
ASTRODYOLOJİ
KOÇ:  Stajınızı pediatride yapmayın arkadaşlar meslekten soğuyor insan. Bu
neymiş be iki saate zor ikna ettik inatçı keçiyi. Benimle inatlaşmayacaktı o
çocuk  eninde sonunda paşa paşa girdi.

YENGEÇ: Ya ben çok üzülüyorum böyle olunca, kurban olduğum teyzem diyor
ki duyuyorum ama anlamıyorum.

BALIK: Yok yok cidden durduk yere değil arkadaşlar, 13 yıl sessiz bir  dünyada
yaşamış. İlk işitmesine tanıklık ettim. Gözlerindeki sevinci görmeliydiniz. Siz de
beni iki dakikada sulu göz ilan ettiniz aşk olsun.

S A Y F A  1 6

ASLAN: Hayır yani ya mümkün mü böyle bir şey? Tabi ki testlerimin hepsini
doğru yaptım. Sizin kaçırdığınız başka birşey var bende hata olmaz.

B U Ş O N  D E R G İ S İEDA NUR KAÇAKÇI & HİLAL MİRAY ASAR

BOĞA:  Len tabi duymazsın kulak yolunda fasulye var. Bu fasulyenin yeri burası
mı? Fasulyenin yeri pilavın yanıdır. Yanına yayık ayran bir de çoban salata mis.

İKİZLER: Bak az önce ne oldu? Anamnez istedim hastadan mevzu nerelere
geldi. Akraba çıktık ya biz. Aşağı köydeki Hacı Nine'nin torununun eşiymiş. Az
mı incir topladık Hacı Nine'min ağacından ahh be ne günlerdi.

BAŞAK: Kadir Ezildi odyolog olsa kalp krizi geçirdi herhalde yok yok ben yine iyi
dayanıyorum. Vallahi bak.

TERAZİ: Sana şimdi maskeli de bakmamız lazım ama yoksa konuşma testlerini
mi aradan çıkarsak? Yok yok sana sormuyorum düşünüyorum da ben, karar
vereceğim şimdi.

AKREP:  Hanımefendi test odasına girerken tüm metal eşyaları çıkarıyoruz
demiştim, o küpeler de dahil. (Çıkart çıkart mümkünse birdaha da takma
olmuş mu yani o kıyafete o küpe hiç.)

YAY: Aaa Amerika'dan gelen odyometre bu mu ne güzel. Kız Amerika
demişken, bu yılki iznimde oraya gideceğim demiş miydim sana ? Heh evet
evet Oğuz'un yanına dedim mi kız hangi ara dedim?

OĞLAK: Beyefendi sizi ürkütmek istemem ancak glomus tümöründen
şüpheleniyorum. Anamnezden de anlaşılacağı üzere uzun süredir bununla
birlikte yaşıyorsunuz. Umarım iyi huyludur.
+Yapmayın doktor bey anlamadım dediklerinizden hiçbir şey.

-Yok ben doktor değilim de, hekimimiz büyük ihtimalle sizden kontrastlı BT ister.

KOVA: Meniere hastalığı var kesin eminim, şimdi ben bunu yorumuna niye
yuvarlayarak yazmak zorundayım ki ?


