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ÖNSÖZ

İnsan, yaşamının bir döneminde keskin dönemeç-
lerin varlığını anlar, yaşamın yönünü ona göre belir-
ler. Hızla akıp giden zamanda sağlık olmazsa olmaz 
değerlerin başında gelir. Her şey bırakılır, sağlık için 
ne gerekiyorsa yapılır. Alçak gönüllüğü, sevecenliği, 
dostluğu ile dopdolu sevgili Alaattin’in kalp damarla-
rına takılan stentlerden sonra azalan hareket kapasi-
tesi ve çabuk yorulması ileri tetkikleri gerekli kılıyor-
du. Bu tetkikler sırasında yaşadıklarım daha doğrusu 
Alaattin’in yaşadıkları bana tıpta az rastlanan sorunla-
rın ne denli önemli olduğunu, her türlü rutin işlemin 
nasıl bir tıbbi kâbusa dönüştüğünü gösterecekti. Nasıl 
bir yol izlemeliydim. Kendimi ikiye ayırdım. Bir yanım 
tıbbi yanımdı; başarı ve başarısızlıkları sayısal olarak 
gözleyecek bu yanımı işte bırakabilirdim, sonuçta her 
şey kurallar dahilinde uygulanıyordu. Öbür yanım ar-
kadaşımın rahatsızlığı ile huzursuzdu; o güler yüzlü 
dost hep yanımda gözlerimin önündeydi. Sıkıntılı ve 
kararsızdım. Konuyu eşim Yasemin’e açtım, “Karar 
senin” dedi. Sonra arkadaşım Gülnur’la konuştum; 
“Gülnur” dedim, “Alaattin hastalığı konusunda iste-
diği kişiden tıbbi yardım alabilir”. Bana “Fehmi” dedi 
“Alaattin sana çok güveniyor”. Sıra Alaattin’in eşi ile 
konuşmaya gelmişti. Kendisine Alaattin’de iyot alerji-
si olduğunu, ameliyat sırasında sorun yaşama olasılığı 
bulunduğunu söyledim. 
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Karar verilmiş ameliyat günü gelip çatmıştı, artık 
her şey olabilirdi. Bu aşamadan sonra matematik dü-
şünüp ona göre karar vermek gerekiyordu. Ameliyat-
ta, yoğun bakımda endişe ettiğim sorunların hiçbiri 
olmadı, rahat ve sorunsuzdu her şey. Eşine ve oğluna 
Alaattin’in gayet iyi durumda olduğunu, korkulan so-
runların yaşanmadığını o anın heyecanı içinde anlat-
tım. Ailesi, tüm dostları ve ben rahatlamıştık. Tabloya 
huzur ve sükun hakimdi. Alaattin sevecen ve yüzün-
den eksilmeyen dost gülümsemesi ile aramızdaydı ve 
bize “Sizi çok yordum mu” diye soruyordu. Hepimiz 
rahatlamıştık.

Böylesi karmaşık bir konunun öğrettikleri de var 
kuşkusuz. Dostluğun ve güvenin tam olduğu yerde 
insanın duyumsayabileceği yaşam enerjisinin önü açı-
lıyor; barışık ve dostluk güveni tam insanlar olarak ya-
şamdaki yerinizi alıyorsunuz. 

Uzun söze ne gerek, sevgili Alaattin bana yazma 
onuru verdin, insanlığınla dostluğunla dingin dost var-
lığınla iyi ki varsın. Yaşadıklarımızla öğrendik, onlarla 
yaşıyoruz. Sevgi, sağlık, mutluluk dileklerimle.

Doçent Dr. Fehmi Katırcıoğlu
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GİRİŞ

Bazılarımızın içinde bir ana fil saklı belli ki. Ve gü-
nün birinde bu ana fil aksileşiyor, yani “anafilaksi” 
şoku oluşuyor. Çok rutin olan ve her gün binlerce 
hastaya uygulanan basit bir test, bu alerjik reaksiyon 
ortaya çıkınca neredeyse ölümcül sonuçlar verecek bir 
kabusa dönüşebiliyor. 9 Kasım 2005 tarihinde benim 
yaşadığım gibi…

Kalp hastalıkları, artık çok sık rastlanan sıradan bir 
rahatsızlık. Teşhis koymak zor değil, tedavi etmek de. 
Yeter ki rahatsızlık belirlenebilsin. İyi bir merkezde 
işinin ehli doktorlara tedavi olma şansı da yakalamış-
sanız, sağlığınıza yeniden kavuşmanız çok kolay. Ama 
hiç hesapta olmayan aksilikler çıkmazsa…

Benim için yıllar önce stentle başlayan süreç, 
bypassla noktalandı. Aslında sürecin noktalandığını 
söylemek pek doğru sayılmaz. Çünkü kalp rahatsız-
lığına yol açan ve damarlardan kaynaklanan sorun, 
ameliyatla bir süreliğine giderilmiş oluyor, ama o da-
marlara iyi bakma gereği ortadan kalkmıyor. Yaşamı-
nızı, “damarlarınızın efendiliğini kabul ederek” 
sürdürmek zorunda kalıyorsunuz.

Ben, basit ve sıradan görünen bir süreçte, anafilak-
si şoku yüzünden sıkıntılı günler yaşadım. Başımdan 
geçenleri, ameliyat sonrası eve hapsolduğum günler-
de, detayları bir gün unuturum düşüncesiyle, yazmaya 
başladım. Yazdıkça, yaşadıklarımdan belki kalp rahat-
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sızlığı olan birilerinin yararlanabileceği fikri oluştu ve 
ortaya biraz gecikmeli de olsa bu kitap çıktı. 

Dedim ya, benimki basit ve sıradan bir kalp rahat-
sızlığıydı. Elbette açık kalp ameliyatı önemli bir ope-
rasyondu, ama ne yapılacağı, nasıl yapılacağı tereddüde 
yer bırakmayacak şekilde belliyse klasik ameliyat riski 
dışında bir risk yoktu. Ancak, anjiyoda verilen opak 
maddenin alerji yapması, riskin benim için bir anda 
artmasına yol açtı. Bu yüzden diken üstünde bir dö-
nem geçirdim ve herkesin yüreğini ağzına getiren bir 
ameliyat süreci yaşadım. Kalp hastalarının çoğu için 
sıradan olan ameliyat, benim için çok riskli hale geldi. 

Ölüm riskini taşıyan bendim ama, bu riskin çok 
rahatsızlık verdiği bir kişi vardı. Ameliyatımı yapacak 
olan sevgili dostum Doçent Dr. Fehmi Katırcıoğlu. 
Her ne kadar aksi söyleniyor olsa da, herhangi bir 
sorun durumunda ameliyathanede her türlü müdaha-
lenin yapılabileceği dile getiriliyorsa da, ameliyat risk-
liydi ve Fehmi bu yüzden rahatsızdı. Fehmi, “Senin 
ameliyatını yapmıyorum” demiyordu, belki de di-
yemiyordu; ama, bir yandan da riskin yarattığı sıkıntıyı 
yaşıyordu. 

Böylesine kritik bir kararı verdiği ve beni sağlığı-
ma kavuşturduğu için Fehmi’ye minnettarım. Dokto-
rum olmasının ötesinde, bir dost, bir arkadaş olarak 
Fehmi’yi bu ameliyat dolayısıyla daha yakından tanı-
mış olmaktan da çok büyük keyif  aldığımı belirtmek 
istiyorum. 
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Teşekkür ederim Fehmi. İyi ki varsın…

Rahatsızlığımın tüm aşamalarında her an yanı ba-
şımda olan bir dost daha var. Gülnur! Eşim Tülay’ın 
kuzeni olan Gülnur, Fehmi’nin tıp fakültesinden sınıf  
arkadaşı. Beni Fehmi’yle tanıştıran da Gülnur’du za-
ten. Ne zaman bir sağlık sorunu yaşasak, ilk aradığı-
mız kişi hep o oldu ve olmaya devam ediyor. 

Teşekkürler Gülnur, seninle aynı aile çatısı altında 
bulunmak büyük şans.

Ne zaman bir tahlil yapılması gerekse Ankara 
Hastanesi’nde doktor olan diğer kuzen Ufuk’un kapı-
sını çaldım. Aç gidip kan verdikten sonra her seferinde 
çay, simit ve peynir ziyafetiyle döndüm eve. Teşekkür-
ler Ufuk.

Ağabeyim Selahattin, her rahatsızlığımda işini gü-
cünü bırakıp ta Samsun’dan koştu geldi. Kardeşlik de 
bunu gerektirir tabii ki, ama yine de teşekkürler. İyi ki 
senin gibi bir ağabeye sahibim.

Ve tabii ki eşim Tülay ve oğlum Caner. Onlar için 
ne söyleyebilirim ki zaten. Sırtımı çok sağlam yere da-
yadığımı hissettiriyorlar bana, yetmez mi?
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Bir anjiyonun yaptığı…

O an, galiba gidip geldiğim andı; ya da bir uçurumun 
kenarında düşüp düşmemek arasında yalpaladığım anın 
başlangıcıydı. Hani zaman zaman denir ya, “ölüyorum 
sandım”, diye, işte öyleydi. Ama peşinen söylemem 
gerek; ne beyaz parlak bir ışık gördüm, ne de geçmiş 
hayatım bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden, ne 
de karanlık bir tünel. Demek ki o noktaya pek de yak-
laşmamışım, kim bilir. Bunları gördüğünü, yaşadığını 
söyleyenler acaba gerçekten daha büyük hayati bir risk 
eşiğine mi geliyorlar, bilmiyorum. 

Tarih 9 Kasım 2005, günlerden çarşambaydı. Bir gün 
önce de gitmiştim Yüksek İhtisas Hastanesi’ne, ancak 
çok kalabalık olunca uygulama çarşambaya kalmıştı. 

Topu topu on-on beş dakika sürecek bir uygulama 
için oradaydım. Kolumda damar yolu açılmış durumda 
sıranın bana gelmesini bekliyordum. Koldan ilaç veri-
lecek, bilgisayarlı tomografiyle kalbin bir çeşit filmi çe-
kilecek, yani anjiyo yapılacak ve çok kısa sürede işlem 
bitecekti. Bu uygulama, kasıktan yapılan anjiyoyla kıyas-
lanmayacak kadar zahmetsizdi hasta için. Ne kanama 
vardı, ne hastanede yatmak gerekiyordu. Benden önce 
girenler basit bir iğne vurulmuş gibi çıkıp gidiyorlardı. 
Zaten normali de buydu. Bir ara kapı açıldığında gör-
müştüm; işlemin yapılacağı cihaz manyetik rezonans 
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(MR) görüntüleme cihazına benziyordu. Sıra beklerken 
görevlilerden de biraz bilgi almıştım. Kalbin üstüne ge-
tirilen cihaz sayesinde görüntü alınıyor, daha sonra bu 
görüntü bilgisayarda üç boyutlu hale dönüştürülerek 
damarlarda tıkanıklık olup olmadığı ortaya konuluyor-
du. Yani görünürde hiç sorun yaratmayacak basit bir 
işlemdi. Üstelik ben bu tür tetkikler konusunda dene-
yimli de sayılırdım, daha önce dört kez anjiyo olmuş-
tum, onlar kasıktan atardamara girilerek yapıldığı için 
can yakıyordu, hem de daha sonra saatlerce sırt üstü 
ve kasıkta kum torbasıyla yatmak zorunda kalınıyordu. 
Oysa bu kez koldan ilaç verilecek, bilgisayarlı tomogra-
fiyle kalbimin filmi çekilecek ve en fazla on beş dakika 
sonra da giyinip gidecektim. 

Yani ben öyle olacağını sanıyordum.

Sıra bana geldi, belden yukarısı çıplak halde tomog-
rafi cihazına uzandım. Ağzımda oksijen maskesi var-
dı. Uygulamanın yapılabilmesi için nabzın çok yüksek 
olmaması gerekiyordu ve görevliler hep sakin olmamı 
söylüyorlardı. Onlar bunu söyledikçe nabız daha da 
yükseliyordu işte. Ama nabzım sonunda anlaşılan nor-
mal düzeye geldi ki uygulama başlatıldı.

Kolumda daha önce açtıkları damar yoluna bir ilaç 
verdiler. Belli ki kalp damarlarının görünmesini sağlaya-
cak bir ilaçtı bu. İlaç verildikten çok kısa bir süre sonra, 
belki henüz saniyeler geçmişti, kendimi çok tuhaf  hisset-
meye başladım. Sanki içimde bir ateş yakılmıştı, bir pat-
lama olmuştu ve bu ateş dışarı doğru hızla yayılıyordu. 
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Hani ateşiniz çok yükselir, çok kötü olursunuz; ama 
bu saatler içinde gelişir ya. İşte saatlere sığan ateş yüksel-
mesinin ve tüm vücudunuzun kavrulmasının saniyeler 
içinde gerçekleştiğini, her yerinizin kızardığını ve şiştiği-
ni düşünün. Şişlik ve kızarıklık, daha sonra öğrendiğim 
gerçeklerdi; o aşamada bunların farkında değildim, ben 
yalnızca yanıyordum. Ayrıca bacaklarımın arasında san-
ki bir ıslaklık hissettim, idrarımı mı kaçırmıştım, yoksa 
bana mı öyle gelmişti emin değildim.

Tomografi çekilen birimde bir hareketlilik oldu. Bir 
görevli, “Herhangi bir şeye karşı alerjiniz var mı” 
diye sordu telaşla. 

− Hayır.

− Rahat nefes alabiliyor musunuz?

− Evet.

Meğer pek rahat nefes alamıyormuşum, ama bunun 
farkında değildim.

Koşuşturma sürüyordu.

− Daha fazla oksijen verin.

Neler oluyordu… Hem ne olduğunu anlamaya çalı-
şıyordum, hem de o ateş basmasının çok kısa süre son-
ra geçeceğini umuyordum. Çok hızlı bir şekilde daha 
önceki anjiyolar geldi aklıma; hayır benzer bir durum 
yaşamamıştım. Yalnızca bir keresinde, anjiyonun biti-
mine yakın vücudumu ateş basacağı, ancak bunun çok 
kısa sürede geçeceği söylenmişti ve gerçekten de beş-on 
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saniye içinde geçmişti söylenen durum. Bu kez farklı-
lık yalnızca süre yönünden de değildi. Önceki çok daha 
hafifti. Bu kez tuhaf  bir ateş ve sıcaklık hissediyordum 
tüm vücudumda. Ayrıca bütün vücudumu kasıp kavu-
ran ateş azalmak bir yana sanki giderek artıyor ve tüm 
gücümü alıp götürüyordu. Pelte gibi olmuştum birkaç 
dakika içinde. Aslında tam olarak ne kadar süre geçtiği-
ni de bilmiyordum ya… 

− Acil servise mi götürelim, yoğun bakıma mı?

Bu sözü duyunca şaşırdım, korktum da. 

− Ne oldu ki beni acil servise veya yoğun bakıma 
götüreceksiniz?

Yanıt veren olmadı. Belki oldu da ben fark etmedim. 
Herkes koşuşturuyordu. 

− Dilaltı vermek gerekir, dilaltı bulun.
− Daha fazla oksijen verin.
− Rahat nefes alabiliyor musunuz? 
− Dilaltı nerede?

Yoktu, dilaltı bulamıyorlardı. Kalbimle ilgili bir so-
run mu vardı acaba? Kalp krizi mi geçiriyordum? Bil-
miyordum ki kalp krizinin nasıl bir şey olduğunu; teorik 
olarak biliyordum da, yaşamamış, hiç kriz geçirmemiş-
tim ki… Ama en azından göğsümde kriz belirtisi sayı-
labilecek bir ağrı hissetmiyordum. Kalbimde bir sorun 
olduğunda, göğüs ağrısı hissederdim hep ama şimdi 
öyle bir durum yoktu. Ya da aslında vardı da vücudu-
mu kasıp kavuran o ateş yüzünden ağrı ikinci planda 
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kalmıştı da hissetmiyor muydum acaba. Hiçbir şeyden 
emin olamıyordum ki. Ama dilaltı aradıklarına göre, bir 
bildikleri olmalıydı. 

Kalbinden rahatsız olan çoğu kişi gibi ben de ya-
nımda dilaltı bulundururdum.

− Bende var, cüzdanımda!
− Cüzdanınız nerede?
− Gömleğimin cebinde!

Her yerim alev alev yanıyordu. Göğsümde de o ta-
nıdık ağrı başlamıştı hafiften. Belki gerçekten bir ağrı 
yoktu da bana öyle geliyordu. Başım dönüyor muydu, 
yoksa ben mi öyle hissediyordum, ondan da emin de-
ğildim. Tavan bembeyazdı ve tabaka tabaka bir yalıtım 
malzemesiyle kaplanmıştı. Gözüm tabakalardan birine 
takıldı bir süre; birkaç saniye mi geçti, yoksa daha uzun 
bir süre mi, hiç anımsamıyorum. Ama baktıkça hipno-
tize oluyormuşum gibi hissettim, gözümü kaçırmaya 
çalıştım. 

Bir görevli cüzdanımda dilaltı arıyordu, ama belli ki 
o da panik içindeydi ve bulamıyordu. 

− Verin cüzdanımı bana.

Dilaltının yerini gösterdim, şeffaf  bir bölümdeydi. 
Plastik bölme sürekli kullanılmadığı için yapışır gibi ol-
muştu, görevli dilaltını çıkaramıyordu. Birkaç saniye, 
sanki çok uzun bir süre gibi geldi.

− Yırtıp çıkartsanıza!

Dilaltını verdiler. 


