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Hüzünlü gözleriyle bir yeni doğmuş bebeğine bir de karısına baktı adam. Sol omzunda

bir ağrı hissetti ve irkilerek pencereye doğru yürüdü. Buğulu camı kazağının koluyla

silerek gökyüzünü gündüz gibi aydınlatan şimşekleri izledi. “Ne düşünüyorsun?” karısının

sesini duyunca dudaklarına zoraki bir tebessüm yerleştirerek “İş bulmam gerektiğini…”

birden durdu sesi çatallaşmıştı. “Hava bu kadar soğuk olmasaydı…” konuşamıyordu. En

iyisi susmak diye düşündü adam, kış sonsuza dek sürmeyecekti. Yatağın ucuna oturarak

annesini emen oğlunu izledi bir süre. Ne kadar da masumdu. Her şeyden habersiz

karnını doyuruyordu öylece. Birkaç ay önce doğmuş olsaydı hali vakti yerinde şanslı bir

çocuk olacaktı ama aksilik işte. Kötü olaylar teker teker gelmezdi, bir anda yıkılıvermişti

her şey üzerlerine ve adam oğlunu enkaz altında bırakmamak için ne yapacağını

düşünüyordu günlerdir. Önce iş bulmalıydı ama nerede?

 

Kara bulutları her adımında üzerinde hisseden adam aklındaki çıkmaz sokaklardan bir

an önce kurtulmalıydı, en azından artık düşünmeyi bırakıp harekete geçmeliydi. Bunu

biliyor fakat evden çıkmaya cesaret edemiyordu. Kaygıları vücudunu ele geçirmiş, gün

geçtikçe yüzündeki izler belirginleşmeye başlamıştı. Aynaya baksa kendini tanıyamazdı

belki de.

Karısı doğum sonrası sıkıntılarını atlatmış, ayaklanmıştı ve birkaç gün sonra “Çocuğu bir

hastaneye götürmeliyiz, biliyorsun.” dedi adama kaygıyla. “Neden, hasta mı?” diye sordu

adam hiddetle. Bir de hastalık çıkarsa başlarına ne yapacaktı o zaman? Korku dolu

gözlerle karısına baktı. Karısı adamı anlayamıyordu, her gün neden iş aramadığını

sorguluyor, evden çıkmadığı için ona çok kızıyordu. “Rutin kontroller işte, tahlil yapılır

belki bilmiyorum. Evde doğdu, hiçbir şeyi olmasa bile bir hastaneye götürülmesi şart.”

Adam içini rahatlatmak istercesine “Sağlıklıdır ama değil mi…” diye soracakken karısı

artık dayanamayarak bağırmaya başladı “Oğlun için değil, para için endişeleniyorsun. Git

bir iş bul artık yeter… Yeter!”. Adam kızgınlık ve utanç içinde başını öne eğerek oğluna

doğru yürüdü ve “Oğlanı uyandıracaksın bağırma, yarın şehre gider hem iş bakarız hem

de hastaneye gideriz olur mu?” dedi. Kadının öfkesi dinmemişti fakat tek göz odalı

evinde adamdan kaçacağı başka hiçbir yeri yoktu, çaresizce başıyla adamı onaylayarak

uzandı. Yarın her şey düzelecekti, başka yolu yoktu.

Birkaç kalın kumaş parçayı birbirine dikerek yaptığı battaniyeye oğlanı sıkı sıkı sarıp

“Büyük bir merkeze gitmeyeli de uzun zaman oldu.” dedi kadın tebessüm ederek. Adam

karısının heyecanlanmasına sevinmişti, buruk bir sevinçti bu. Eskiyi anımsadı bir an.

Durumlarının çok çok iyi olduğu eskiyi. Başı önünde eğik kapıyı açtı. Aylardır dışarı

çıkmamıştı, bunun da verdiği etkiyle yabancıladı etrafını.
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Soğuğu içinde hissetmek canlılık hissi vermişti aslında adama. Damarlarında kanın

dolaştığını seziyordu, her hücresi soğukla tek tek selamlaşıyordu sanki. Karısına baktı, karısı

oğluna sımsıkı sarılmış, kollarıyla soğuğa siper olmaya çalışıyordu. Köy merkezine giden

otobüse ulaşıncaya dek yaklaşık yarım saat yürüdüler ve nihayetinde otobüse ulaştılar.

Adam şirketinde ortağı tarafından dolandırılıp iftiraya maruz kaldıktan hemen sonra pek

kimsenin bilmediği, az nüfuslu bu köye yerleşmişlerdi. İftirayı isminden temizleyecek ne

maddi ne de manevi gücü vardı, çözüm kaçmaktı. Köy halkı kendi halinde iyi insanlardı,

adam ve karısını hemen sevmiş ve bağırlarına basmışlardı, aslında bir bakıma kadın yeni

yaşantısından mutluydu fakat muhtaç durumda olmaktan pek hoşnut değildi. Kocası

çalışsa pek âlâ mutlu olacağına inanıyordu ve hastane sonrası kocasına iş bulacaklarını ümit

ediyordu. İki saat süren yolculukları sonucu adamın şoföre ricası üzerine tam hastanenin

önünde inmişlerdi. “Köye dönüş beş saatedir ağabey, unutmayasın yoksa buralarda kalırsın.”

diye bağıran şoföre adam “Eyvallah!” diyerek başını salladı. Adam içinden dualar ederek

hastanenin girişini süzüyordu. O sırada kadın adama bakmadan koşar adımlarla içeri girdi,

daha fazla üşümelerine gerek yoktu. Kadın hiç durmadan bir danışmaya gidiyor, ne

yapacağını öğreniyor. Bir doktora gözüküyor, oğlunu muayene ettiriyor, bir de kan alma

odasını bulup oğlundan kan aldırıyor ve tahlillerin yapılabilmesi için gereken yere

koşuşturuyordu. Adam kadının hızına yetişemiyordu. Yorulmuştu. Aradan yaklaşık iki saat

kadar geçtikten sonra oğlanın tahlilleri çıktı ve kadın kağıtları doktora göstererek oğlunun

gayet sağlıklı olduğunu öğrendi. Doktor, “Yenidoğan işitme testi yapıldı mı?’’ diye sordu.

Kadın yüzünü buruşturarak hemşireye baktı. Yenidoğan işitme testi de neydi? Hemşire

elindeki birkaç kâğıdı kontrol ederek “Yapılmamış.” dedi. Doktor bir anda sinirlenerek

“Derhal doğum polikliniğinin oradaki test odasına götürün.” Küçük bir not kâğıdına bir şeyler

yazarak, “Bu kâğıdı gösterin, her bebeğin işitme taramasına girmesi gerekir.” dedi. Kadın

doktorun sinirli bir şekilde bu testi istemesinden ürkmüştü. Soluğu hemen doğum

polikliniğinin oradaki test odasında aldı. Kâğıdı göstererek oğlunu oradaki hemşirelere

teslim etti. Hemşire “Küçük bebeğin uyuması gerek, uyutup getirir misiniz? ” dedi. Kadın

anlamsızca başıyla onaylayarak oğlunu uyutabilmek için karnını doyurmaya gitti. Adam

kadının yanında olup biteni sessizce izliyor, derin derin düşüncelere dalıp gidiyordu.

Düşünceleri oğlundan çok nerede iş bulacağı ile ilgiliydi fakat kadına belli etmemeye

çalışıyordu. Oğlunu önemsemediğini düşünmesinden korkuyordu. Bir süre sonra oğlan

uyudu ve kadın onu sarsmadan hemşirelere verdi. Testin nasıl olacağını merak etmiyor

değildi kadın, içeriye alınmadığı için bir miktar üzülmüştü. Test bittikten sonra hemşire,

kadının eline birkaç kâğıt tutuşturarak “Kâğıtları doktora gösterin. ” dedi. Oradan oraya

sürüklenmekten yorgun düşmüştü adam. Saat iki civarı olmuştu ve beşe kadar işlerini

halledemeyecekleri için endişelenmeye başlamıştı. Bu sonuçlar da iyi olsun, bir an önce

hastaneden çıkalım diye geçiriyordu içinden. Kadın sakince doktorun odasının kapısını

çaldı. Küçük bir köyün bağlı olduğu küçük bir merkezinin tek hastanesiydi burası. Tek katlı

büyükçe bir binaydı. Sadece doğum için bahçesinde ayrı bir bina vardı. Toplamda iki

kıdemli doktor vardı hastanede ve her şey ile ilgilenmeye çalışıyorlardı. Kadın oğluyla bu

kadar ilgilendiği için doktora minnettardı. Doktorun “İçeriye buyurun.” demesiyle kadın bir

hışımla içeri girerek elindeki kâğıtları uzattı doktora.

B U Ş O N  D E R G İ S İ



S A Y F A  1 6 HİKAYE  ZAMANI :  HİÇB İR  FARK I  YOK !

Doktor dikkatle inceledi ve yüzü biraz düşerek kadına baktı. “Merkezde mi oturuyorsunuz

yoksa merkeze bağlı köylerden birinde mi?” diye sordu. Kadın tam cevap verecekken neden

sorduğunu anlamayan adam onun yerine “Köylerden birindedir doktor.” dedi. “Şimdi

diyeceğim şudur ki oğlunuzun kulakları işitmiyor gibi gözüküyor. Fakat burada

görüyorsunuz, imkanlarımız kısıtlı. Bir şehir hastanesine gidip Odyoloji Bölümünde tekrar

test olmalısınız. En güvenilir sonuçları Odyologlar verebilir size.” dedi. Kadın yeni duyduğu

bu kelimeler hakkında hiçbir fikri olmayarak “Odyoloji bölümü nedir? Odyolog da kimdir?”

diye sordu. Her ne kadar bir zamanlar durumları iyi olup her şeyi bildiğini de düşünse ilk

defa duymuştu bu kelimeleri. Cahil değilim diye düşündü ama neden bilmiyordu.

Kendinden utanır gibi oldu. Doktor kadının ne hissettiğini anlamıştı. Güven verici bir ses

tonuyla “Odyoloji, işitme bilimidir diyebilirim. Kulak Burun Boğaz Bölümüyle beraber çalışır.

Çok duyulmamıştır fakat önemli bir yere sahiptir. İşitme kaybı ne kadar erken teşhis edilirse

o kadar erken önlem alınır ve bu sayede oğlunuz ilerde daha az sorun yaşar.” dedi. Adamın

yüzündeki çizgiler sanki dakikalar içinde daha da belirginleşmiş, yaşlanmıştı. Başı döner

gibi oldu ve eliyle duvardan destek alarak “İş bulmam lazım.” dedi. Kadın üzüntü içinde

adama baktı. Ne şehir merkezine gidecek ne de oradaki hastaneye verecek paraları

olmadığını biliyordu. Oğlu için çok endişeliydi. Doktor hemşireyi çağırarak “Beyefendinin bir

tansiyonunu ölçelim.” dedi. Hemşire adamın tansiyonunu ölçerken kadın doktora “Bu aralar

maddi olarak iyi bir durumda değiliz. Birkaç ay sonra gitsek, bu mümkün müdür?” diye

sordu. Doktor şiddetle karşı çıkarak “Kesinlikle olmaz, ilk üç ayda belirlenmiş olması

önemli.” dedi. Kadın kafese kapatılmış gibi hissediyordu. Doktor onların köye ait olmadığını

hissetmişti, başlarına ne gelmişti bilemezdi fakat yardımcı olmak istiyordu. Durumlarına

gerçekten çok üzülmüştü. “Burada bir temizlikçi eksikliği var, eğer isterseniz…” lafını

bitiremeden adam hemen atıldı. “Lütfen… lütfen beni işe alın.” dedi. Doktor yerinden

kalkarak adamın omzuna şefkatle dokundu. “Gel benimle!” diyerek kapıyı açtı. Birlikle

hastanenin ilgili birimine giderek başvuru yaptılar ve hemen kabul edildi. Oğlunu şehir

merkezinde bir hastaneye götürmek için yine de bir ay beklemesi gerekiyordu. Doktora bu

konuyu söylemek istedi ama utandı. Başını öne eğerek kadının yanına geldi. Kadın, kocası iş

bulduğu için mutluydu. Yüzünde bir gülümseme vardı. “Her şey düzelecek.” diyerek ona

moral verdi. Saat beş olmadan köye giden otobüsün olduğu yere ulaştılar ve uzaktan

otobüsün yolları toza bulayarak geldiğini gördüler.

Bir ay boyunca adam her sabah gün daha ağarmadan kalkıp, köy merkezine giden

otobüsün yolunu tuttu ve erkenden hastaneye vardı. İşini hiç aksatmadan yapıyordu. Bir işi

olması adama her şeyin iyi olacağına dair umut veriyordu. Nihayetinde maaş günü geldi,

adam maaşını aldı ve işinden birkaç gün izin alarak karısıyla sözleştiği gibi hastanenin

önünde buluştu. Köy merkezinin otobüs durağına gittiler ve şehre giden bir otobüse bilet

aldılar. Kadın endişe içindeydi, doktor orada ne yapacaklarını harfi harfine anlatmıştı fakat

yine de bir yanlış yapacağından korkuyordu. Ne yanlış olabilirdi, emin değildi ama

korkuyordu işte. Evladının sağlığı söz konusu olduğunda bildiğini bile şaşırabiliyordu insan.

Otobüs saati geldi, yerlerine yerleştiler ve uzun bir otobüs yolculuğuna başladılar.
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Kadın endişe ve korku hissiyle yorgun düşmüştü, yolculuğun yarısından fazlasını uyuyarak

geçirdi, adam ise kucağındaki oğlunu izleyerek içinden dualar ediyordu. Yaklaşık on saatlik

bir yolcuğun ardından artık büyük şehire varmışlardı. Doğruca doktorun önerdiği

hastanenin yolunu tuttular, doktor onlar için önceden randevu almıştı ve tam randevu

saatinde hastaneye vardılar. Kocaman hastanenin içinde Kulak Burun Boğaz Bölümü'nü zor

bulmuşlardı ve panikten kimseye sormak akıllarına gelmemişti. Birkaç uzun koridorun

birbirine bağlandığı yerden düz bir şekilde ilerlediklerinde okudukları tabelalara göre bir

şekilde bulmuşlardı Kulak Burun Boğaz Bölümü'nü. Dört tane kapı vardı ve üzerlerinde

doktorların isimleri yazılıydı. Kadın hemen kâğıttan bakarak oğlunun doktorunun ismini

buldu ve o kapıya doğru yöneldi. İçeride hasta olup olmadığını bilmiyordu, kapıyı yavaşça

tıklatarak bir ses duymayı bekledi. İçeriden bir ses “Girin!” dedi. Kadın adamın kucağından

oğlunu alarak içeri girdi. Köy merkezindeki hastanede yapılan testlerin sonuçlarını

göstererek “Bizi buraya yönlendirdiler.” dedi. Doktor sonuçları inceledi ve bir kâğıt yazarak

“Bunu aşağıdaki Odyoloji Bölümü'ne verin, oğlunuza tekrar bir test yapalım. O testlerin

sonuçlarına göre odyologlarla beraber neler yapabileceğimizi düşünelim, olur mu?” dedi.

Kadın başıyla onaylayarak hemen aşağıya gitti. Bu sefer gidecekleri yeri bulmaları kolay

olmuştu. Kâğıdı oradaki kadına göstererek “Bizi doktor bey yönlendirdi…” sözü kesilmişti.

“Saat on ikide bebeğinizi uyutarak gelmiş olun.” Kadın bu hareketten ötürü kendini kötü

hissetmişti fakat belli etmeyerek başıyla onayladı ve adama dönerek “Saat kaç?” dedi. Saat

henüz dokuzdu. Test saatleri gelene kadar hastanenin kafeteryasında oturmaya karar

verdiler. Kadın mecburen oğlunun bir süre uyumasını engelledi, saat daha çok erkendi ve

test saatine yakın uyutması daha iyi olacaktı. Adam kadına bir çay bir de karışık tost uzattı.

“Acıkmışsındır, kahvaltı edemedik.” dedi. Kadın adama teşekkür ederek tostunun yarısını

kopardı ve ona verdi. Adam önce istemedi fakat karısının ısrarına dayanamayarak kabul

etti. Bütün gün tek yiyecekleri bu tost olabilirdi. Bunu düşünmek kadının tüylerini ürpertti.

 

Yavaş yavaş test saati yaklaşmaya başladı ve oğlanı uyutma vakti de gelmiş oldu. Oğlan

uyuyunca kalktılar. Kadın, Odyoloji Bölümü'nün önüne kadar çocuğunu sarsmadan getirme

çabası içindeydi. Adam ise bu çabayı gülünç bulmuştu. Bebeği kaç saattir uyutmamışlardı

ve şu an ne yaparlarsa yapsın uyanmayacağı belliydi. Danışmadaki kadın eliyle yanındaki

kapıyı işaret ederek “Annesiyle beraber girilsin.” dedi. Adam karısına kapıyı açarak onları

içeri soktu ve kendi oradaki koltuklara oturarak onları beklemeye başladı. Kadın içeri girdiği

için heyecanlıydı, köy merkezinde onu içeriye almamışlardı. Testin nasıl yapıldığını izlemek

istiyordu. “Merhaba, buraya doğru gelin, bebeğinizi şuraya koyalım.” dedi bir ses. Kadın sese

doğru yönelerek kendisine gösterilen yere oğlunu koydu. Odyolog olduğunu düşündüğü

kadın önce oğlunun yüzünü sildi ve sonra onun alnına ve yanaklarına bir şeyler bağladı.

Kadın bunu çok ilginç bulmuştu. Bir zaman sonra bilgisayardan bir çıktı aldı ve “Tek kulağı

cevap vermedi.” dedi. Kadın anlamamıştı. “Bu ne demek oluyor?” diye sordu. “Tek kulağında

yani sağ kulağında işitme kaybı mevcut. Fakat bir hafta sonra tekrar görmeli ve emin

olmalıyız. Sol kulağı iyi duyuyor gibi gözüküyor, sol kulağı kaybetmemek için neler

yapabileceğimizi haftaya sizinle konuşalım. Sağ kulağa eğer uygunsa işitme cihazı da

uygulayabiliriz.” dedi.
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“Yukarıdaki doktora götürmeli miyim?” diye sordu kadın. Odyolog gülümseyerek “Kulak

burun boğaz doktoruyla beraber çalışmaktayız, tabii ki ona da göstererek tekrar bilgi

alabilirsiniz.” dedi. Kadın tebessüm ederek oğlunu aldı ve odadan çıktı. Adam heyecanla

kadının yüzüne baktı, kadın ise tek taraflı işitme kaybının ne gibi olumsuzlukları

olabileceğini düşünüyordu. “Ne oldu, kötü bir şey mi?” diye sordu adam. Kadın emin değildi

ve adama cevap vermeyerek doktorun yolunu tuttu. Kapıyı aceleyle tıklayarak ses

beklemeden içeri daldı. Doktor şaşırmıştı ve hafifçe de kızarak “Buyurun.” dedi. “Doktor bey,

tek taraflı işitme kaybı dediler.” kadın duraksamadan konuşuyordu. Doktor ayağa kalkarak

kadının elindeki sonuç kağıtlarını aldı ve bakındı. “Tek kulağı testten geçememiş, böyle

vakalar olabilir. Diğer kulağı ise duyuyor.” dedi. “Haftaya tekrar çağırdılar, sonuç değişebilir

mi yani…” doktor kadının sözünü bitirmesini beklemeden “Sonucun değişeceğini

sanmıyorum, doğrusunu odyologlar bilir fakat artık sık sık hastaneye geleceğinizi

söylemeliyim. Hayatını çok etkileyeceği bir durum olmayacaktır, duyan kulağını korumaya

bakacağız artık. Odyologlar da uygun görürse belki de işitme cihazı önerebiliriz.” dedi.

Kadın teşekkür ederek sessizce odadan ayrıldı.

Bir hafta sonra tekrar hastaneye geldiler. Odyoloji Bölümü'nden geçen hafta aldıkları

randevu saatine tam kılı kılına yetişmişlerdi. Kadın oğlunun ismini söyleyerek içeri

alınmaları için beklemeye başladı ve sonunda içeri davet edildi. Tekrar aynı test yapıldı ve

kadın sonucun değiştiğini umut ederek etrafına bakındı. Birkaç odyolog daha gelerek aileye

bilgi verip çocuğa davranış testi yaptılar ve sonuçlara birlikte bakmaya başladılar. Kadın

kendini tutamayarak “Sonuç değişti mi?” diye sordu. “Sonuç değişmedi, fakat lütfen

umutsuzluğa kapılmayın. Sol kulağı yani duyan kulağı çok iyi duyuyor. Büyürken yaşayacağı

bazı zorluklar elbet olacak, bunları size detaylıca anlatacağım fakat çocuğunuzu asla eksik

olarak görmeyin. Diğer çocuklardan hiçbir farkı olmayacak büyümesinde. Tek taraflı işitme

kayıplarında, işitme cihazına sigorta desteği olmadığından sağ kulak için cihaz

önermiyorum. Hem maddi olarak sizi zora sokmak istemiyorum. Her yıl düzenli olarak

testlere gelerek durum değerlendirmesi yapalım, ilerleyen zamanlarda değişen durumlara

göre farklı bir tedavi yöntemi uygulayabiliriz. Bebeğinizle bol bol konuşun, onun normal bir

çocuktan farkı olmadığını unutmayın. Kontrolleri aksatmayın, bu yeterli olacak.” dedi

odyolog. Kadın, oğluna sıkıca sarılarak adamın yanına koştu. “Oğlumuz sağlıklı. Onun hiçbir

şeyi yok.” dedi. Adam kadını sevinçle kucakladı “Duyuyor mu yani, test mi yanlışmış?” dedi

sevinçle. Kadın adama gülümseyerek baktı. “Tek kulağı duymuyormuş ama öteki kulağı da

duyuyormuş işte. Bardağın dolu tarafından bakacağız ve her yıl kontrole getireceğiz

oğlumuzu o kadar.” dedi kadın ve devam etti “Oğlumuz sağlıklı. Oğlumuzun diğer

çocuklardan hiçbir farkı yok. ”

B U Ş O N  D E R G İ S İ

MELİKE GÜLTEKİN


