Ýmece Evi

16 aylýk bebek (çocuk?) 'ten öðreniyoruz

Yunus 4.çocuðum.Burada,Dumanlýdað'daki Ýmece Evinde doðdu.Doðduðu günün sabahýndan beri hep dý
Þehirlere misafirliklere gittiðimizde çocuk mýzmýzlanýyor. Enn büyük,ennn lüks(!?) evler onu
rahat ettirmiyor. Ýllede dýþarýsýný istiyor. Çünkü hayat,yaþam dört duvarýn dýþýnda.Duvarlar al
pullansada duvar;duvar! Dýþarýsý yapay çimlemede yapýlsa insan eliyle oluþturulmuþ peysajda ols
dýþarýsý; dýþarýsý! Ay var,Güneþ var,taze hava var,esinti var. bizim aklýmýzla bilemediðimiz an
hayvanlarýn ve bebeklerin çok iyi bildikleri titreþimler, canlý ve cansýzlarýn iletiþim aðlarýnetworkleri (!) var.Geçen kýþ oldukça soðuk olmasýna raðmen Yunus 16 ayý ilaçsýz geçirdi. Þimdi
bakýyoruz , hepbirlikte deðerlendiriyoruz 16.ayý geride býrakýrken "Hijyenik,güvenli Fanusta"
yaþamayan Yunus neler yapmýþ,yapýyor;Anna sütünden baþka biberon,emzik kullanmýyor.Mama, süt gi
ek gýdalar kabul etmiyor. Biz ne yersek ayrýmsýz hepsini yiyor. Ortamda yemekle ilgili
birþey oldumu kediler ve köpekle beraber Yunusta hemen dikkat kesiliyor! Ne var,ne
yiyoruz...biçiminde hemen hareketlenip biran önce yenecek þeyi "pençeleri" ile kavrayýp en
kýsa yoldan aðzýna atma eðiliminde.12.ayýnda ayaða kalkýp yürümeye baþladýkça büyümeye dönük de
hýzlandý. Doðasý gereði yalýnayak korkusuzca dolaþýyor.Ayaðý çok rahatsýz olursa ayakkabýsýný g
çalýþýyor. Yada bizden istiyor. Ýsteme biçimleri ve kelimeleride artýk daha anlaþýlýr hale gelm
baþladý.Ýki kelimeli cümleler kuruyor; "ötekini ver", "daha ver",... Müdahale,engel koymadýkça
kendisini çok rahat ifade ediyor. Ýstediði þeye ulaþana kadar tarif ediyor.Kýzmýyor.Bizde
sabýrsýz davranmýyoruz;" ötekini ver"....olmadý hareketlenip,daðlarý aþýp hedefine ulaþýyor. Ve
binlerce yýl önceki atalarý gibi aðzýna týkýþtýrýyor :)Sebzeler ve meyveler olmaya baþlayýnca y
gidiyoruz.Baklayý dalýndan koparýp birlikte içini açýp taneyi koklayýp yarýsýný ýsýrýyorum.Diðe
Yunusa uzatuyorum.Tereddütsüz aðzýna götürüyor.Temkinli yada tadýný kaydetmek için yavaþça ýsýr
çiðniyor. Sonrasýnda diðer taneler avucumdan pençeleri ile kavrayýp hepsini aðzýna
atýyor. Baklalar kartlaþtýkça tanenin dýþ kabuðunu soyup öyle yiyor. Taze bakla sezonunu
kapatýrken Bakla bitkisini tanýdý.Bakalým seneye nasýl tepki verecek? Bezelye,Çilek,dut,kuzu
kulaðý,dere otu,maydanozada ayný tepkide bulundu. Kendi kendine koparýp yememesi gerektiði
durumlarda yetiþkinle konuþur gibi açýklamada bulunuyoruz. "Yunuscum domatesin yapraðý
yenmez.Zehirlidir. Buna dokunmasak daha da iyi olur. Ama bak hemen yanýndaki "Sirken"
yenir. Bak yapraklarý benziyor ama çok farklýlar. ..bak. Kokusuda
farklý."...gibi. Çevresindeki insanlarý ayýrt edebiliyor. Kolaylýkla iletiþim kuruyor.
"Laubalice" yaklaþan,hemen kucaklayýp,mýncýklamak,havalara kaldýrmak isteyenlere kýzýyor. Biz
tercüme ediyoruz; "dur hele bir tanýþalým,senin titreþimlerini algýlayým.Sonra istersek samimi
oluruz".18 aya iki ay kaldý.Çocuk geliþiminde kritik eþiklerdenmiþ.4. çocukta deðiþimleri daha
fazla algýlýyorum. Hem kelime kullanma patlamasý yaþanacak-mýþ hemde çiþ kaslarý çiþini kontrol
edecek kadar geliþmiþ olacakmýþ. Yunus þimdiden bir sürü kelimeyi eksik diþleri ile kendi lisa
ile kullanýyor.Bakalým iki ay içinde daha ne kadar hýzlý deðiþimler olacak.Havalar ýsýndýkça
gündüzleri bez kullanmýyoruz. Çiþi geldiðinde olduðu yere
çömelip yapýyor. Havuzdayken dýþa
isityor ve dýþarýda çömelip çiþini yaptýktan sonra tekrar havuza giriyor.Bebeklikten çocukluða
geçiþte hayýflandýðým tek þey þehirde yaþarken ilk çocuklarým Barýþ ve Ekinde ne çok ayrýntýyý
Güya ilgili bir babaydým...Sanýrým dibimizdeki geliþmeleri dahi ýskalamamýza neden olan þehir
hayatýnýn hýzlý temposu ve gençliðin getirdiði "algý darlýðý" diye düþünüyorum.Yunus öðle uykus
uyandý.Þimdi müsadenizle siestamýzýn tadýný çýkarýp yunusla biraz suda oynayalým :)
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