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a$amlanmrzda, kendimizin ve anlamakta qi.lSlilk Qektigimiz -bizim

sevdiklerimizin d0Oum giinteri gibi, sorumluluOumuzda olmayan- sorunlar iQin,

gelmesini iple QeKiUimiz dzel gtinler haklr olarak uygun bir dille (l) uyanldrk

Hatrrlanmantn mutluluOu bu glinleri Uyanlmallydlk; qiinkil ydnetmeli0imizde,

dider gilnlerin stradanholndan aylrrr Tlp anabilim veya bilim dallmlz laraflndan gerekli

faliitte;ini bitirdiOimizde ise gelmesinden g()riilen biiimsel Qall$malarl ve -neleri

korktugumuz aylairmrz oldu. Eyli.it ve Nisan. iqerdioini bilmedigimiz- diuer gdrevleri

Eylul, sarrlann ye$illere baskln geldi6i yapmakla yiikiimltiydijk. S0rulan sorularln

sonbahann ilk ayr. Balki de hllzniin yakrqtlol cevabrnl uykusuz gozlerle ve

tek ay. Nisan, eyliille ba$layan soouOun anlayamadlolmlz bir dilde okumaya qall$1rk,

hakirniyetine son veren ay. Do[antn beceremedik- Ancak kimse kapasitemizi aqan

yenilenCiSi, eriklsrin dallannl qiqekterle i$ y0kiine bir qdzilm bulamadl, bizde qdziim

iiirt.olgi iy. Tiim bu guzellikler yagamtmtzda bulunabilece!i umuduyla bekledik 0ysa

dnemli yol'aynmrna neden olacak bir slnavla anlayamadlormtz bilgiter igin yapllandlnlmlq

tig harfe indirgendi: 'TUS". TUS oncesi aylar bir egitim programl 0lmah diye dii$iindiik'

di allabenin'ilk beg harfinden hangisinin AnlayamadlOlmlz bilgileri dgrenebilmek iQin

dodru olduounun bulunabilmesi iqin uykusuz kongreye gitmeye niyetlendikl ancak tatil

geielere ve kalrn kalrn kitaplara adandl. kdylerinde. yapllan kongrelere paramlz
-Gelmesinden 

korkulan aylar hep biraz erken yetmedi llaq lirmalarlnln insiyatiflerine

sonraki" stnava kadar sararan yapraklarla Her birimiz fark| uzmanltk dallannda

birlikte to0rada kart$tr; ama nisansa 0labiliriz; ancak sorunlarlmlzln btiyiik bir

sonbahann ayazrnda iqimizde SiQekler aqar. btjlilm0nde ortaklaqlyoruz. Tlpkl farkll

Bizim iqin sonuq nisandr. kaynaklardan douan ancak benzer

Kazandrgtmtz bdlilmlere kaydimlzl Qalkantllardan, benzer dar bolazlardan geqen

yaptrrdrKlan sonra daha 6nce duymad16lmlz nehirlerdeki su damlalan gibi Kimimizin kal

rakamtarla belirlenmi$ yasalara baull devlet edeceui mesate krsa ve qalkantlslzken,

memuru olarak isistanlrk hayatlmlza kimimizin kat edeceUl uzun yolda aklnlllarla

geldi ve hep srnava biraz eksik hazlrlanllarak, kaldrk, kilQiildiik

6askent voilanna diisilldii. AlJabenin ilk beS $a$rrdrUrmrz, krzdrdrmrz, iiz[ildii0i]mLiz'

ha;finde; hangisinin doQru olabilece[i uyarlldl6lmrz, beceremedi0imiz,

uUruna uykuiuz gegirilen gec€lerin, diiqiindilgiimtlz ve, kiiQiildiiE!Iijt ]!i l":
oiunamayan kitaplann, izlenemeyen {ilmlerin sorunlarl ilade edebilecedimiz, sorunlara

vs eksik-kaldlutmlz her qeyin faturasl iiQ gdziim bulabilecedimiz yaptlrlm giicli olan

buQuk saatte kesildi. Srnavrn sonucu ya bir 6rgutlenmenin olmadl0lnl gdrdilk,

eytiiloiir ya da njsan. Eyliilse umutlar bir adlanacak halimize gilldtik.
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baqladrk. llk tjgrendigimiz qey ayda kaq niibet b00uSmak zorunda. Oysa lemel sorunlanmlz

tulicaormrz oldu. aoytecd uykusuz geceler ortak ve sonuqta ulaqacailmrz yer hekimlik

yenide"n bagladr. "0lsun uykusuz gecelerde denizi Asistanllk hekimlik hayatlmlzda geqici
"harcadrgrmri 

emeOin karqlllOl ndbet parasl bir sllreq olabilir; ancak hekimlik denizi'

olarak bize geri d0necek" diye dii$iintjyorduk. nehirlerle beslendi0i siirece vardlr' Denize

Ancak n0bet parast 0larak kazandlOlmlz ulaqan damlalar azaldl0lnda ya da

paranrn tutlu!umuz ndbetlerin yalnlzca kirlendi0inde etkilenecek olan denizin

seksen saatini iapsadrdrnr 60renince qaqtrdtk biltriniidilr. Birer damla olarak bagladt!tmtz

ve ktzdtk. Klzgtnltdtmz gaqkrn|!rmrz kadar asistanhk sefl.ivenini genellikle de birer damla

garesizdi. Zamanla bii aylrk emeoimiz olarak bitiririz. Durum btiyle olunca nehrin

liargr[grnda aldlolmlz maaq da yetmemeye aklglna uyarak sur{iklenlriz Bazen etrafa

bagiadi. Maaqrmtzrn her geqen glln artan saqlllr, bazen de saollk sisleminde var olan

liyitlar kargrsnda gittikqe eiididini gdriip, . kirliliklen paylmlza dilgeni. alinz- Oysa bir

i.liUld.iik. arada durabilirsek nehrin iqinde stiriiklenmek

Eoitiin ve dqretimimizin temelini 0luqturan yerine aklqtnl k0ntrol edebilir, qalkantllar

niyerargi, asistanlk hayattmlzda da olmazsa karqrstnda savrulmaz ve var olan kiriilikle

otmaztirOanOr. En ktdemsiz olarak bu zincirin miicadele edebiliriz. Unutmamak gerekir ki "

son halkastnt olu$iuran bizler, gerilimin Bazen bir okyanusun Qlrplntlslnl tek bir dal0a

bogaldrgr halkalardri. Genellikle sorulan bir 0lu$lurur'" 0 dalg4yl biz 0luqturabiliriz

bazen .de
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