sundu"u 
her mus!bet kar%ısında el!f g!b! d!md!k ayakta kalab!lmen!n de 
öyküsü var.

Ömrümü harcadı"ım o hastane odalarını, kor!dorlarını ve ya-
%amak !ç!n h!ç %ans ver!lmeyen amel!yat odasını z!yaret ederek 
yazdım bu eser!. Hastalı"ım ba%ladı"ında b!rçok %ey! hatırlaya-
mayacak kadar küçüktüm. Hafızamdak! bu bo%lukları annem!n, 
babamın, hatta hastalı"ıma tanık olan e% dost ve akrabaları-
mızın anlattıkları !le doldurdum. O nedenle %ah!t olmadı"ım, 
ya%ım gere"! hatırlayamadı"ım, hatta b!l!nc!m yer!nde olmadı-
"ı ya da canımın acısıyla u"ra%tı"ım !ç!n haberdar olmadı"ım 
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ben!m etrafımda, bana ba"lı gel!%en olaylar z!hn!mde b!r f!lm 
g!b! capcanlı duruyor. Ben de bu sebeple b!rçok %ey! b!zzat 
görmü%, ya%amı% ve h!ssetm!% g!b! anlattım. Klavyen!n tu%ları-
na her dokunu%umda gözya%larımı dökerek ve o anları yen!den 
ve yen!den ya%ayarak sözcükler!n akı%ına bıraktım kend!m!.  
Bu eser! yalnızca hastalara h!tap etmek !ç!n kaleme almadım. 
Onun, sa"lıklı !nsanların, sıhhatl! ya%amanın kıymet!n! b!lme-
yenler!n ba%ucunda bulunmasını da !sted!m. Umudunu y!t!ren-
ler!n, ya%ama da!r !nancını kaybedenler!n, dünyanın ke%meke%! 
!ç!nde bo"ulan ve kurtulu% yolu arayanların önünü açan b!r reh-
ber olmasına gayret ett!m.

Korona v!rüsle b!rl!kte dünyada ya%ayan herkes!n hastalık ve 
hastalıkla mücadele etmen!n önem!n! konu%tu"u bu dönem-
de kanser hastalarının da ses! duyulsun d!ye yazdım bu eser!. 
Dünyada her yıl ortalama on !k! m!lyon !nsana kanser te%h!s! 
konuldu"u ve ortalama yed! buçuk m!lyon !nsanın bundan do-
layı ya%amını y!t!rd!"! b!r hayatta kansere kar%ı sava%ımı s!z!nle 
payla%mak !sted!m. Bazen, ke%ke ölseyd!m de hem anneme hem 
de babama bu zahmet! çekt!rmes!yd!m ded!m. Ama Allah be-
n!mle beraber onları da sınadı. Kurtulu% yolunda verd!"!m bu 
sava% onların da sava%ıydı. 

Bu hayatta herkes!n b!r ya%am ve kurtulu% h!kâyes! var. Her 
!nsan, ya%adı"ı mus!betler kar%ısında d!md!k ayakta durmanın 
yolunu arıyor. Karanlık dehl!zlerden uzak, aydınlık b!r yol, kur-
tulu% yolu.

Ömer Çelebi

Merhum ve mümtaz !ahsiyet babama...

Benim için canını ortaya koyan anneme...

Kurtulu! bekleyen tüm kanser hastalarına...
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Birinci Bölüm

Kâhta Devlet Hastanesi’nde

Ülke 80 darbes!n!n travmasından kurtulmaya ba%lamı%, 
Özal’la yen! b!r döneme g!rm!%t!. Reformlar, dünyayla entegre 
ed!lm!% b!r yönet!m anlayı%ı ve kalkınma hamleler! hızla günde-
m! !%gal etm!%t!. Her yönüyle büyüyen ve gel!%en b!r ülke ola-
rak bu kapsamda güneydo"uda yapılacak Atatürk Barajı enerj!, 
tarım, sosyal ve demograf!k açılardan bölgey! farklı b!r yöne 
çekecekt!. Adıyaman ve Urfa ahal!s! !ç!n doksanlara g!r!% farklı 
b!r m!lat olacaktı. Bu arada Adıyaman’ın Kâhta !lçes!ndek! köy-
ler kutsal Fırat nehr!n!n önüne kurulacak barajın b!r!kt!rece"! 
suyun altında kalma r!sk! !le kar%ı kar%ıyaydı. Bu pan!k ortamı 
!ç!nde herkes!n aklında aynı soru vardı: ‘Nereye g!dece"!z?’

Herkes nereye g!dece"!n! dü%ünedursun, güneydo"uda pat-
lak veren terör meseles! yatırımları gölgede bırakmı% ve ülke-
y! büyük b!r çıkmazın !ç!ne sürüklem!%t!. D!yarbakır merkezl! 
olaylar do"al olarak Adıyaman’ı da etk!s! altına almı%tı. Yo"un 
güvenl!k odaklı pol!t!kalar ve b!r taraftan !lan ed!lecek ola"a-
nüstü hal, sosyoekonom!k b!r sorunu ba%ımıza patlatacaktı. 
Darbeden kurtulup feraha kavu%aca"ımızı umarken doksanlar 
karanlık b!r dönem!n ba%langıcı olacaktı.

Do"u ve batı arasında b!r köprü olan Kâhta, terörün %!ddet-
lenmes! sonucu olu%an korku ve barajın yükselmes! !le olu%an 
kaygı arasında zor dönemler geç!r!yordu. Köyünü, tarlasını, 
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oca"ını ve ekme"!n! kaybedecek toplumu zorlu b!r dönem bek-
l!yordu.

Kâhta’nın Kılav!n köyünde dünyaya gözler!n! açan babam 
Mehmet Gan! Bey, Tekel !%ç!s!yd!. #%!ne çok sadık ve hafızası 
güçlü b!r! olarak tanınırdı. #%letmede çalı%an !k! yüzden fazla ça-
lı%anın on haneden fazla s!gorta numarasını ezberlem!%t!. Mu-
hasebe ve evrak !%ler!nden sorumluydu ama bütün yükü üzer!ne 
alır, !%!n sah!b!ym!% g!b! çalı%ırdı. 

Üç yıl kadar Besn!’de çalı%tıktan sonra Kâhta’ya dönmü%tü. 
#%!nden arta kalan zamanının büyük b!r bölümünü üçü erkek, 
!k!s! kız be% karde% olan b!ze ayırırdı. Be%!m!zle de ayrı ayrı !lg!-
len!rd!, %efkatle karı%ık yo"un b!r sevg! göster!rd!.

Umut ve kaygı dolu yıllar akıp g!derken en küçü"ümüz Ne-
bahat daha yen! do"mu%tu, ben de !k! ya%larına basıyordum. 
Emsaller!me göre vücudum farklıydı. Nefes alı%ver!%!m çok kö-
tüydü. Beden!m cılızdı ve ayaklarımda mecal yoktu.

Annem b!r taraftan Nebahat’ı büyütmeye gayret ederken d!-
"er taraftan ben!mle çok u"ra%ıyordu. B!l!nd!k çocuk yet!%t!r-
me yöntemler! !le ben! ne kadar beslese de olmuyordu, günden 
güne er!yordum. Annemle babam ba%ka yol kalmadı"ını gör-
dükler!nde ben! doktora götürmeye karar verd!ler.

Tıp, hastane ve doktorla !lk kez 1985 yılında tanı%tım. Ba-
bam !%yer!nden !k! saatl!"!ne !z!n aldı, annem de kız karde%!m! 
babaanneme emanet ett!. Ben! el!mden tutup Kâhta Devlet 
Hastanes!’ne götürdüler. Hastanen!n key!fle g!d!len b!r mekân 
olmadı"ı, hastaların ve refakatç!ler!n acı ve kaygı !çer!s!ndek! 
yüzler!nden anla%ılıyordu.

#lk g!r!%te kötü b!r !laç kokusu karı%ılıyordu hastanen!n m!sa-
f!rler!n!. Doktor sayısının azlı"ı neden!yle pol!kl!n!klerde uza-
yan kuyruklar hastaların daha da acı çekmes!ne, yanlarında ge-

lenler!n stres altına g!rmes!ne neden oluyordu. Sıra bekleyenler 
bell! b!r düzende de"!ld!; ses!n! yükseltenler, tıp sekreterler!yle 
tartı%anlar öncel!kle g!r!yordu. Babam g!b! her %ey!n n!zam! ol-
masını umanlarsa !çer! b!r türlü g!rem!yordu.

N!hayet !çer! g!reb!ld!"!m!zde annem kuca"ında ben oldu-
"um halde ayakta beklerken babam bütün h!kâyem! doktora 
aktarıyordu. Annem Türkçe konu%amıyordu. Aks!ne, babam 
sürekl! #zm!rl! ve Samsunlu tütün eksperler! !le muhatap ol-
du"u !ç!n Türkçes! çok düzgün ve akıcıydı. Doktor b!r ta-
raftan kalemle öncek! hastanın !lacını, reçeteye o b!l!nd!k 
okunmayan doktor el yazısı !le yazıyor ve hastaya tavs!yede 
bulunuyordu, öte yandan da babamın konu%masını hafızasına 
alıyordu.

Sonunda doktor aya"a kalktı ve bana odaklandı. Önce el-
ler! !le karnımı ve gö"sümü muayene ett!. Daha sonra hasta 
masasında oturur vaz!yette kula"ına stetoskopu takarak sırtımı 
haf!f dokunu%larla d!nlemeye ba%ladı. En sonunda, “Bas!t b!r 
üst solunum yolu enfeks!yonu,” ded! ve hızlıca !laçları yazarak 
b!z! gönderd!.

Annem, babam ve ben doktorun bu te%h!s!n!n verd!"! ra-
hatlıkla eczaneden !laçları alıp ev!n yolunu tuttuk. Eve varınca 
annem kız karde%!m! besled!. B!r yandan da bana !laçlarımı !ç!r-
mes! gerek!yordu ama b!r sorun vardı, !laçlar tok karnına alına-
caktı. #%tahsız ve son derece zayıftım. Çok sert öksürüyordum. 
Annem az da olsa b!r %eyler yed!rmey! ba%ardı ve !lacı verd!. Ne 
oldu"unu b!lmed!"!m !laç fayda etm!%, ben! rahatlatmı%tı.

Düzenl! 2-3 günlük kullanımın ardından tedav! kısmen et-
k!s!n! gösterd!. D!renc!m artmı%, beslenmem daha !y! duruma 
gelm!%t!. Bu vaz!yet ba%ta annem olmak üzere tüm a!lede sev!nç 
kayna"ı oldu.
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Adıyaman Devlet Hastanesi’nde

Babam 1972 yılında köyden %ehre göç etmes!ne ra"men do"-
du"u yerle ba"ını koparmamı%tı. Hafta sonları fırsat buldukça 
b!z! köye akraba z!yaret!ne götürür, tem!z havada gezd!r!rd!. 
Kılav!n köyünün oldukça efsunlu b!r yönü de vardı. Ürün çe-
%!tl!l!"! ve suyu !le beraber ant!k b!r yerle%ke özell!"!n! de barın-
dırıyordu. Bundan dolayı bölge sık sık def!ne avcılarının hedef! 
hal!ne gel!yor, kolluk kuvvetler!n!n denet!mler!ne maruz kalı-
yordu.

Doktorla kar%ıla%mamızın üzer!nden b!r yıl geçm!%t!. Sıcak 
ve kurak b!r döneme g!rm!%t!k, bu"day ve arpa hasadı sezonu 
gelm!%t!. Babam hem tarla !%ler!m!zle u"ra%ıyor hem de tütün 
sezonunun yo"unlu"unu ya%ıyordu.

Adıyaman tütünü b!r markaydı. Tütünün yüksek get!r!s!n-
den dolayı ç!ftç!l!k çok öneml! b!r meslekt!. Çel!khan ba%ta 
olmak üzere Adıyaman Merkez ve Kâhta’da en etk!l! geç!m kay-
na"ı bu b!tk!yd!. Babam, bu sezonda !%! gere"! vakt!n!n ço"unu 
!lçe dı%ında geç!r!yordu.

Bu yo"unluk sırasında bendek! anormal durum tekrar be-
l!rmeye ba%ladı. Kâhta Devlet Hastanes!’nde aldı"ım ‘bas!t üst 
solunum yolu enfeks!yonu’ tanısı bu kadar uzun sürmemel!yd!. 
Hâlâ zayıftım, metabol!zmam çok zayıftı, gel!%mem yava%tı. Bu 
nedenle hastalık daha !ler! sev!yeye g!tmeden daha !y! b!r hasta-
ne ve daha !y! b!r doktora görünmem gerek!yordu. Ya%adı"ımız 
!lçede ayrıntılı tanı koyacak ne b!r tıp teknoloj!s! ne de farklı 


