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Çocukluğunu, ilk ve orta öğrenimini, bir buçuk yaşında tanısı konan böbrek 
yetmezliği tedavisiyle birlikte yaşadı.Yaşamı, müziği, resim yapmayı tutkuyla sevdi.

Bu kitap ile, böbrek hastası çocuklar için "Çatalca Çocuk Diyaliz Köyü" kurulmasına 
katkıda bulunulacaktır.



Pınar Güven (16.10.1981 - 8.7.1997)

Bu kitap Çocuk Böbrek Vakfı’na gelir sağlamak amacı ile basılmıştır.

P›nar
“Gittigin yagmurla gel”



Pınar anneannesi ile Büyükada’da (10 aylık)

‘ın katkılarıyla.



“CANDLE IN THE WIND”

Bütün kanallarda aynı haberler, aynı görüntüler: 
Elton John, Marilyn Monroe için bestelenen şarkıyı Prenses Diana için 
söylüyor. Bir anda aklıma, rüzgara karşı yaşama savaşı veren mumların 
“bizim çocuklarımız” olduğu geliyor.

Bizim çocuklarımız... Her an, yanıbaşımızda ama bizden farklı bir dünyanın kurallarıyla 
yaşayan değerli varlıklarımız. Onların dünyasında yaş kavramı yoktur, annelerinden 
babalarından ve kendilerinden başka kimse bilemez doğru yaşlarını. Anne ve babaları 
bile kimi zaman gerçek yaşlarını unutur, görünüş yaşlarıyla severler onları.

Dilleri de farklıdır: “Benim potasyumum yüksek çıkmış anne, dikkat etmeliymişim.” 
“İlacımı kestiler.” “İlacımı azalttılar.” “Çok kilo almışım.” Bu sözler, onların yaşamlarının 
yalnızca doktorlar tarafından değil, mutlaka kendilerince de denetlenmesi gerektiğini 
anlatır. Küçücük bedenleri her zaman bu denetimin yükünü taşımak zorundadır.

Annelere gelince, onların da yaşı yoktur. Bu amansız hastalık onların da dayanma 
gücünü zorladığı için gerçek yaşlarından daha yaşlı görünürler. Söz ve davranışlarına 
özen göstermek zorundadırlar. Zaman zaman kahkaha atabilseler de, bunların ardında 
gizli bir hıçkırığı sezer gibi olursunuz.
 
“ŞANSSIZ ÇOCUK”

Doktor eline aldığı filmi ışığa doğru tuttuktan sonra kendi kendine mırıldanıyor: 
“Şanssız çocuk.” Ürperdim; bu şanssızlığı yenemeyecek miydim?

Pınar 16 Ekim 1981’de İstinye Devlet Hastanesi’nde doğdu. Doğumu yaptıran ebe kız 
olduğunu söyleyince çok sevindim. Fakat o arada bir şeyler fısıldaştıklarını fark ettim: 
“Doktora haber verelim.”; “Rapora yazalım.”; “Anneye şimdilik söylemeyelim.”

Doğumun ertesi günü altını değiştirmek için açtığımda olağan dışı durumu gördüm: 
Omuriliğin bitiminde yumurta büyüklüğünde bir yumru vardı. O andaki duygularımı ve 
davranışlarımı anımsayamıyorum. Doktorun sesiyle kendime geldim: 
“Hemen bir tıp fakültesine götürmelisiniz.”



Doğumun üçüncü gününde dünya güzeli kızım babası ve benim tedirginlik dolu 
bakışlarımız altında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülkesi Nöroşirürji Bölümü’nde muayene 
edildi. 
Doktor “Şimdilik izleyeceğiz, müdahale etmemiz gerekmiyor. Siz de dikkatle izleyin; 
kafatasında büyüme olursa hemen bize getirin” dedi. Doktorun her sözü beynimize 
çekiçle kazılıyor, uzun ve amansız bir yolculuğun başladığını bildiriyordu.

Günler birbirini izlerken kızımın durumunda dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Bir süre 
sonra omurilik bitiminde şişliğin büyümeye başladığını fark ettik. Doktoruna götürdük, 
önemsemedi.”Kafatası önemli” dedi.

Bu karmaşa içinde adını bile koymamıştık. Babası kız çocuklarını çok sevdiği, kendi 
kızına da doğar doğmaz “tutulduğu” için hiçbir adı beğenmiyor, bir gün önce karar verip 
bir gün sonra koyduğu adı değiştiriyordu. Yanılmıyorsam doğumunun 30. gününde 
teyzesinin bulduğu Pınar adını hepimiz benimsedik ve nüfus memurunca “Eğitim görmüş 
insanlar bunu yaparsa, cahiller ne yapmaz! Otuz gündür neredeydiniz? ” diye iyice 
azarladıktan sonra nüfusa kaydettirdik: Pınar Güven

Pınar 11. ayına kadar olağan üstü bir bebekti. “Yeryüzünde bir melek varsa, kızım 
olmalı” diye düşünüyor, bu güzellik içinde arkasında sinsice büyüyen yumruyu 
unutuyordum. Davranışları, gülümsemesi ev halkına ilgisi de olağanüstüydü. Gelişiminde 
en küçük bir sorun yoktu. Hele beslenmesi! Ağzının tadını öyle güzel biliyordu ki, dokuz 
veya on aylıktı. Büyük Ada’da bir kampa birkaç günlüğüne konuk olmuştu. Ben ona 
çorba içirmeye çalışırken, minicik parmaklarıyla rosto köfteyi işaret etti ve koca bir 
dilimi yiyip bitirdi. Ondan sonra da beslenme sorunu olmadı.

Bu arada aşılarını da düzenli olarak yaptırıyordum. Aşıları sırasında doktora, “Çok su 
içiyor sanki suya saldırıyor” veya “Çok iyi beslendiği halde o ölçüde kilo alamıyor” diye 
yakındığımda, “İçsin iyidir” veya “Kimi çocuk sonradan gelişir” gibi cevaplar alıyordum.

11. aydan sonra Pınar’ da huzursuzluklar başladı. Geceleri zaman zaman ağlıyor, 
gündüzleri de beni bırakmak istemiyordu.



Pınar 16 aylıkken ev değiştirdik. Evimiz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yakın 
olduğu için ilk ciddi muayenesini orada yaptırdım. İşlemler o kadar uzun sürdü ki, özel 
bir doktora gitmek zorunda kaldık. Bu arada huzursuzluğu iyice artmış, hızla kilo 
kaybetmeye başlamıştı.

Doktorun tanısı ilginçti: ”Çocuk aç kalmış. Beslenme servisine yatırıp özel bir biçimde 
besleyeceğiz.”

Binbir güçlükle yatırabildiğimiz hastanede yapılan ilk tahlilde kanındaki üre ortaya çıktı: 
480, (Normal değerler 20-40). Serum ve diyetle düşürülen üreden sonra yapılan 
incelemelerde sol idrar yolunun tümüyle açılarak sol böbreği iş göremez duruma 
getirdiği ortaya çıktı.

İlk ameliyatını sol üreterden oldu, mesaneye giriş kısmı daraltılarak kontrol altına alındı. 
25 Mart 1983’te yattığımız hastaneden dört ay sonra çıkabilmiştik: İdrar yolunda sonda 
ve burnunda gavajla.

Yaşantımızın akışı tümüyle değişmiş, hasta çocuğumuza göre düzenlenmişti. Ev 
ortamında huzur bulan Pınar, normal beslenmeye geçtiği için gavajından kısa sürede 
kurtuldu fakat sonda zorunluydu. Çünkü mesane işlevini yerine getiremiyordu.

Sondalı yaşama da uyum sağladı. Bu arada canlanıp evde emekleyerek dolaşmaya 
başladığı için bazen küçük bir dalgınlık bize pahalıya mal oluyor, sandalye ayağına 
dolanıp çıkan sondanın yerine yenisini taktırmak için hastaneye koşuyorduk.

Üriner enfeksiyonunun sürmesi yüzünden sık sık iğne yaptırmak zorunda kalışımız 
nedeniyle iğne yapmayı da öğrenmiştim. Günlük koşuşturma içinde iğnenin saatini 
ayarlamakta zorluk çektiğimiz gibi, nöbetçi eczanede veya klinikteki beceriksizlikler 
yüzünden çocuğun canının yanmasından da kurtulmuştuk. Bir keresinde özel bir 
klinikteki doktorun üzerine atıldığımı hatırlıyorum: Önünde dozaj olduğu halde, ilacın 
üçte birini yapması gerekirken, tümünü enjektöre çekmişti.

Yaşından çok büyük sorunlarla yaşamaya çalışan kızımızın duygularını unutmamaya 
çalışıyorduk. Sondasını güzelce saklayarak ağabeysiyle birlikte çocuk tiyatrosuna 







götürüyor, Gülhane Parkı’nda kukla gösterileri izletiyor, ormanda piknik yapıyor veya 
Eminönü’nde Yeni Cami avlusunda güvercinlere yem veriyorduk.

En çok da tiyatroyu seviyordu. Sanata düşkünlüğü yaşamı boyunca hep sürdü. İki 
yaşından başlayarak televizyondaki bale gösterilerini gözlerini kırpmadan izlemeye 
başladı. Sonraları müzik tutkusu başladı.

Ve resim... Resim yapmak onun için bir zevkti.

Üç buçuk yaşındayken arkasında büyüyüp duran yağ kütlesini de aldırmıştık. Çünkü 
hareketlerini engelliyor, yanlışlıkla biz ellediğimiz veya bir yere dokunduğunda müthiş 
canı yanıyordu. Genellikle yetişkinler, çocukları arkalarına vurarak sevdikleri için, 
kendisine sevmek için yaklaşan bir büyüğü gördüğü zaman büzülebildiği kadar 
büzülüyor, bana sımsıkı yapışıyordu.

Nöroşirürji bölümünde yaptırdığımız ameliyat çocuğu rahatlatmıştı. Ama ameliyattan 
sonra doktorun, “Biz yalnızca estetik bir ameliyat yaptık“ sözlerinin anlamını yıllarca 
sonra kavrayacak, öfkeyle duvarları yumruklayıp, isyan edecektim.
 
“AA!... BU O REKLAMDAKİ KIZ DEĞİL Mİ?”

Sorunlarının bir kısmı çözüldüğünde Pınar yine o eski melek haline dönmüştü. Diyetine 
özen gösteriyor, bunun gerekliliğine onu da inandırıyorduk. Bu konuda da 
olağanüstüydü. Kendisine yasak edilen hiçbir şeyi yemiyordu.

Bukle bukle uzayan yumuşak saçları güzel yüzünü çevrelediğinde çok güzelleşmişti. 
Giydiği her şey çok yakışıyordu. Zaman zaman yaptığımız şehir içi otobüs 
yolculuklarında kadınların aralarında, “Yapma bebek mi acaba?” diye konuşup Pınar’ı 
incelediklerini görüyordum. Öyle sessiz, öyle güzeldi ki...

Giysilerini şapkayla tamamlamayı çok sevdiği için, çoğunlukla başında şapka da 
oluyordu. Yolda elimden tutup yürürken kimi zaman çocuklar, kimi zaman da yetişkinler, 
”Aa... bu o reklamlardaki kız değil mi?” diye eğilip yüzünü inceliyorlardı. O günlerde 
televizyonlarda sık sık çıkan reklam yıldızı küçük bir kız olduğunu sanıyorlardı.



Pınar bu ilgiden hoşnuttu. Yeter ki kucaklarına alıp sevmeye kalkmasınlar. Birisi 
yanlışlıkla bunu yaparsa bir yerini inciteceklerini sanarak var gücüyle ağlıyordu.

Bir de beyaz gömlekliler... Onun yaşamı için ne yaparlarsa yapsınlar, ona 
yanaşamıyorlardı. Onları görür görmez saklanacak yer arıyor, zaten iri olan gözlerini 
sonuna kadar açarak tüm davranışlarını dikkatle izliyordu.
 
ARAYIŞ

Bütün özenimize rağmen altı yaşına doğru Pınar’da yine olumsuzluklar başladı. Zayıflık 
ve bitkinlik gözle görülecek duruma geldiğinde bir yakınımızın aracılığıyla Hacettepe 
Üniversitesi Pediyatrik Nefroloji Bölümü’nde bir öğretim üyesine başvurduk. Çapa’daki o 
ağır, hantal işleyişten sonra buradaki işlem hızlılığı bizi şaşkına çevirdi. İki gün içinde 
çocuğun durumu netleşmiş, yapılacak ameliyat kararlaştırılmış, ameliyat günü 
belirlenmişti bile.

Bu Pınar’ın üçüncü büyük ameliyatı olacaktı. Ama korkmuyordu, bizdeki olumlu 
havadan da etkilenmişti herhalde. Doktorumuza bütün kalbimizle güveniyor, bu 
ameliyatın onu rahatlatacağına inanıyorduk. O yaz oğlumuzu da sünnet ettireceğimiz 
için ameliyatı ondan sonraya aldırmıştık.

Yaz başında çoktandır gitmediğimiz Rize’ye, baba topraklarına gittik. Pınar’ın sevdiği her 
şey vardı orada: Deniz, yeşillik, temiz hava. Verilen ilaçlar da olumlu etki yapmıştı. 
Rahat bir tatil geçirdik.

İstanbul’a dönünce sünnet telaşı epey zaman aldı. Yakınlarımız ve dostlarımızın 
katılımıyla güzel bir eğlence yaptık. Pınar o geceki gücünü nereden aldı bilmiyorum, 
gece yarısına kadar pistten inmedi, oynadı, zıpladı, dans etti.

Başar’ın durumu düzelince Ankara’nın yolunu tuttuk. Ameliyat düşündüğümüzden çok 
daha zor, çok daha uzun sürdü. Sabahleyin ameliyathaneye giren çocuk, akşamın 
altısında bilinci kapalı olarak yoğun bakıma alındı. Yerinde müdahalelerle kısa sürede 
kendine geldi. Yoğun bakımdaki ilgiyi ve doktorumuzun hızlı, soğukkanlı ve yerinde 



kararlarıyla geçen o günleri ne zaman hatırlasam gözlerim yaşarır. Bir hafta içinde Pınar 
yeniden hayata döndü. Yapılan ameliyatla, vücudun sinir sistemindeki aksaklık nedeniyle 
mesanede biriken idrar artık sürekli dışa akacak çocuğu hırpalamayacaktı.

İstanbul’a dönüşümüzde yeni durumumuza alışmamız epey zaman aldı. İki üç ay sonra 
yapılan ameliyatın olumlu sonuçlarını gördük. Yavaş yavaş kilo almaya ve canlanmaya 
başladı.

Bu arada okullar açılmıştı. Fakat daha önce tasarladığımız gibi ilk okula başlatmadık. 
Çünkü yeni duruma uyum sağlamak için süre gerekiyordu. Bu sürede komşularımdan 
büyük destek gördüm.

Yılın ikinci yarısında, çok sevdiği bir arkadaşı Esra’yla birlikte ana sınıfına yazdırdım. 
Çok severek gitmedi, evde kendini daha çok güvende hissediyordu. Bir gün okuldan 
döndüğünde, “Anne, bugün hep seni düşündüm, ağlamamak için kendimi zor tuttum” 
dedi. 
Nedenini sordum. Öğretmenleri bir şarkı öğretmiş:

“Benim annem güzel annem
Al beni kollarına
Kucağında okşa beni
Ninniler söyle yine”

dörtlüğünü söylerken beni özlemiş, gözleri dolmuş. Sarıldım, öptüm “Senden uzakta 
olmam bir şeyi değiştirmez. Seni çok seviyorum. Hem de yanımda olmadığın için 
özleyerek daha da çok seviyorum” dedim. Gülümsedi, mutlu oldu.
 
Ana sınıfında güzel şeyler yaptılar; el işleri, resimler, oyunlar... 
Hatta 23 Nisan töreninde, altına yükseltici koyduğumuz halde mikrofona yetişemeyen 
boyuyla şiir bile okudu.

O yaz, tatilimiz de güzel geçti. Teyzeleriyle birlikte denize gittik. Gündüzleri 
üşütmemeye çalışarak denize sokuyordum. Denize tutkundu, hiç çıkmak istemiyordu. 



Bir yandan kolluklarıyla yüzmeye çalışırken, bir yandan da yüzmeyi öğrenmeye 
çalışıyordu. “Annemi kaldırabilen deniz beni elbette kaldırır” diye düşünerek yüzme 
denemeleri yapıyordu. Bu esprili yaklaşım benim kilolu yapımla ilgiliydi. Bulunduğumuz 
yer bir sosyal tesis olduğu için akşamları eğlenceler düzenleniyordu. Bu gece eğlenceleri 
de onu çok mutlu ediyordu. Yaşıtı çocuklarla koşup oynuyordu. Artık ufak tefek ama 
sağlıklı bir çocuk görünümünü kazanmıştı.



OKUL YILLARI

1989 yılınnın Eylül’ ünde ilk okula başladı. Ufak tefek olduğu için başlangıçta itilip 
kakılmış, hatta dayak yediği de olmuş. Olmuş diye anlatıyorum, çünkü bu olayları çok 
daha sonra başkasından duydum. Duyduğumda çok üzüldüm, “Niçin bana anlatmadın? 
Gidip öğretmeninle konuşurdum” dediğimde, “Üzülme anne, dedi, o yaramazların hepsi 
düzeldi, şimdi beni çok seviyorlar ve koruyorlar. Hatta bir tanesi bankalardan çocuk 
dergileri toplayıp bana getiriyor”. Gerçekten de çantasından dergi eksik olmuyordu. 
Kendisini sevdirmiş, benimsetmiş hatta saygı uyandırmıştı.

Bu olağanüstü akılcılığı, olaylara mantıklı yaşamı, okul hayatı boyunca hep sürdü. 
Çevresindeki sevgi dolu ortamlarda, kişiliğinin payı büyüktü. Sağlam arkadaşlıklar kurdu, 
arkadaşlıkları uzun ömürlü oldu. Temmuz 97’de son yolculuğuna çıkarken baş ucunda 
elliye yakın arkadaşı vardı.

İlk okul yılları başarılı geçti. Düzenli, dikkatli bir öğrenciydi. Kitapları, defterleri her 
zaman düzenliydi. 
Ödevlerine çok düşkündü, 
onları bitirmeden oyun 
oynamaya çıkmazdı.

İlk okulun 4. sınıfına geçtiği 
yıl, bozulan böbrek 
fonksiyonları yüzünden 
haftada iki kez diyalize 
girmeye başladı.Yaşantımız 
bu kez diyalize göre 
planlanmıştı. Ama o yaz da 
denizden geri kalmadık.

O yıl yaşantımızdaki bir 
başka değişiklik de benim 24 
yıllık hizmetten sonra emekli 



olup özel bir  okula geçişim 
oldu. Pınar da aynı okulun ilk 
okul bölümünün 4. sınıfına 
başladı.

Özel okulun hem olumlu hem 
de bizi zorlayan yanları oldu. 
Pınar’ın etrafında yine bir sevgi 
halkası oluşmuştu. Ağırlaşan 
sağlık sorunlarına rağmen yine 
de başarılı bir yıl geçirdi. 
Öğretmenini ve arkadaşlarını 
çok sevdi.

Okulunda bir hemşirenin sürekli 
olarak bulunması da ona güven veriyordu. Nuray Hemşire’nin sevgi dolu ilgisini hiçbir 
zaman unutamam.

O yılın ilginç olaylarından biri de, yıl sonu şenliğinde Pınar’ın AKM’de sahneye çıkıp 
“I’ve got a friend” diye İngilizce bir şarkı söylemesiydi. Daha sonra bir gün aynı yerde 
Romeo ve Jüliet balesini izlerken yanımızdakilere, “Ben de bu sahnede şarkı söyledim, 
biliyor musunuz?” diye gururlanmıştı. Ağaçların arasından akan nazlı, küçük bir derenin 
şırıltısını andıran o çocuk sesinin yankısı, o duvarlarda kalmış mıdır acaba? Onu 
izleyenlerden kaçı, karşılarındaki bu küçücük kızın yaşamın kıyısına sımsıkı tutunmuş, 
olağanüstü bir savaşımın içinde olduğunu sezebilirdi?

Okulları tatile girir girmez, bir türlü düşmeyen tansiyonu nedeniyle yeniden Çapa Çocuk 
Kliniği’ndeydik. Bir süre gözlendikten sonra böbreklerinin alınmasına karar verildi.

Yine ağır bir ameliyat, yine ameliyat sonrası sancılı bir bekleyiş, yine altüst olan 
yaşantımız. Ameliyat sonrası dönem uzun sürdüğü için ikimiz de okula başlayamamıştık. 
Dört ayı birlikte evde geçirdik. Bu sürede inatçı tansiyonu nihayet düşmüş, çocuk 
rahatlamıştı.



Yarıyıl tatilinde bir yıl önce çalıştığım özel 
okuldan çalışma önerisi geldi. Kabul ettim, 
Pınar da benimle birlikte ilk okul 5. sınıfa 
devam edecekti. Diyalizle okulu bir arada 
yürütebiliyorduk.

İlk okul bittiğinde ne yapacağımızı bir süre 
tartıştıktan sonra Kuleli ilköğretim Okulu’na 
devam etmesine karar verdik. Diyalizi 
haftada üç güne çıktığı için devamsızlığı 
olacaktı, bu da özel okulun hazırlık sınıfını 
okumasında zorluk yaratacaktı. O kadar 
sıkıntıya girmesini istemiyordum.

Orta okul yılları da ilk okul yılları gibi çok 
başarılı geçti. Her dönem, not ortalaması çok 
yüksek olduğu için “Takdirname” aldı. Yaşam 
öyküsünün  burasında çok büyük destek ve 
sevgilerini gördüğüm bütün Kuleli İlköğretim 
ailesine teşekkür etmek istiyorum. Pınar üç 
yılını sevgi, güven ve anlayış içinde geçirdi. 

Yalnızca 8. sınıfın ikinci yarısında, sinsice 
ilerleyen hastalığı onu bitkin düşürdüğü için, 

bir ara okulu bırakmayı düşündü. 
”Sen de okulu bırak birlikte, evde oturalım” demeye başladı. 

Sonra kararını verdi: “Bu yılı da tamamlayıp takdirnamemi alacağım.”

Dediğini yaptı. Son haftaya kadar büyük bir çabayla okuluna devam etti. Son sınavları da 
bitince dinlenmeye çekildi. Havaların ısınması da onu olumsuz etkilemeye başlamıştı. 
Çabucak yoruluyor, nefesi sıkışıyordu.



 
ÖDÜL TÖRENİ 

Okulun son günü olan 20 
Haziran 1997’ de, müdür 
yardımcısı Pınar’ın okula 
gelmesini istediği için merak 
ettim, okula uğradım. Üç yıl 
boyunca kızımın Türkçe 
öğretmeni de olan müdür 
yardımcısı, “Pınar okulu 
dereceyle bitirdi. Küçük bir 
ödül töreni düzenleyeceğiz. 
Mutlaka katılsın, hoş bir anı 
olur. Bu anı yaşasın.” dedi.

Çalıştığım okuldaki yıl sonu 
işlemlerini tamamladığım için 
izin alarak eve döndüm. Pınar 
yeni uyanmıştı. Haberi 
duyunca çok sevindi. Hemen 
hazırlandık. Fotoğraf 

makinesini de aldık. Başar bizi arabayla okula götürdü. 

Tören henüz başlamamıştı.

Müthiş sıcak bir gündü. Törenin ilk bölümünde de bu nedenle içerde oturduk. Ödüller 
dağıtılırken dışarı çıktık. Pınar ödülünü alırken çok mutluydu. Arkadaşlarıyla ve 
öğretmenleriyle fotoğraflarını çektim.

Okuldan ayrılırken “Hadi kızım, bu başarını bir de biz kutlayalım”  dedim. Fakat fazla 
yürüyemedi, rahatsızlandı. 



Eve güçlükle döndük.
“BU AMELİYATIN ÜÇ AYLIKKEN YAPILMASI GEREKİRDİ”

Biraz geriye dönmek istiyorum.

Orta okulun 2. sınıfına geçtiği yaz, Pınar’ın yürüyüşünde bozulma olmuştu. Yürürken 
sola doğru eğiliyor, ayağını düzgün atamıyordu.

Önce ayak ve bacaklar incelendi. Hiç bir bulgu yoktu. Sonra Gelişim Nörolojisi’nin 
yönlendirmesiyle omurilikten MRG çekilince, orada yapışıp kalmış bir doku görüldü. 
Mutlaka ameliyatla alınması gerekiyordu.

Bu kez de Marmara Üniversitesi‘nin yolunu tuttuk. Genç, güven verici bir doktor, Dr. 
Mehmet Özek, dosyayı inceledikten sonra, son derece açık bir dille olayın nedenini 
acıklayıp yapacağı ameliyatı anlattı. Doktorun yaklaşımı hepimizi özellikle Pınar’ı çok 
etkilemişti. Hiç korkmadan ameliyat fikrini benimsedi.

Bense karmakarışık duygular içindeyim. Yıllar önce bir doktorun,”Biz yalnızca estetik 
ameliyatı yaptık” sözünün anlamını şimdi anlayabilmiştim. Omurilik açıldığında, belki 
sakatlama korkusuyla, belki de çocuğa kısa bir ömür biçtikleri için sinirlere yapışık olan 
kısmına dokunmamışlardı. Bu ameliyatı da başarılı geçti. Omuzları düzeldi. Boyu biraz 
daha uzamıştı fakat ayağı düzelmemişti.

Ayak sorununu yeni bir ameliyatla çözmek gerekiyordu. Okulunu sürdürmek istediği için 
bir yıl boyunca koltuk değneğinin desteğiyle yürüdükten sora (olayı sevimlileştirmek için 
“koltuk değneği” demiyorduk, değneğin adını “Kezban“ koymuştuk.) Yine Marmara 
Üniversitesi‘nde ayağından ve bacağından bir ameliyat geçirdi.

Bu son ameliyatı da değerleri gibi olumlu sonuç verdi. Uzun süren bir yatak 
döneminden sonra bacağa “kısa bacak yürüme cihazı” takıldı.

Sıkıntılı günler geçirmiştik. Bu nedenle, alçılardan kurtulur kurtulmaz, doktordan da izin 
alarak, Kumbağ’a gittik. Beş günlük tatilimiz onun moralini düzeltmişti. Deniz çok 
güzeldi, kaldığımız yer de öyle. Diyaliz günleri İstanbul’a dönüşümüz de kolay olmuştu.  





Pınar bacağındaki cihazla yürürken çevrenin ilgisini çekmekten de yakınmıyordu. Her 
zamanki gibi bunda da gülünecek bir yan bulabiliyordu. ”Biliyor musun anne”, diyordu, 
“kafasını çevirip bana baka baka yürürken bir yere çarptıklarında çok gülüyorum.”

O yılın ortalarında yeni bir eve taşınmış, bu kez Pınar ‘a bir oda ayırmıştık. Bu da onu 





çok mutlu etmişti. Odasını, kitaplığını, masasını kendisi düzenledi. Pek hoşlanmasa da, 
çalışma masasının üsütüne öğretim yılları boyunca kazandığı takdirnamelerini astım.
SONA DOĞRU

O günleri nasıl yaşadım bilmiyorum, ama yaşadıklarımı tümüyle anlatmam olanaksız. 

Okuldaki ödül töreninden iki gün sonra, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Çapa’ya 
gittik. Geçici bir şey olduğuna, kısa bir süre sonra denetim altında tutulduktan sonra 
çıkacağımıza inanıyorduk.

Gelişmeler düşündüğümüz gibi olmadı. Sorun çok büyüktü. Kalp ve akciğerlerde sorun 
çıkmıştı. Sürekli oksijen alma gereğini duyuyordu. Yapılan tedavi onu rahatlatmış ama 
sorununu çözmemişti. Karar, açık kalp ameliyatı idi. Böyle bir ameliyatı kaldırabilmesi 
ise çok güçtü.

Hastaneye yattığımızın 16. gecesi hafif bir kriz gibi başlayan olay, çok kısa bir süre 
içinde gelişti ve günlerdir deli gibi çarpan yüreği sustu. Vantilatörün neredeyse içine 

Pınar’ın “Yaşamak istediği yer”



girmeye çalışarak serinletmeye çalıştığı fırtınalı başı derin bir huzura kavuştu.
SEVGİLİ KIZIM

Çok sevdiğin yaşam bütün soğukkanlılığıyla sürüyor. 
Mevsimler değişiyor, gündüzler uzuyor, kısalıyor. Sen yoksun!

Sokaklardan çoçuk sesleri yükseliyor. 
Kimi zaman kavga ediyorlar, 
kimi zaman “Anne!” diye çağıran 
küçük bir kız çocuğunun sesini duyuyorum. 
Gözlerim doluyor. Sen yoksun!

Okul yollarında narin gölgeni görür gibi oluyorum. 
Sırtında çantan, 
incecik bacaklarının üstünde 
ağır ağır eve doğru geliyorsun, ama sen yoksun!

Sen olmasan da yaşama öyle güçlü bir damga vurmuşsun ki 
senin yokluğunu hep duyuyor ama yokluğuna inanamıyoruz.

Televizyonda kıkır kıkır gülerek izlediğin 
Hababam Sınıfı dizileri, Televole’ler, Beyaz Show bana anlamsız geliyor.

Sen yoksun, 
ama başka Pınar’lar, Serpil’ler, Şeyda’lar, Onur’lar, Ümit’ler var. 
Onlar için güzel bir şeyler yapmak hem acı veriyor, hem acımı dindiriyor. 
On dört yıl boyunca 
içinde yaşadığım böbrek hastası çocukların dünyası 
biraz da benim dünyam oldu. 
Onlardan vazgeçemem. 
Onların hepsinde sen varsın.

Seni çok seviyorum, çok özlüyorum.



PINAR GÜVEN

Pınar’ı tanımadan önce dosyası ile tanıştım. 1991 yılında Pınar’ın annesi Birsen Güven 
yapılan eski girişimleri ve son kan tahlillerini getirdiğinde, böbrek yetersizliği gelişmişti. 
Ona kendi aramızda kullandığımız, Kronik Böbrek Yetersizliği kelimelerin kısaltması ile 
oluşan bir KBY dosyası çıkarttık. 

Pınar da artık KBY’li hastaların izlenmesi gereken çok güçlüklerle dolu bir yolun 
başlangıcındaydı, hem de diğer KBY’li arkadaşlarına göre daha da handikaplı olarak. 
Çünkü Pınar ayrıca bel bölgesinde fetus gelişimi sırasında meydana gelmiş bir kusurun 
belindeki sinirleri etkilemesi sonucu, yürümede ve idrar kesesini kontrolde çok önemli 
sorunlar yaşayacaktı.

Pınar’a uygulanan destekleyici sağıtıma karşın, böbrekler bir süre sonra işlevlerini 
yapmakta tamamen yetersiz kaldılar ve hemodiyaliz dönemi başladı. Bu dönem yaklaşık 
5 yıl sürdü. Pınar diyaliz seansı sırasında zamanını değerlendirir, kitap okur ya da diyaliz 
salonu kapısına hazırladığı duvar gazetesi için kafasında bazı projeler hazırlardı. Gözleri 
ile hiç fark ettirmeden etrafındaki olayları kayıt eder, sonra kendi espirili üslubu ile 
gazetesinde yazardı.

Pınar ve ailesi bu anlamsız hastalığın ağırlığı altında hiçbir zaman umutsuzluğu 
kapılmadılar, yılmadılar ve yıkılmadılar. Her zaman çözüm aradılar. Ayakta dimdik 
kalmak için sarf ettikleri olağanüstü çaba, bu hastaların tedavisini üstlenen ve zaman 
zaman yılgınlık ve umutsuzluğa düşen biz sağlık personeli için büyük bir motivasyon 
sağladı. 

İşte Pınar! 

Hiç sesini çıkarmadan yatağına uzanıyor, kolunu erişkinlerin bile takılırken 
dayanamadıkları iğneler için sessizce uzatıyor, ızdırabını kimseye belli etmiyor. Sonra 
hastaneden çıkıyor, okuluna gidiyor, derslerini çalışıyor, takdirname alıyor. Kara 
bulutlarla kaplı gökyüzünde güneşi görmeniz gibi bir olay ve heyecan sağlıyordu bu 
olgunluk ve azim bizler için. Hemşire arkadaşlar da işin kolayını bulmuşlar, diyalizden 





korkan çocukları onun yan yatağında tedaviye almaya başlamışlardı. Çocuk ağlarsa, 
Pınar örnek gösteriliyordu. Pınar’ın biraz ayıplayan ciddi bakışları etkisini gösteriyor ve 
yan yatakta da sukunet sağlanıyordu.

Pınar yaşamı sırasında birçok operasyon geçirdi. İdrar kesesinin iyi çalışmaması nedeni 
ile, idrar böbreklerine geri kaçtığı için ilk operasyonu oldu. Daha sonra belindeki kitle 
çıkarıldı. Daha sonra idrarı böbrekten idrar kesesine akıtan üreter denilen kanallar karın 
cildine ağızlaştırıldı. Hemodiyalize girebilmesi için kolundan fistül açıldı. 
Hipertansiyonunun gelişmesi karşısında her iki böbreği alındı. Belindeki kusur nedeni ile 
yürümesi engellendi, bu bölgeye düzeltici bir operasyon gerekti. Bacağındaki incelme 
nedeni tekrar cerrahi girişim yapıldı. 

Çoğumuzun bir tanesine dahi katlanamayacağımız bu ağır ameliyatları, büyük bir anlayış 
ve dayanıklılıkla karşıladı Pınar.

Pınar’ın bir başka dezavantajı, idrar kesesindeki problem nedeni ile böbrek nakli 
şansının da engellenmiş olmasıydı. 

Pınar tüm bu olumsuzluklara, ailesi ile birlikte göğüs gerdi. Yaşamının hiçbir anını boş 
geçirmedi. Yıllar yılı yaşayıp, üretken olmayan, ufak sorunları büyük meseleler haline 
getirenlere bir hayat dersi verdi. Yaşadığı dünya onun sorunlarına göre hazır bir dünya 
olsaydı, çok daha fazla üretken olabilirdi. “Kediler” adlı öyküsünde barış içinde 
yaşamanın gerekliliğini çok sevdiği kedilerle ne güzel anlatmış. İnsanların dostça 
yaşamaları gerektiğini vurguluyor.

Birsen Hanım’ın yazdıklarını okurken sağlık sorunlarının ne kadar dallanmış, 
budaklanmış olduğunu bir kez daha yaşıyoruz. Kronik böbrek hastası çocuklar gibi özel 
bazı hasta gruplarının bu konuda uzmanlaşmış ekipler tarafından takip ve tedavi 
edilmesinin gerekliliği anlaşılıyor. 

Bir kronik böbrek hastası çocuğa yapılabilecek fazla dozda bir antibiotiğin, o çocuğu 
sağır edeceğini ve bu hastayı ömrü boyunca sessizlik kabusuna sokacağını bilemeyen 
hekimler, tetkik ve tedavi için anlamsız yere kaybedilen zaman, kaybolan çok önemli 



Olayları, gözlediklerini 
ince bir mizah anlayışıyla yorumlamayı çok seven 
Pınar’dan küçük bir çizgi-öykü çalışması.







evraklar ve filmler kronik bir hastanın karşılaştığı sorunlardan yalnızca bir bölümü.

Ancak bir konu var ki, insanın yüreğini dağlıyor. Pınar doğduğu zaman belindeki kusur 
iyi değerlendirilse, gerekli önlemler alınsa, kronik böbrek yetersizliği gelişmeyebilirdi. Bu 
husus erken tanı ve özel girişimler için, uzmanlaşmış ekiplerin ve sağlık kuruluşlarının 
gerekliliğini bir kez daha daha vurguluyor.  

Pınar, Çocuk Böbrek Vakfı tarafından kronik böbrek hastası çocuklar için planlanan 
“Diyaliz Köyü” toplantılara bazen katılır, konuşulanları dinlerdi. Bu konuda ne düşüncesi 
olduğunu bildirmedi. Ancak ilgisini çektiği belliydi. 

Yaşamın yalnız bedensel var olmak dışında, yaptıkları ve eserleri ile devam etmek olduğu 
bir gerçektir. 

Pınar iyi resim yapardı. 

Onun bazı resimleri şimdi, insanların birbirlerini mutlu ettiği kartpostallar olacak. Pınar 
bu kartların üzerinde bir kentten diğer kente uçacak. Kartlar, damla damla birikip, Çocuk 
Diyaliz Köyünün oluşmasında katkıda bulunacak. 

Bu köyde başka Pınar’lar, sorunları daha az, mutlulukları daha fazla yaşayacaklar, Pınar 
onları gizli tebessümü ile izlerken.

Dr. Ahmet Nayır



meneke
orman›n kuytuluklar›nda
yaln›z yaayan güzel çiçek,
çekinme, ortaya ç›k
seni herkes sevecek...

gecenin karanl›€›nda
korkmuyor musun?
güzel gözlerini yumup
uyuyor musun?

p›nar güven 1991



Orta okul 3. sınıfta yazdığı, 
“Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.” 
konulu kompozisyon yazısından.




