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ONU BULDUĞUMUZDA SAATLERDİR kendi bokundan 
mürekkep küçük bir havuzun içinde yatıyordu.

Korfu Hastanesi insanı serseme çeviren bir yer. Bekle-
me salonunu sigara içen hastalar doldurmuş ve görü-
nürde bir danışma veya hasta kayıt bankosu yok. Cep 
telefonuna mesaj atıp nerede olduğunu soruyorum ama 
karşılık alamıyorum. Bir şekilde, av köpekleri gibi izini 
sürüp beşinci kattaki odasında buluyoruz. Yatakta bitkin 
yatıyor. Artık akşam saatleri ve öğleden beri bir hemşi-
re veya doktor görmediğini söylüyor. Yatak lazımlığı 
gerektiğini söylüyor. Kız kardeşimle yirmi dört saatten 
uzun süredir yoldaydık ve ikimiz de hiç uyumamıştık. 
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“Hemşireyi çağır,” diyorum. Çağırdığını ama gelen 
giden olmadığını söylüyor. “Yeniden çağır o zaman.” 
Çağrı zilini alıp düğmesine peş peşe basıyor. Bir süre 
sonra yılgın görünümlü bir hemşire odaya girip ona ve 
bize bağırıyor. Yunanca bilmediğim için suçlu hissedi-
yorum kendimi. Faydasız el kol hareketleriyle yataktaki 
adamın yatak lazımlığına, yıkanmaya, çarşafının değiş-
tirilmesine ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 
Hiçbir işe yaramıyor. Hemşire başka şeyler söylüyor, 
ellerini havaya kaldırıp sallıyor, çıkıp gidiyor. Çaresiz-
lik içinde bize bakıyor babamız. Kız kardeşime yanın-
dan ayrılmamasını söyleyip koridora çıkıyorum. Yalnız-
ca diğer hastaları ve ailelerini görebiliyorum. Hemşire 
bankosuna gidiyorum ama orada kimse yok. Ne yapa-
cağımı bilemeden bankodan ayrılırken bir kadın benim-
le konuşuyor. Karşılık veremediğimi görünce iyi olup 
olmadığımı İngilizce soruyor, söylediklerini anlayınca 
hemşirelerin nerede olduğunu soruyorum. “Hemşire 
yok,” diyor. Yaşlı bir adam bana doğru eğiliyor: “Ailen 
yoksa ölürsün burada,” diyor.

Bu cümle, Yunanistan’da kalıp babamızı haya-
ta döndürmeye çalıştığımız süre içinde bir mantraya 
dönüşecek bizim için. Hastanedeki personel sıkıntısı-
nı kısa sürede öğreniyoruz. Öğlen ikiden sonra bina-
da doktor yok, beşten sonraysa her katta tek hemşire 
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bulunabiliyor. Babamın kaldığı koridorda altı oda, her 
odada en fazla altı hasta var. Hemşire tek başına tüm 
bu insanların temel tıbbi ihtiyaçlarını ancak karşılaya-
biliyor, dışkı kaçırma sorunuyla uğraşmaya zamanı yok. 
Babamın kaldığı katın –resmi olarak “dahili tıp” gerek-
sinen hastalar için ayrılmış– gayriresmi adının “ölme 
koğuşu” olduğunu öğreniyoruz.

İngilizce konuşan Yunan kadın, babama bizzat bak-
mam gerektiğini söylüyor. Hasta bezlerini, ıslak mendili 
ve kâğıt havluyu nereden alacağımı nazikçe anlatıyor. 
Duyduklarımı sindirmeye fırsat bulamadan babamın 
ağır durumu yüzünden tek başına kaldığı özel odaya 
dönüyorum ve durumu kardeşime açıklıyorum. İnana-
mayarak bakıyor yüzüme. Babamın yatağının başında 
dikiliyor, yastıklarını düzeltiyor. Buraya gelmek için 
Avrupa kıtasını boydan boya aşmış olmama rağmen he-
nüz babamla doğru dürüst konuşmadığımı fark ediyo-
rum. “Neyse ki hayattasın,” diyorum ona. Onaylar gibi 
başını sallıyor. Yatağın içinde küçük, küçücük ve kork-
muş görünüyor. Duyduklarımızın doğru olamayacağına 
karar veriyorum; bu hastanenin bir yerinde yetkili biri 
olmalı. Koridora dönüp bana anlayış gösteren kadından 
bir doktor bulmama yardım etmesini rica ediyorum. Ai-
lesiyle çarçabuk konuştuktan sonra koridora çıkıyor, pe-
şine takılıyorum. Asansörle başka bir kata iniyoruz ama 
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orada da doktor yok. Yeniden asansöre dönüp başka bir 
katı deniyoruz. Bunu tekrarlayıp duruyor, giderek daha 
aşağı iniyor, bodrum katına ulaşıp koridorları dolaşı-
yoruz. Sonunda içinde görevlisiyle kan bağışı kliniğini 
buluyoruz. Yeni arkadaşım beni içeri soktuktan sonra el 
sallayıp gidiyor.

Odanın diğer ucunda, gömleğinin kolunu sıyır-
mış bir adam kolunda serum askısıyla kanepeye uzan-
mış yatıyor. Kan veriyor, klinik hekimi benim de kan 
vermeye geldiğimi sanıyor. Şaşkınlığımı fark edince 
Yunanistan’da genel kan sıkıntısı olduğunu açıklıyor ve 
hasta yakınlarının kanunen kan vermekle yükümlü ol-
duğunu söylüyor. Beş kat yukarıda beni bekleyen, ne-
rede olduğumu merak eden kardeşimi düşünüyorum. 
Başımı sallıyorum ama sözcükler ağzımdan bir türlü 
çıkmıyor. İkimizin de anemik olduğunu, kan vereme-
yeceğimizi hiçbir dilde açıklayamayacağım anlaşılan. 
Doktorun elini tutup babamı görmeye gelmesini isti-
yorum. Durumu anlamadığımı, babamın odasında tek 
başına olduğunu, doktor bulunmadığını söylüyorum. 
Neler olduğunu açıklayacak birine ihtiyacımız olduğu-
nu anlatıyorum ama asıl istediğim, bana ne yapmam ge-
rektiğini söyleyecek biri. Buraya kadar ulaşmamı sağ-
layan adrenalin birden tükeniyor, içimi boşalmış gibi 
hissediyorum. Orada öylece dikilip doktordan babamı 
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görmeye gelmesini istiyorum. Bankodaki kadına bir 
şeyler söyledikten sonra son derece gönülsüz bir tavır-
la klinikten ayrılıyor. Asansörle beşinci kata çıkıyoruz, 
mahzun ziyaretçilerin arasından odaya dönüyoruz.

“Bir doktor buldum,” diyorum güvenden çok umut-
la. Doktor babamın ayak ucundaki çizelgeyi alıyor, 
başını sallayarak inceliyor ve, “Babanız çok kan kay-
betmiş. Kan nakli gerekecek. Kan vermelisiniz,” diyor. 
Babamı daha ayrıntılı muayene edeceğini umuyordum 
ama fikrine katılır görünmek daha kolay geliyor. Sonra-
ki haftalarda aynı şey sürekli tekrarlanıyor; saatler boyu 
bekliyor, resmi görevlilerin dikkatini çekmek için mü-
cadele ediyor ve sonunda zaten bildiğimiz bir şeyi ye-
niden dinliyoruz. Yıllarca Beckett oyunları öğrettikten 
sonra nihayet birinin içindeyim.

Resmi beyanatını sunan doktor bir kez daha başıy-
la selam verip gidiyor. O gidince beni yönlendirmesi 
umuduyla babama bakıyorum ama onun da tek yapa-
bildiği, veremediğim güvenceyi bulma umuduyla bana 
bakmak. Gülümsemeye çalışıyorum. Bir saatten uzun 
süredir buradayız; babamın bizi görünce rahatladığını, 
elini okşayan kız kardeşimin kendini daha az yalnız his-
setmesini sağladığını biliyorum ama hâlâ kirli örtülerin 
içinde yatıyor. Bize yardım edecek kimse olmadığından 
kardeşime benimle gelmesini söylüyorum. “Hemen dö-
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neceğiz,” diyorum. Aşağı inip sıcak yiyecek ve içecek-
lerle birlikte hasta bakımı için gereken malzemelerin de 
satıldığı hastane kantinini buluyoruz. Islak mendil ile 
hasta bezi satın alıyoruz, kardeşim son anda bir kutu 
ameliyat eldiveni almayı akıl ediyor. Eldivenler sonra-
dan çok işimize yarıyor.

Ne yapacağımızı babama açıkladığımızda rahatsız 
oluyor, utanıyor. Ama odanın berbat kokusu bizi elimiz-
den geldiğince sakin ve ciddi davranmaya itiyor. Babamı 
temizliyoruz. Kirli örtüleri yataktan çıkarıp dürüyorum, 
temizlik odasına benzeyen bir yere götürüp suçluluk 
içinde bir kenara bırakıyorum. Boş görünen bir koğu-
şa girip yatakların birinden, almazsam kimsenin getir-
meyeceğini tahmin ederek temiz örtüleri çıkarıyorum. 
Odaya döndüğümde kız kardeşimin babamı güldürme-
yi başardığını görüyorum. Temiz örtüleri yatağa serince 
insanlığımızın bu basit şeylere ne kadar bağlı olduğunu 
anlıyorum. Hiçbir şey değişmedi, babamın sağlık duru-
mu hakkında hâlâ kesin bir şey bilmiyoruz ama yine de 
çok önemli bir şey başarmışız gibi geliyor.

Saatler ilerliyor. O gece benim hastanede kalmamı 
kararlaştırıyoruz; kardeşim kentteki bir otelde kalacak. 
Onunla gitmek istiyorum ama bundan sonra babamın 
yanında nöbetleşe kalacağız. Kız kardeşim koğuştan tam 
vaktinde çıkıyor; saat on birde kapıları kilitliyorlar. Aile 
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üyeleri refakatçi kalabiliyor fakat kapılar kilitlendiği 
için binaya girip çıkmak mümkün değil. Kardeşimi sa-
rılıp yolcu ettikten sonra odaya dönüyorum. Tek başına 
kalacak bir yer arayacak kardeşimin yerinde olmak iste-
mezdim ama hastanede gecelemek nasıl olacak, onu da 
bilemiyorum. Babam uykuya dalıyor. Nefes alıp verişini 
dinliyorum, elimi göğsüne koyup zayıf ama düzenli kalp 
atışlarını hissediyorum. Başının yanında asılı kan torba-
sı boşalmak üzere. Bitkinlikle torbaya bakıyor, boşaldığı 
zaman ne yapmam gerektiğini öğrenecek enerjiyi topla-
yamayacağımdan korkuyorum. Babamın sigorta şirketi-
ni arıyorum ama otomatik mesaj karşılık veriyor. Tele-
fon şarjımın kardeşimin çantasında kaldığını fark edince 
başka birini daha arama düşüncesinden vazgeçiyorum.

Işıkları söndürüp pencereden hastanenin kuzeyinde 
kalan tepelere bakıyor, gecenin sessizliği koğuşa yayı-
lırken çevreyi dinliyorum. Oda o kadar soğuyor ki ba-
bamın üstüne battaniye yığıyorum. Paltomla oturup 
bekliyorum. Bir süre sonra kapı açılıyor, yılgın hemşire 
tekrar geliyor. Boşalan kan torbasını alıp yenisini asışı-
nı ve kanın aktığından emin olmak için torbayı sıkışını 
sessizce izliyorum. Mezbahada çalışan bir kasaba uygun 
kaçacak türde bir önlük giymiş. Elinde cerrahi eldiven 
olmadığını, ellerini yıkamadığını anca odadan çıktıktan 
sonra fark ediyorum.
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Gece daha geç saatlerde gelen başka bir hemşireye 
gülümsemeyi başararak cerrahi eldiven kutusunu uzatı-
yorum. Kutudan temkinle aldığı iki eldiveni cebine koyu-
yor. “Hayır, hayır,” diyorum dalkavukça gülümseyerek. 
Eldivenleri takmasını işaret ediyorum ama parmaklarını 
sallayıp zaten eldiven giydiğini gösteriyor. Fakat eldi-
venleri kanlı ve lekeli; çıkarıp yeni eldiven takmasını işa-
ret ediyorum. Sürekli el kol işaretleri yaptığım için beni 
deli sanmış olabileceğini düşünmeme rağmen iç geçirip 
eldivenleri değiştirene kadar jestlerle ısrar ediyorum. 
Eski eldivenlerini cebine atıyor. Bunun nedenini günler 
sonra, başka bir ziyaretçi, hastane çalışanlarına kullan at 
malzeme tedarik edilmediğini açıkladığında anlıyorum: 
ne pamuk ne kâğıt ne de plastik malzeme. Hemşireler 
kendi malzemelerini zaten yetersiz maaşlarıyla satın al-
mak zorundalar. Eldiven pantomimi düzenli tekrarlanan 
bir gösteriye dönüşüyor, hemşirelere yeni eldiven verdi-
ğim her seferinde ağlamak geliyor içimden.

Ama o ilk gece, yarı uyuklar halde babamın bir son-
raki nefesini endişeyle beklerken ağlayamayacak kadar 
şaşkındım. Ondan gelecek telefonu yıllarca öyle bekle-
miş, öyle senaryolar hayal etmiştim ki telefon geldiğinde 
harekete geçebilmiş, gerekli kararları alabilmiştim. Ge-
len aramanın yalnızca başlangıç olduğunu ancak hasta-
ne odasının sessiz karanlığında anlamaya başlıyordum.


