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YAŞASIN MI,  YAŞAMASIN MI ? 
 
Doktor, bir bacağı kısa bir erkek 
çocuğunun doğduğu ilk anda, yaşaması 

için verilmesi gereken ilk nefesi çocuğa 
vermeden önce derin düşüncelere dalar. 

Çocuğun ailesi yoksuldur, istenmeden 
doğmuştur, diğer kardeşleri de cılız, 
hastalıklıdır. Çocuk itilip kakılacaktır, 

“topal karga” diye alay 
edilecektir…Doktor görevinin yaşatmak 

olduğunu anımsar, geçen tartışmaları 
düşünür. Sonunda insancıl duyguları 
ağır basar çocuğa ilk nefesi verir ve 

çocuk yaşama gözlerini açar. İyi mi 
yapmıştır, kötü mü? Ama çocuğun 

yaşamasına karar vermiştir. Çocuk 
yaşasın mı yaşamasın mı ? Sorununu, elinde olmadan “yaşasın” biçiminde 

çözüme bağlamıştır. Anne istemediği halde dünyaya getirdiği bu bebeğe ad 
takma işini doktora bırakmıştır.   Doktor ad bulmakta fazla tereddüt göstermez, 
çocuğa köpeğinin adını takar. Nasıl olsa kenar mahalle köpekleri gibi yarı aç, yarı 

tok, sürünerek yaşayacaktır.  
 

Doktorun yirmi yıl sonra oğlu ve oğlunun karısı  bir araba kazasında ölmüşlerdir. 
Kız çocuklarına doktor bakmak zorunda kalmıştır. Torunu 12 yaşındayken nedeni 
bilinmeyen bir hastalığa yakalanmıştır. Kendisine tavsiye edilen genç doktora 

gider. Genç doktorun adı kendisine yabancı gelmez, o adda köpeği vardır. Gözü 
genç doktorun ayağına takılır. Bunu sezen genç doktor: “Doğuştan böyle 

olduğunu, arkadaşlarının ”topal karga” demelerinden mutlu olduğunu, hastanede 
kendisini dünyaya getiren doktorun taktığı asıl adından daha çok sevdiğini” 
söyler. Doktorun birden rengi uçar, ağzı kurur. Demek yıllar önce dünyaya 

getirdiği, ailesine topluma ve kendi kendisine yük olmasın, sefalet içinde 
sürüngen yaşamı geçirmesin diye ölüme bırakmayı bir an için aklından geçirdiği 

bebek bu doktordur. Yıllar önceki manevi körlüğünden ötürü bir an utanır. 
 
Ayağa kalkar. Torununu birkaç aylık bir tedaviden sonra iyileştirecek bu sağlık, 

canlılık ve insan sevgisi dolu ışıl ışıl genç doktora elini uzatır. Kapıdan çıkarken de 
kendi kendine: ”Topallık körlükten çok daha iyi bir sakatlık,” diye mırıldanır. 
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Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Doktor, niçin bebeğin yaşayıp yaşamamasında tereddüt etmiştir? 

2. Nasıl bir karar vermiştir, nedeni nedir? 

3. Doktor, seneler sonra, o çocukla hangi şartlarda karşılaşır ? 

4. "Manevi körlüğünden utanır" ne demek? Doktor niçin böyle hissetmiştir? 

5. "İşimizi(görevimizi) yaparken, yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Bundan 

mutlaka diğer insanlar bir yarar görmelidirler" sözü ne anlatıyor? Sınıfta tartışın. 

6. Siz, kendi görevlerinizi yaparken, bu kurala uyuyor musunuz, nasıl? 


