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Şimdilerde San Francisco’da cerrah olarak çalışan, tıp fakültesinden bir 
arkadaşımla sohbet ediyorduk. Cerrahların pek sık yaptığı gibi, 
karşılıklı cenk öyküleri anlatıyorduk birbirimize. John’un anlattı-
ğı öykülerden biri, Cadılar Bayramı gecesi delici alet yaralanma-
sıyla gelen bir adamla ilgiliydi. Adam kostümlü partiye gitmiş, 
orada bir kavgaya karışmıştı. Sonra da soluğu hastanede almıştı.

Durumu stabil, solunumu normaldi, ağrısı yoktu, sadece sar-
hoştu ve travma ekibine anlamsız sözler mırıldanıp duruyordu. 
Makasla üzerindeki giysileri kesip adamı tepeden tırnağa mua-
yene ettiler. Orta boylarda, doksan kilo civarında biriydi; göbek-
liydi. Yaralanma da karın bölgesindeydi; balık ağzı gibi açılmış 
beş santimlik kırmızı bir kesik vardı. Hardal sarısı renginde ince 
bir omentum yağı şeridi kesikten dışarı dil gibi sarkıyordu; bu, 
cildin altındaki açık sarı renkli yüzeysel yağ dokusu değil, karın 
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boşluğu içindeki yağ dokusuydu. Adamı ameliyathaneye götü-
rüp bağırsaklarının hasar görmediğinden emin olmaları ve o kü-
çük yarığı dikmeleri gerekiyordu.

“Gözde büyütülecek bir şey değildi” dedi John.
Ciddi bir yara olsaydı, hastayı acilen ameliyathaneye alırlardı: 

sedye uçarcasına ameliyathaneye götürülür, hemşireler cerrahi 
ekipmanı hazırlamak için koşturur, anestezistler tıbbi kayıtları 
ayrıntılı biçimde gözden geçirirlerdi. Ama ciddi bir yara değil-
di. Telaşlanmaya gerek olmadığına karar verdiler. Ameliyathane 
hazırlanırken hasta, duvarları alçı sıva kaplı travma odasındaki 
sedyede yatıyordu.

Derken, hemşirelerden biri adamın artık mırıldanmadığını 
fark etti. Kalp atım hızı tavana vurmuştu. Gözleri kayıyordu. 
Hemşire hastayı sarstığında, yanıt alamadı. Bağırarak yardım 
istedi ve travma ekibi tekrar odaya doluştu. Adamın kan basın-
cı neredeyse ölçülemeyecek kadar düşüktü. Havayolunu açmak 
için boğazına tüp yerleştirdiler ve akciğerlerine hava gönderdi-
ler; sıvı ve acilen kan verdiler. Yine de kan basıncını bir türlü 
yükseltemediler.

İşte o anda hastayı acilen ameliyathaneye almaları gerekti: 
sedye uçarcasına ameliyathaneye götürüldü, hemşireler cerrahi 
ekipmanı hazırlamak için koşturdu, anestezistler kayıtları göz-
den geçirmeye başladı, bir asistan hastanın karnının üzerine bir 
şişe antiseptik Betadine boca etti ve John 10 numaralı bistüriyi 
alıp tek hamlede adamın karnının orta hattında, göğüs kafesin-
den pubise uzanan düzgün bir kesi yaptı. 

“Koter.”
Cilt altı yağ dokusu boyunca ilerlettiği koter kaleminin elekt-

rikli metal ucuyla yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi boyunca 
dokuyu ayırdıktan sonra, karın kasları arasındaki beyaz fibröz 
fasya kılıfını açtı. Karın boşluğuna girer girmez hastadan oluk 
oluk kan akmaya başladı.
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“Kahretsin!”
Etraf  kan gölüne dönmüştü. Saldırganın kullandığı bıçak 

otuz santimden fazla içeri girmiş, cildi, yağ dokusunu, kası, ba-
ğırsağı geçip, omurganın solundan aortu, yani kalpten çıkan ana 
damarı delmişti.

“Tam bir felaketti” dedi John. Bir başka cerrah yardıma ko-
şup yumruğunu aortun delindiği noktanın üstüne bastırdı. Bu 
manevrayla kanama biraz olsun hafifledi, durumu kontrol altına 
almaya başlamışlardı. John’un meslektaşı, Vietnam’dan beri bu 
kadar kötü bir yaralanmayla karşılaşmadığını söyledi.

Aslında bu, daha sonra anlaşıldığı üzere, gerçeğe oldukça 
yakın bir tanımdı. John daha sonra, kostümlü partide kavgaya 
karışan diğer adamın asker kostümü giydiğini öğrendi; adamın 
kasaturası vardı.

Hastanın durumu birkaç gün boyunca ciddiyetini korudu. 
Ama sonunda atlattı. John, bu vakadan bahsederken hâlâ piş-
manlıkla başını sallıyor.

Delici alet yaralanmasıyla gelen bir hastanız varsa, binlerce 
terslik çıkabilir. Ama bu vakada işe karışan herkesin attığı nere-
deyse her adım doğruydu: hasta tepeden tırnağa muayene edil-
miş; kan basıncı, nabzı ve solunum hızı dikkatle izlenmiş; bilinç 
durumu gözlenmiş; damar yolundan sıvı verilmiş; kan banka-
sı aranıp kan temin edilmiş; idrar sondası takılıp idrar çıkışının 
normal olup olmadığına bakılmıştı. Her şey doğru yapılmıştı. 
Bir tek şey dışında: hiç kimse hastanın kendisine ya da ilkyardım 
ekibine hangi aletle yaralandığını sormamıştı.

“San Francisco’da kasaturayla yaralanma olabileceği, insanın 
aklının ucundan bile geçmiyor” diyebildi John sadece.

giriş
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Bana, mide kanseri nedeniyle ameliyat edilirken kalbi duran bir 
başka hastasından da bahsetti.* John, kalp monitörüne baktığını 
ve anesteziste “Hey! Yoksa bu gördüğüm asistol mü?” dediğini 
anımsıyor. Hasta kırklı yaşların sonlarındaydı ve son derece sağ-
lıklıydı. Tümör de şans eseri bulunmuştu. Öksürük gibi bam-
başka bir nedenle doktora gitmiş ve o sırada midesinde yanma 
olduğundan bahsetmişti. Tam olarak mide yanması da değildi 
bu aslında. Bazen yediklerinin yemek borusunda takılıp kaldığı-
nı, aşağıya inmediğini ve bunun da mide yanmasına neden oldu-
ğunu hissediyordu. Doktor, hastadan, röntgen cihazının önünde 
durup süte benzer baryumlu bir sıvı içmesi gereken bir görüntü-
leme tetkiki yaptırmasını istedi. İnceleme sırasında durum açığa 
çıktı: midenin tepesine yakın bir yerde tombul bir fare büyüklü-
ğündeki kitle, bir tıpa gibi mide girişini zaman zaman bastırıp 
tıkıyordu. Erken yakalanmıştı. Yayılımı gösteren herhangi bir 
bulgu yoktu. Bilinen tek çare cerrahi girişimdi ve bu durumda 
total gastrektomi yapılması, yani bütün midenin alınması gere-
kiyordu ki bu, dört saat süren önemli bir ameliyattı.

Ameliyat ekibi işlemin yarısına gelmişti. Kanserli doku çıka-
rılmıştı. O ana kadar herhangi bir sorun yoktu. Tam hastanın 
sindirim sistemini onarmak üzerelerken, monitörde düz çizgi 
belirdi. Elektrotların hepsinin yerinde olduğunu kontrol etmele-
ri yaklaşık beş saniyelerini aldı. Anestezist hastanın şahdamarın-
da nabız alamıyordu. Kalbi durmuştu.

John, hastanın üzerindeki steril örtüleri sıyırıp kalp masajı 
yapmaya başladı; göğsüne her bastırışında hastanın bağırsak-
ları açık batından girip çıkıyordu. Hemşire acil durum uyarısı 
verdi.

John, öykünün burasında sustu ve onun yerinde olsaydım ne 
yapacağımı sordu. “Söyle bakalım, sen olsan ne yapardın?”

* Hastayla ilgili ayrıntılar John’un isteği üzerine değiştirilmiştir. 
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Derinlemesine düşünmeye çalıştım. Büyük bir cerrahi girişi-
min orta yerinde hastanın kalbi durmuştu. Olası nedenler liste-
sinde birinci sırada yoğun kan kaybı gelirdi. Serumu sonuna dek 
açar, kanama odağını araştırırdım.

Anestezist de öyle söylemişti. Ama hastanın batını zaten ol-
duğu gibi açıktı. Kanama yoktu ve John da anesteziste aynen 
böyle dedi.

“Söylediklerime inanamadı” dedi John. “Masif  kanama olma-
lı! Masif  kanama olmalı!” deyip duruyordu. Ama kanama yoktu.

Bir başka olasılık da oksijen yetersizliğiydi. Hastaya verilen 
oksijeni yüzde 100’e çıkarır, havayolunu kontrol ederdim, de-
dim. Ayrıca herhangi bir anormallik olmadığından emin olmak 
için kan alıp gerekli tetkiklerin yapılması için laboratuvara yol-
lardım. 

John, bunu da düşündüklerini söyledi. Havayolu açıktı. La-
boratuvar tetkiklerine gelince, sonuçların çıkması en az yirmi 
dakika sürerdi ve o zaman, her şey için çok geç olurdu.

Belki de akciğer kollabe olmuştu: pnömotoraks mı yoksa? 
Hiçbir belirti yoktu. Stetoskopla dinlediler; göğsün her iki tara-
fında solunum sesleri gayet iyiydi.

O zaman, nedeni kesinlikle akciğer embolisidir, dedim. Bir 
pıhtı hastanın kalbine gidip dolaşımı tıkamış olmalıydı. Bu du-
rum nadir görülür ama önemli bir ameliyat geçiren kanserli has-
talar risk altındadır ve bir kez oldu mu, yapacak pek de fazla bir 
şey yoktur. Kalbi yeniden çalıştırmak için bolus epinefrin (ad-
renalin) vermek denenebilir ama işe yarama olasılığı düşüktür.

John, ekibinin de aynı sonuca vardığını söyledi. Hastanın 
göğsüne on beş dakika boyunca kalp masajı yaptıkları halde, 
ekranda hâlâ düz çizgi vardı ve durum ümitsiz görünüyordu. 
Fakat, yardıma gelenler arasında, daha önce hasta uyutulur-
ken ameliyathanede olan kıdemli anestezist de vardı. O, ame-
liyathaneden çıkarken her şey yolunda gözüküyordu. Kıdemli 

giriş
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anestezistin kafasında şu düşünce dolanıp duruyordu: biri, bir 
şeyi yanlış yapmış olmalı.

Ameliyathanedeki anesteziste, kalp durmadan önceki on beş 
dakika içinde farklı bir şey yapıp yapmadığını sordu.

Hayır. Bir dakika. Evet! Daha önce gönderilen rutin labora-
tuvar testlerinde, diğer her şey normalken, potasyum seviyesi-
nin düşük çıkması üzerine anestezist hastaya bir doz potasyum 
vermişti.

Bu olasılığı atladığım için hüsrana uğramıştım. Anormal 
potasyum düzeyi, kalp durmasının klasik nedenlerinden biri-
dir. Her ders kitabında yazar. Bunu atlamış olduğuma inana-
mıyordum. Aşırı düşük potasyum düzeyleri kalbin durmasına 
neden olabilir ve bu durumu düzeltmek için potasyum verilmesi 
gerekir. Fakat çok fazla potasyum da kalbi durdurabilir; idam 
mahkûmlarının cezasının infazında kullanıldığı gibi.

Kıdemli anestezist, hastaya verilen potasyum torbasını gör-
mek istedi. Biri çöpü eşeleyip torbayı çıkarınca, durum anla-
şıldı. Anestezist yanlış konsantrasyonda potasyum kullanmıştı; 
vermek istediğinin yüz katı yüksek konsantrasyonda potas-
yum. Başka bir deyişle, hastaya öldürücü dozda potasyum ver-
mişti.

O kadar zaman geçtikten sonra hastayı geri getirip getireme-
yecekleri kesin değildi. Belki de artık çok geçti. Ama o nokta-
dan sonra, yapılması gereken her şeyi yaptılar. Toksik potasyum 
düzeyini düşürmek için insülin ve glukoz verdiler. İlaçların etki 
göstermesinin nereden bakarsanız bakın on beş dakika sürece-
ğini bildiklerinden –ki bu çok uzun bir süreydi– daha hızlı so-
nuç almak için damardan kalsiyum ve albuterol isimli bir ilaç 
verdiler. Potasyum düzeyi hızla düştü ve hastanın kalbi yeniden 
atmaya başladı.

Cerrahi ekip öylesine sarsılmıştı ki, ameliyatın sonunu getirip 
getiremeyeceklerini bilmiyorlardı. Adamı neredeyse öldürüyor 
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olmaları yetmezmiş gibi, bunu nasıl yaptıklarını da anlayama-
mışlardı. Yine de ameliyatı tamamladılar. John dışarı çıkıp aileye 
olup bitenleri anlattı. John’un da hastanın da şansı yaver gitmişti. 
Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi, hasta iyileşti.

Cerrahların birbirlerine anlattıkları öyküler genellikle beklenmeyen 
bir durum karşısında yaşanan şokla –San Francisco’daki kasatu-
ra yaralanması, her şey yolunda giderken kalbin durması– ve ba-
zen de gözden kaçan olasılıklar karşısında duyulan pişmanlıkla 
ilgilidir. Hayat kurtaran önemli başarılar kadar büyük başarısız-
lıklarımız hakkında da konuşuruz; hepimizin böyle anıları var-
dır. Bunlar, yaptığımız işin bir parçasıdır. Her şeyin kontrolümüz 
altında olduğunu düşünmek hoşumuza gider. Ama John’un an-
lattığı öyküleri dinlerken, neyin gerçekten kontrolümüz altında 
olduğunu, neyin olmadığını düşünmeye başladım.

1970’li yıllarda, Samuel Gorovitz ve Alasdair MacIntyre adlı 
iki filozof, insan yanılgısıyla ilgili kısa bir makale yayımladılar; 
bu makaleyi cerrahi eğitimi gördüğüm yıllarda okumuştum ve o 
zamandan beri üzerinde düşünüyorum. Yanıtlamaya çalıştıkları 
soru şuydu: neden giriştiğimiz işte bazen başarısız oluruz? Göz-
lemlerine göre yanıtlardan biri “kaçınılmaz yanılabilirlik” idi: 
yapmak istediklerimizden bazıları kapasitemizi aşar, bu kadar 
basit. Her şeye kadir değiliz ve her şeyi bilmiyoruz. Teknolojiden 
destek alsak bile, fiziksel ve zihinsel güçlerimiz sınırlı. Dünyanın 
ve evrenin büyük bölümü, algımızın ve kontrolümüzün dışında 
ve öyle kalacak.

Yine de kontrolümüz altında olan önemli alanlar var. Gökde-
lenler inşa ediyor, kar fırtınalarını tahmin ediyor, kalp krizi geçi-
ren, bıçaklanan insanları kurtarıyoruz. Gorovitz ve MacIntyre, 
böyle alanlardaki başarısızlıklarımızın sadece iki nedeni olduğu-
nu söylüyorlar.

giriş



8 checklıst manifesto

Birincisi cehalet. Hata yapabiliriz çünkü bilim, dünyayı ve iş-
leyen mekanizmaları yalnızca kısmen anlayabilmemizi sağlıyor. 
Nasıl inşa edileceğini hâlâ bilmediğimiz gökdelenler var; öngö-
remeyeceğimiz kar fırtınaları, nasıl engel olacağımızı bilmediği-
miz kalp krizleri oluyor. İki filozofun beceriksizlik olarak tanım-
ladığı ikinci başarısızlık tipinde, bilgiye sahip olduğumuz halde 
uygulamada başarısız oluruz. Yanlış inşa edildiği için yıkılan gök-
delen, meteoroloğun belirtilerini gözden kaçırdığı kar fırtınası, 
doktorların hangi aletle meydana geldiğini sormayı unuttukları 
delici alet yaralanması bu gruba girer.

John’un vakalarının, yirmi birinci yüzyılın başında tıpta karşı-
laştığımız güçlüklerin küçük bir örneklemi olduğunu düşünür-
ken, cehalet ile beceriksizlik dengesinin ne kadar da değişmiş 
olduğunu fark ederek irkildim. Neredeyse bütün tarih boyunca, 
insanların yaşamı birincil olarak cehaletin hükmündeydi. O za-
manlar yakalandığımız hastalıklar bunun en açık göstergesiydi. 
Hastalıkların nedeni ya da hastaları iyileştirmek için ne yapma-
mız gerektiği hakkında pek az bilgimiz vardı. Ancak geride bı-
raktığımız otuz kırk yıl içinde –o kadarcık kısa bir süre içinde– 
bilim sayesinde o denli yoğun bilgiyle donandık ki, beceriksizlik 
cehalet kadar güçlü bir mücadele konusu haline geldi.

Kalp krizlerini düşünün. 1950’ler kadar yakın tarihlerde bile 
kalp krizini nasıl önleyebileceğimiz ya da nasıl tedavi edebilece-
ğimiz hakkında pek fikrimiz yoktu. Sözgelimi, yüksek kan ba-
sıncının tehlikesinden haberdar değildik ve böyle sürüp gitseydi 
ne yapmamız gerektiğini de bilemeyecektik. Hipertansiyon te-
davisinde kullanılan ilk güvenli ilacın geliştirilmesi ve hastalığı 
önlediğinin gösterilmesi ancak 1960’lara gelindiğinde mümkün 
oldu. Kolesterolün ya da genetiğin, sigaranın ya da diyabetin ro-
lünü bilmiyorduk.

Bu kadarla da kalmıyor; kalp krizi geçiren birini nasıl teda-
vi etmemiz gerektiği konusunda pek az fikrimiz vardı. Ağrı için 
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biraz morfin, belki biraz da oksijen veriyor, haftalarca süren ke-
sin yatak istirahatı öneriyorduk; hasar gören kalbe yüklenme 
korkusuyla hastaların yataktan kalkıp tuvalete gitmelerine bile 
izin vermiyorduk. Sonra da hep birlikte hasta için dua ediyor, 
yaşamının geri kalanını, eve mahkûm bir kalp hastası olarak ge-
çirmesi için hastaneden sağ salim çıkabilmesini diliyorduk.

Oysa bugün, kalp krizi geçirme olasılığınızı azaltmak için 
en az bir düzine yol biliyoruz: örneğin; kan basıncınızı kontrol 
altında tutmak, kolesterolü düşürüp iltihap gelişimini azaltmak 
için statin tedavisi uygulamak, kan şekeri düzeylerini sınırlandır-
mak, düzenli egzersiz yapmaya teşvik etmek, sigarayı bırakma-
nıza yardımcı olmak ve eğer kalp hastalığının erken belirtileri 
varsa, başka tavsiyelerde de bulunabilecek bir kardiyoloğa yön-
lendirmek. Olur da kalp krizi geçirirseniz, hayatınızı kurtarmak-
la kalmayıp, kalbinizde ortaya çıkabilecek hasarı da sınırlandıran 
bir dizi etkili tedavi yöntemi var elimizde: tıkanan koroner da-
marlarınızı açmak için pıhtı eriten ilaçlar, balonla tıkanıklığı aça-
bileceğimiz kalp kateterleri, tıkalı damarlara bypass yapmamızı 
sağlayan açık kalp cerrahisi teknikleri… Ayrıca bazı durumlarda 
tek yapmamız gerekenin biraz oksijen, bir aspirin, statin ve kan 
basıncını düzenleyen ilaçlar verip sizi yatağa göndermek oldu-
ğunu öğrendik; böylece birkaç gün içinde eve gitmeye ve günlük 
yaşamınıza geri dönmeye hazır hale gelebilirsiniz.

Ancak şimdi karşı karşıya olduğumuz sorun, beceriksizlik ya 
da aslında belki “beceri”, yani sahip olduğumuz bilgiyi doğru 
ve tutarlı biçimde kullanabilmek. Kalp krizi geçiren bir hastaya, 
onca tedavi içinden uygulanacak doğru tedaviyi seçmek, konu-
nun uzmanı hekimler için bile zor olabilir. Dahası, seçilen tedavi 
hangisi olursa olsun, her birinin çok sayıda karmaşık yönü ve 
aşılması gereken güçlükleri vardır. Sözgelimi, titizlikle yapılan 
çalışmalar, kalp krizi geçirip de balon anjiyoplasti uygulanan 
hastalara bu işlemin hastaneye geldikten sonra doksan dakika 

giriş
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içinde yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu süreyi aşınca, 
hayatta kalma oranı hızla düşer. Pratik açıdan bu bilginin anlamı 
şudur: hastane ekibinin, acil servise göğüs ağrısıyla başvuran her 
hastada, doğru tanıyı koyup doğru planı yapabilmek için doksan 
dakika içinde bütün tetkikleri tamamlaması, kararı hastayla gö-
rüşmesi, devam etmek için hastanın onayını alması, dikkate alın-
ması gereken alerji ya da başka bir sağlık sorunu olup olmadığını 
kontrol etmesi, kateter laboratuvarı ve ekibinin hazırlanması, 
hastanın nakledilmesi ve işleme başlanması gerekir. 

Ortalama bir hastanede bütün bunların doksan dakikada 
gerçekleştirilebilme olasılığı nedir? 2006 yılında, bu oran yüzde 
50’nin altındaydı. 

Verdiğim, çok da sıra dışı bir örnek değil. Bu tür başarısızlık-
larla tıpta rutin olarak karşılaşırız. Çalışmalarda, inme geçiren 
hastaların en az yüzde 30’una doktorları tarafından eksik ya da 
uygun olmayan tedavi uygulandığı; astımlı hastalarda bu oranın 
yüzde 45, zatürree geçiren hastalardaysa yüzde 60 olduğu bu-
lunmuştur. Atılması gereken doğru adımları biliyor olsanız bile, 
o adımları atmanın korkunç derecede zor olduğunun kanıtları 
bunlar.

Bir süreden beri, tıp alanında karşılaştığımız en büyük güç-
lüklerin ve baskıların kaynağını anlamaya çalışıyorum. Asıl ne-
den, yadsınamayacak rolü olmakla beraber, ne para ne yönetim 
ne yanlış tedavi ve ihmal (malpractice) nedeniyle açılan davalar 
ne de sigorta şirketleriyle olan mücadeledir. Asıl neden, bilimin 
sırtımıza yüklediği karmaşıklık ve vaat ettiğini gerçekleştirmeye 
çalışırken yaşadığımız inanılmaz gerilim. Bu sorun Amerika’ya 
özgü değil; bununla her yerde karşılaştım; Avrupa’da, Asya’da, 
varsıl ülkelerde, yoksul ülkelerde. Dahası, şaşkınlıkla fark ettim 
ki, bu güçlük tıp alanıyla sınırlı değil.

Teknik bilgi ve sofistikasyon, neredeyse bütün çalışma alan-
larında inanılmaz bir artış gösterdi ve nihayetinde bunlarla başa 
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çıkmak için harcadığımız çaba da öyle. Durumun böyle olduğu-
nu, bir kasırga, tornado ya da başka bir doğal afetle karşılaştığı-
mızda, yetkililerin sıkça yaptıkları hatalardan anlarsınız. Hukuk 
danışmanlarına karşı açılan davaların 2004’ten 2007’ye yüzde 36 
oranında artmış olmasından anlarsınız –üstelik bu davaların ço-
ğunun nedeni, kanunların uygulanmasındaki hataların yanı sıra 
atlanmış tarihler ya da çuvallanmış bir yazışma gibi basit idari 
hatalardır. Hatalı yazılım programı tasarımında, yabancı istih-
barat hatalarında, durumu sallantıda olan bankalarda, aslına ba-
kılırsa karmaşıklık ve ileri düzeyde bilgi hâkimiyeti gerektiren 
hemen her alanda bu durumla karşılaşırsınız.  

Bu gibi başarısızlıkların, düşüncelerimizi bulandıran duygu-
sal bir yanı olabilir. Cehalete bağlı başarısızlıkları affedebiliriz. 
Belli bir durumda yapılması gereken en iyi şeyin ne olduğu bilin-
miyorsa, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapması mem-
nuniyet vericidir. Ama bilgi varsa ve doğru biçimde uygulanmı-
yorsa, öfkeye kapılmamak zordur. Kalp krizi geçiren hastaların 
yarısına zamanında tedavi uygulanmıyor da ne demek? Verilen 
idam cezası kararlarının üçte ikisinde üst mahkemenin, hatalı 
olduğu için kararı bozması da ne demek? Filozofların bu başa-
rısızlıkları acımasızca beceriksizlik olarak adlandırması boşuna 
değil. Sonuca maruz kalanlar başka sözcükler de tercih edebilir: 
ihmalkârlık ya da vicdansızlık gibi.

Ancak işin içinde olanlar –hastalarla ilgilenenler, hukukla uğ-
raşanlar, ihtiyaç olduğunda yardıma koşanlar– açısından, bu yar-
gı sanki mesleğin ne denli zor olduğunu göz ardı ediyor gibidir. 
Uğraşılması, doğru yapılması, öğrenilmesi gerekenler her geçen 
gün artmaktadır. Ve karmaşıklık koşullarında yenilgi, çaba har-
canmadığı için değil, büyük çaba harcanmasına rağmen sıktır. 
İşte bu nedenle, çoğu meslekte geleneksel çözüm, başarısızlığı 
cezalandırmak yerine, daha fazla deneyim ve eğitim yönünde 
cesaretlendirmektir.

giriş
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Deneyimin önemi tartışılamaz. Bir cerrahın, travma kurban-
larının tedavisi; delici alet yaralanmaları, bunların yol açacağı 
hasar, tanı ve tedavisinde uygulanabilecek yaklaşımlar ve hızlı 
davranmanın önemiyle ilgili kitabî bilgiye sahip olması yetmez. 
Cerrahın aynı zamanda, zamanlama ve sıralamayla ilgili sıkın-
tılarıyla birlikte klinik gerçekliği de kavraması gerekir. Gerçek 
başarıyı yakalayabilmek için önce epeyce deneyim sahibi olmak 
ve ustalaşmak gerekir. Ve başaramadığımız zaman gözden kaçır-
dığımız nokta kişisel becerilerimizle ilgiliyse, ihtiyacımız olan, 
daha fazla eğitim ve uygulamadır.

John’un vakalarında çarpıcı olan noktaysa, onun, bildiğim en 
iyi eğitim almış cerrahlardan biri olması ve on yılı aşkın zamandır 
ön saflarda yer alması. Bu, son derece olağan bir durum. Bireysel 
yeterlilik, tıpta ya da başka alanlarda karşımıza çıkan esas sorun 
değildir. Bilakis, çoğu alanda eğitim gittikçe daha uzun süreli ve 
daha yoğun hale gelmiştir. İster doktor, ister profesör, ister avu-
kat ya da mühendis olsun, herkes haftada altmış, yetmiş, seksen 
saati, işini tek başına uygulamaya girişmeden önce, gereken bilgi 
ve deneyim temelini hazırlamak için harcıyor. İnsanlar kendile-
rini mükemmelleştirmenin yollarını arıyorlar. Halihazırda var 
olandan daha üst düzeyde bir uzmanlığı nasıl geliştirebileceği-
miz belirsiz. Buna karşılık, başarısızlıklar hâlâ sık. Kayda değer 
bireysel yeterliliğe rağmen başarısızlık peşimizi bırakmıyor.

Yirmi birinci yüzyılın başındaki durumumuz bundan ibaret. Hayret 
verici bir teknik bilgi birikimimiz var. Bu birikimi, toplumda-
ki en eğitimli, en becerikli ve çalışkan insanların ellerine teslim 
ettik. Onlar da, bu birikimle olağanüstü işler başardılar. Bunun-
la birlikte, bu teknik bilgi genel olarak yönetilebilir olmaktan 
çıktı. Tıptan finans alanına, işletmeden devlet yönetimine pek 
çok alanda, önüne geçilebilir başarısızlıklarla moral bozucu ve 
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yıpratıcı ölçüde sık karşılaşıyor ve tekrarlıyoruz. Sebep ortada: 
bildiklerimizin hacmi ve karmaşıklığı, bu bilgilerden doğru, gü-
venli ve güvenilir biçimde faydalanmamızı sağlayacak bireysel 
kapasitemizi aşmış durumda. Bilgi bizi kurtardı ama üstümüze 
ağır bir yük bindirdi.

O halde, başarısızlığın üstesinden gelmek için farklı bir strate-
jiye ihtiyacımız var; deneyime dayalı, sahip olduğumuz bilginin 
avantajlarından faydalanan ama aynı zamanda kaçınılmaz insanî 
yetersizliklerimizden kaynaklanan açığı kapatan bir strateji. Ve 
neredeyse gülünç derecede basit görünse de, hatta yıllarını üst 
düzeyde beceri ve teknolojiler geliştirmek için harcayanlarımıza 
çılgınca gelse de, böyle bir strateji var.

Kontrol listesi. 

giriş





Bir zamanlar, Annals of Thoracic Surgery dergisinde bir vaka sunumu okumuştum. 
Tıp dergilerine has o yavan üslupla yazılmış bir makaleydi; ya-
şanmış bir kâbusu anlatıyordu. Alplerdeki küçük bir Avustur-
ya kasabasında yaşayan bir çift, üç yaşındaki kızlarıyla birlikte 
ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Anne baba bir anlığına çocu-
ğu gözden kaybetmiş ve her şey o bir anda olup bitivermişti. 
Çocuk buzlu göle düşmüştü. Çılgına dönen ana baba da kızın 
peşinden suya atlamıştı. Fakat onlar, gözden kaybolan çocuğu 
gölün dibinde bulana kadar yarım saat geçmişti. Çocuğu yüzeye 
çekip kıyıya çıkarmışlardı. Telefonla aradıkları ilkyardım ekibi-
nin verdiği yönergeler doğrultusunda kalp-akciğer canlandırma-
sına başlamışlardı.

Kurtarma ekibi sekiz dakika sonra geldi ve çocuğun duru-
muyla ilgili ilk kayıtları tuttu. Çocuk tepkisizdi. Ne kan basıncı 

1. AŞIRI KARMAŞIKLIK SORUNU
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ne nabız ne de solunum vardı. Vücut sıcaklığı sadece 19 santig-
rat dereceydi. Gözbebekleri genişlemişti, ışığa tepki vermiyordu 
ve bu da, beyin işlevinin durduğunu gösteriyordu. Gitmişti.

Ama ilkyardım ekibi kalp-akciğer canlandırmasına devam 
etti. Bir helikopterle çocuğu en yakın hastaneye götürdüler. Acil 
servis ekibinden biri, tekerlekli sedyede kalp masajına devam 
ederken, çocuk ameliyathaneye alındı. Cerrahi ekip kızı ola-
bildiğince çabuk kalp-akciğer makinesine bağladı. Cerrah, ço-
cuğun sağ kasığında bir kesi yapıp, vücuttaki kanı çekmek için 
masa büyüklüğündeki cihazın silikon tüplerinden birini uyluk 
toplardamarına yerleştirdi; kanın vücuda geri verilmesini sağ-
layacak tüpüyse uyluk atardamarına yerleştirdi. Perfüzyonist 
pompayı çalıştırıp sistemdeki oksijen düzeyini, sıcaklığı ve akı-
mı ayarlar ayarlamaz, saydam tüpler çocuğun kanıyla renklendi. 
Ancak ondan sonra, kalp masajı yapmayı bıraktılar.

Hastaneye nakledilmesiyle makineye bağlanması sırasında 
geçen bir buçuk saat boyunca çocuk cansızdı. Ancak ikinci saat-
te vücut sıcaklığı neredeyse on derece yükseldi ve kalbi yeniden 
atmaya başladı. Hayata dönen ilk organ kalbiydi.

Altı saat sonra çocuğun merkezi sıcaklığı 37 dereceye, yani 
normal vücut sıcaklığına ulaştı. Ekip onu kalp-akciğer maki-
nesinden ayırıp solunum cihazına geçirmeyi denediyse de, göl 
suyu ve içindeki birikintilerin akciğerlere verdiği zarar, oksi-
jenin kana ulaşmasını engelliyordu. Bunun üzerine, çocuğu 
ECMO (vücut dışı membran oksijenasyonu) olarak da bilinen 
yapay akciğer sistemine bağladılar. Bunu yapabilmek için elekt-
rikli testereyle göğsünü orta hattan kesip açmaları, taşınabilir 
ECMO ünitesinden çıkan ve cihaza giren kateterleri çocuğun 
aortuna ve atan kalbine yerleştirmeleri gerekiyordu.

ECMO cihazı devreye girince, cerrahlar kalp-akciğer ma-
kinesinin tüplerini çıkardılar. Damar onarımını yapıp, kasık-
taki kesiyi diktiler. Cerrahi ekip, üzerini steril plastik folyoyla 
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örttükleri göğsü hâlâ açık olan çocuğu yoğun bakım ünitesine 
(YBÜ) aldı. Yoğun bakım ekibi gün ve gece boyu, fiberoptik 
bronkoskopla çocuğun akciğerlerindeki suyu ve birikintileri te-
mizledi. Ertesi gün çocuğun akciğerleri, ECMO’dan solunum 
cihazına alınabilecek kadar toparlanmıştı; tüplerin çıkarılması, 
yapılan kesilerin onarımı ve göğsünün kapatılması için çocuk 
yeniden ameliyathaneye alındı.

Sonraki iki gün içinde, çocuğun organları –karaciğeri, böb-
rekleri, bağırsakları, yani beyni dışında bütün organları– iyileş-
meye başladı. Bilgisayarlı tomografi, tüm beyinde şişme oldu-
ğunu gösteriyordu ki bu, yaygın hasar belirtisiydi ama ölü bölge 
gözükmüyordu. Bunun üzerine ekip, tedaviyi bir basamak ileri 
götürmeye karar verdi. Çocuğun kafatasına bir delik açıp, ba-
sınç takibi için beyne bir prob yerleştirdiler ve verilen sıvılarla 
ilaçları sürekli ayarlayarak, basıncı yakından takip ettiler. Ço-
cuk, bir haftadan uzun süre komada kaldı. Sonra, yavaş yavaş, 
hayata döndü.

Önce, gözbebekleri ışığa tepki vermeye başladı. Ardından 
kendi kendine nefes alabilir hale geldi. Ve bir gün uyanıverdi. 
Kazadan iki hafta sonra evine döndü. Sağ bacağıyla sol kolu kıs-
mi felçliydi. Konuşması peltekti. Ama ayaktan yoğun tedaviye 
devam etti. Beş yaşına geldiğinde, bütün becerilerini geri kazan-
mıştı. Genel ve nörolojik muayene bulguları normaldi. Yeniden 
sağlıklı küçük bir kız olmuştu. 

Bu öyküyü böylesine hayret verici kılan, çocuğun, bir za-
manlar kesin ölüm olarak kabul ettiğimiz bir durumda iki saat 
kaldıktan sonra hayata geri dönmüş olması değildir sadece. 
Aynı zamanda, rastgele bir hastanede bir grup insanın olağa-
nüstü karmaşık bir durumun üstesinden gelmiş olmasıdır. 
Boğulmak üzere olan kurbanı kurtarmak, birkaç kez yapılan 
kalp masajı ve ağızdan ağza solunum sayesinde akciğerleri suy-
la dolmuş, kalbi durmuş birinin öksürerek hayata döndüğü 

aşırı karmaşıklık sorunu
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televizyon dizilerindeki duruma benzemez. Bu çocuğu kurtar-
mak için, çok sayıda insanın binlerce basamağı hatasız gerçek-
leştirmesi gerekmiştir: dolaşımına hava kabarcığı kaçırmaksızın 
kalp-akciğer makinesinin tüplerini yerleştirmek; kateterlerin, 
açık kalan göğsün, dış ortama açık hale gelen beyin sıvısının 
steril kalmasını sağlamak; sağı solu belli olmayan bataryaları 
dolu, cihazları çalışır halde tutmak. Bu basamakların her biri 
yabana atılmayacak kadar zordur. Buna bir de, ifrata kaçma-
mak koşuluyla, biraz doğaçlamaya da yer vererek, bütün bu 
aşamaların hiçbir şey atlanmadan, doğru sırayla yönetilmesine 
ilişkin güçlükleri ekleyin. 

Boğulma olayında kurtarılan, nabzı alınamayan çocuğa kar-
şılık, kurtarılamayan çocuk sayısı çok daha fazladır ve bunun tek 
nedeni, vücutlarının yeterince güçlü olmaması değildir. Cihaz-
lar bozulur; ekip yeterince hızlı davranamaz; biri ellerini yıka-
mayı unuttuğu için enfeksiyon gelişir. Böyle vakalara Annals of  
Thoracic Surgery’de yer verilmez ama biz farkında olmasak da, 
bu vakalar aslında normdur.

Sanırım, tıptan beklentilerimiz konusunda yanıldık; diyebi-
lirim ki, bizi penisilin yanılttı. Alexander Fleming’in 1928’deki 
keşfi, sağlık hizmetleri ve ileride hastalıkların ya da yaralanma-
ların nasıl tedavi edileceği konusunda yanlış bir bakış açısı geliş-
tirmemize neden oldu: basit bir hap ya da iğne sadece bir değil, 
belki de birçok durumu tedavi edebilecekti. Nereden bakarsak 
bakalım, penisilin daha önceleri tedavi edilemeyen şaşırtıcı de-
recede çeşitli enfeksiyon hastalığına karşı etkili görünüyordu. O 
halde, farklı kanser türlerinin hepsine karşı etkili bir tedavi niye 
olmasın? Ya da aynı derecede basit bir tedaviyle neden yanıklar 
iyileştirilemesin, kalp-damar hastalıkları ve inmeden geri dönüş 
mümkün olmasın?

Ancak tıbbın gelişim seyri böyle olmadı. Yüz yıllık inanılmaz 
buluşların ardından, hastalıkların çoğunun tedavisinin ne denli 




