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Türkiye’nin güneyindeki küçük bir köyden İstanbul’a uzanan bir yaşam. 
Köy Enstitülü olma ruhunu tüm hücrelerinde taşıyan ve çocuklarına 
aşılayan öğretmen babanın altı çocuğundan birinin, küçük yaşlarda 
başlayan hayat mücadelesi. Kendi emeğine inancıyla ve çalışkanlık-
la ayakta durmayı öğrenen bir çocuğun “büyüme” öyküsü… İçinden 
pazarda satılan maydanozlar, el emeği göz nuru domatesler, asma-
lar, sokak sokak dolaştırılan mısırlar, simitler, “yağlı ördekler”, dere 
kenarında kurulan yaratıcı oyunlar geçen rengârenk bir çocukluk.  
 
Yılmaz Güney’in filmlerinin peşinde, elde eski bir valizle İstanbul’la teke 
tek karşılaşmayla başlayan bir gençlik. Ders aralarında İstanbul Hali’ne 
koşturan bir tıbbiyeli, daha öğrenciyken kendini acil koridorlarında EKG 
teknisyeni olarak bulan hekim adayı… 1960’ların Anamur’u, Gazian-
tep’i, 1970’lerin Ankara’sı, İstanbul’u, 1980’lerin Çorum’u… 1990’lardan 
bugüne ilmek ilmek örülen bir hekimlik kariyeri, kurtarılan hayatlar, tut-
kuyla sahiplenilen ömürlük bir mesai… Bu memleketin yetiştirdiği bir 
hekimin ilham veren deneyimleri, gülümseten, hüzünlendiren anıları…  
 
Sana Geldim İstanbul, mesleğini kendi elleriyle kurduğu bir tıp merke-
zinde icra etmeye devam eden bir hekimin, Muzaffer Seçim Toklu’nun 
ömrünün çok sesli, çok renkli odalarında bir yolculuğa davet ediyor sizi.

MUZAFFER SEÇİM TOKLU
 
Uzm. Dr. Muzaffer Seçim Toklu 
1957 yılında Anamur’da doğdu. 
İlköğrenimini Anamur’da, orta 
ve lise öğrenimini Gaziantep Li-
sesi’nde tamamladı. 1975 yılında 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde tıp eğitimine başla-
dı. Doktorluğunun ilk iki yılın-
da zorunlu hizmet için Çorum’a 
bağlı Mecitözü ilçesinde bulundu, 
ardından vatani hizmetini İstan-
bul’da tamamladı. Askerlik hiz-
metinden sonra Bakırköy Mer-
kez Sağlık Ocağı’nda görev yaptı.  
Uzmanlık eğitimini İstanbul Üni-
versitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fi-
ziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana-
bilim Dalı’nda tamamladı. 

10 yılı başhekim yardımcılığı ol-
mak üzere 15 yıl İstanbul 70. Yıl 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Eğitim Araştırma Hastanesi’n-
de görev yaptı. 2005 yılından bu 
yana hizmet veren Fizyorom Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp 
Merkezi’nin kurucularından olan 
Toklu, 2007 yılından bu yana da 
aynı kurumda tam zamanlı ola-
rak görevine devam etmektedir. 
Toklu, evli ve bir çocuk babasıdır.

“İstanbul’da tanıdık kimsem yok, 
nerede yatacağım, başıma neler 
gelecek belli değil ama bunları 
düşünmek istemiyorum.
Endişe ediyorum ama korkmu-
yorum. Kazandım mı, kazan-
dım! Daha önceki deneyimlerim 
arkamda. Simit, jilet, çiklet, nane 
satmışım ya ben... Kaynamış 
darı satmışım ya... Garsonluk, 
ocakçılık yapmışım ya... Yine bir 
yolunu bulurum, zorlukların üs-
tesinden gelirim... İçim içime 
sığmıyor. ‘Duyun millet, ilk ter-
cihimi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni 
kazandım!’ diye bağırayım isti-
yorum. Gözümün önünde Arka-
daş filminden sahneler... İstan-
bul. Melike Demirağ. Yılmaz 
Güney. Çiçek Pasajı. Bira, kari-
des, kokoreç, kalamar… Sonra 
hani şu, Ali Ağabey’imin bahset-
tiği, Galata Köprüsü’nde kızlarla 
öpüşebilme ihtimali! İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakül-
tesi. Riski aldım, cebime koydum, 
geliyorum...”

Bu kitabın telif geliri, yazarı tarafından İstanbul Tıp Fakültesi 
Mezun ve Mensupları Derneği aracılığı ile İstanbul Tıp Fakültesi 
öğrencilerine burs olarak bağışlanacaktır.


