Ýmece Evi

Yunus 2 yaþýnda

Ýmece Evinde doðal yöntemle yani hastane ortamýna girmeden dünyaya gelen oðlumuz Yunus 2 yaþýn
doldurdu.Yunustan çok þey öðreniyoruz.Bize popüler,tüketim kültürünün "modern,çaðdaþ" yutturmac
ne kadar kandýrýldýðýmýzý fark etmemizi saðlýyor.Köyde,kýrsalda doðup büyümenin
sevgiyi,güveni,yardýmlaþmayý pekiþtirdiðini,Paylaþmanýn doðal bir davranýþ olduðunu,
Evde,oyunda,yemekte dahil olunan toplumun tüm bireylerini eksiksiz görme ihtiyacý içinde
olduðuna tanýk oluyoruz. Herkes masaya oturunca yemeðe baþlýyor!!! Biz öðretmedik.Yemek derken
yanlýþ anlaþýlma olmasýn, herkese yeterli olduðuna kanaat getirirse ikram ediyor.Aksi halde tüm
tabaklara müdahale ediyor :)Üç gece önce sevdiceðim,eþim, Yunusun annesi Reyhan gece emzirmeye
ikna (!?) ederek kesti. Gündüz anne sütü serbest.Reyhan biraz rahatlarken Yunus yemeklere
daha bir asýlmaya baþladý. 9 yaþýna gelen Suryamýzda leylekgillere doðru evirlme yolunda iþtahý
artýnca Ýmecenin kuzinesi 24 saat görev yapmaya baþladý. Neyseki tabiat çok cömert :)24 ayýný
tamamlayan Yunusun geliþimi ile ilgili tarihe not düþmeye devam ediyoruz;Ýnternete bakýnca
gördüðümüz tipik 24 ay davranýþlarý dýþýndakileri yazýyoruzki gelecekte anne,babalara fikir
verebilsin diye...
En son gece emzirmeyi keserken faydasý olur diye biberonda süt verme denemesi yaptýk. I-ýhh
hiç ilgilenmiyor. Þu aþamaya kadar ne emzik nede biberon kullanmadý!
Kendi yemeðini kendi yiyor.Yemek yeme
ðe baþladýðý 5.ayýndan beri. Biz zorlamýyoruz.Yunusun seçimi. Biz unutup yiyeceði uzatsak dahi
"býðak" deyip elimizden alýp kendi yiyor.
Çok çocuk deneyimimizden dolayý yunusa neredeyse "hiç" müdahale etmiyoruz. Elbette temel
Anne-baba görevlerimizi yapýyoruz. Müdahaleden kastým oyununa,yürümesine,düþmesine, eþyalarla
olan ilþkisine karýþmamaya çalýþýyoruz. Müdahale etmemek için önlem alýyoruz-ki sonra o eþyayý
elinden almak zorunda kalmayalým.
Ablasý Surya'ya çok sorumluluk düþüyor. Çünkü Surya ne yaparsa yapmak istiyor. Bu genellikle
olumlu geliþiyor. Yemek,oyun faslýnda. Ancak Surya bazý eþyalarýný paylaþmayýnca bunu anlayamýy
ve ablasýna saldýrýyor.
En çok ev dýþýndaki odun,dal,su,maþa,kürek,çapa,toprak gibi nesnelerle oynamayý seviyor. Ev
içerisinde odun yerleþtirme iþine bayýlýyor. Defalarca dizip,yerleþtirip duruyor.Kuzinenin
altýndan Þöminenin içine ...
Yunus sayesinde Surya ya yemek yeme baskýsýný kaldýrdýk. Çünkü baktýk ki hiç bir kalýba sahip
olmayan ve henüz bizi "kandýrma" aþamasýna gelmemiþ olan Yunus aylar önce fark ettik ki bazý
günler herþeyi silip süpürüyor,bazý günler ise iþtahý yok. Doðadaki yumuþak iniþ çýkýþlar, dalg
gibi düþünürsek herkesin yeme ve yememe günleri var. Surya bunu bize söylemeye çalýþýyordu anca
biz anlamýyorduk.Bazen çok sevdiði yemeklerde dahi isteksiz olabiliyordu (köfte,patates
gibi).Bazende kileri boþaltýyordu. Yunusta bu durumu fark etmemiz üzerine Surya'da bunu
uyguladýk.Veee evet Suryanýnda yeme ve yememe günleri var. Günlerce kýtlýktan çýkmýþ gibi 5-6 ö
yiyip sonra bir-iki gün dinlenmeye çekiliyor. müdahale etmiyoruz. Yerken yiyeceðini eksik
etmiyor, isteksiz olduðunda da özgür býrakýyoruz. Bu durum Surya'yý (9 yaþ) çok rahatlattý, biz
ve ortama daha güven duymaya baþladý. Ve stres, didiþme iletiþimleri asgariye indi.
Yetiþkin yaþamýnda da olduðu gibi "müdahale", diðerini yönetme isteði her zaman sorun olmuþ hat
savaþlara neden olmakta.
Çocuk yaþamýnda olduðu gibi daha az müdahale, daha çok dinleme,ilgi ise
beraberinde
huzurlu,mutlu bir aile, toplumu mümkün kýlýyor.
Yunus dahil insanlar arasý iþ bölümü,anlaþma her zaman kabul görüp tam demokratik,sürdürülür ha
temel ilkeleri.
Tv,internet,telefon Yunusun yaþamýnda yok gibi. Ancak bir Tv gördümü þaþýrýp kalýyor.Bize
gösteriyor "bu nedir,gerçekmi" gibi sorular soruyor. Cep telefonlarýna "Alo" diyor. Anenin
Alosu, Babanýn Alosu diyerek eðer ortalýkta unuttuysak bize getiyor.Bazende kurcalamak
istiyor. Eðer bir fotoðrafa bakarsak hemen ekrana yapýþýyor. Djital,ýþýklý deðiþken görseller ç
ilgisini çekiyor.Ancak 3 yaþýna kadar bu görsellerden uzak tutmaya kararlýyýz. Yaþadýðýmýz
koþullarda bize zaten çok yardýmcý oluyor.
Korkuyu yavaþ yavaþ tanýmaya baþladý. Yürürken hiç elden tutmadý.Hep kendi baþýna yürüdü. Eðer
biri, hayvan görürse bize sokuluyor. Saklambaç oynarken Surya'nýn saklandýðý yeri bulamazsa ürk
yardým istiyor.Surya'dan ürkütücü ses çýkarsa hemen kucaða geliyor. Ve birlikte bulup ortaya
çýkarmamýzý istiyor. Bu haller dýþýnda elden tutmadan ilerliyor,yürüyor.
Neredeyse hersabah ekmek yapýlýr.Ve Yunus her seferinde yerini alýr.Hamuru yoðurur, ekmeðini
açar ve piþiriciye verir. Ekip halinde çalýþýrken eðer dahil edilirse kendi çalýþma aþamasý
haricinde sabýrla bekler!
Sofrayý hazýrlar,sofrayý toplar. Tabii baþlangýç düzeyinde :)
Ellerini kendisi yýkar.Devamýnda da mutlaka havlusu ile kurutur.
Tatlýnýn hertürlüsüne bayýlýyor. Uzak tutmamýza,cesaretlendirmememize raðmen ileride bir yerde,
kutunun içinde tatlý olduðunu bilir ve ona kilitlenir!
Evde kek," Vuabiye" eksik olmaz. Hepside doðala yakýndýr. Tepsiye bakar ve en büyük parçayý
seçer. Ayný atalarýmýz Eractuslar gibi meyve aðacý bulunca týkýþtýrmalarý gibi týkýþtýrýrlar. H
kek,kurabiye olmasýna raðmen bunu yaparlar.Yunusta Suryada. "Yaaa meyveler aðaçta biterse
bilgisi!"
"Nee" ...Yunus aylardýr her merak ettiði durumda sorar "Nee" diye. Her seferinde açýklarýz.
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Ayý soruyu bazen onlarca sorar "Nee" diye. Hiç býkmadan ayný cevabý veririz. En sonunda ikna
olmuþ,kayda geçmiþçesine durur ve baþka bir soruya yada oyuna geçer. Neyseki bizde telaþ yok,
sabýr çok :) Yavrularýmýza bu sabrý, bilgiyi aktaracazki ileride özgüvenli, özenli, vicdanlý
bireyler olsunlar.
Yunus tüm canlýlara karþý meraklý ve sevgili. Hem insanlara hem hayvanlara hemde bitkilere.
Öpüyor,kokluyor, dokunuyor. Bazen vuruyor,merak ediyor ...ne olacak,vs diye. Hayvanlara
öyle sarýlýyorki "sanki tek beden olsak" dercesine.
Ýlk bestesi küçük ablasýna oldu; "Surya La La Laa". Zaman zaman mýrýldanýyor. Normalde Surya ya
"Suliii" diye sesleniyor. Abla demiyor. Bazý erkeklere dede,abi diyor. Ancak kadýnlara
özellikle isimleri ile sesleniyor. Teyze,Abla,Hala,Nene kavramlarýný es geçiyor. Þu ana kadar
kankalarýný erkeklerden seçiyor. Gözlemliyoruz....
Düþüyor,çarpýyor,caný yanýyor.Aðlýyor....bizden yardým istiyor..."yadýmmm" diyor. Bizde "olur ö
þeyler,geçer" diye geçiþtiriyoruz.Genellikle iþe yarýyor!
Birþeye þaþýrdýðýnda Japonyadan gelen gönüllümüz gibi tepki veriyor "AAAAaaaaa". Aðzýný kocaman
þaþkýn konumuna getirip hayret ediyor :) Yakýnda "Öylemiiiii" derse þaþýrmayýz :)
Her fýrsatta baðýrýyor, naralar atýyor.Sesli þarkýsýný söylüyor. "SURYA, LA LA LAAA"
2. yýlýný dolduran Yunus hastalýk, ilaçla tanýþmadý. 1. yýlýndaki kýþta burnu týkandý.O kadar.
puarla temizlemek ve zeytinyaðda kavurduðumuz karabiberi göðsüne sürünce mucizevi þekilde
rahatlýyordu... Bu kýþ ise nerdeyse burnu dahi akmadý!
Bizden görüyor diye çaya çok meraklý. Onada ýlýk su hazýrlayýp bazen 1-2 damla limon bazen
seyreltilmiþ bitki çayý veriyoruz.Bize eþlik etmekten büyük keyif alýyor. "Çayyy" demeye
bayýlýyor.
Doðduðu günün sabahýndan itibaren dýþarýya çýkan, kapalý alanlarda durmaktan hoþlanmadýðýný he
belirtiyor. Sabah Suryayý okul servisine birlikte götürüyoruz. Kahvaltý sonrasý iþ planý Yunusl
yapýlýp hemen dýþarý çýkýlýyor. Açýk Mutfak çevresinde vakit geçirmeyi. Kullanýlmayan yaz mutfa
kuzinesini kurcalamayý çok seviyor. Ýçini dolduruyor. Küllerini kül kovasýna boþaltýyor. Dýþarý
kýyafeti benimkinden beter oluyor. O hiç aldýrýþ etmiyor.Bizde :) Eðer elleri kirlenirse
temizlemek,yýkamak istiyor. Sanýrým haftaya kadar ona lavabo önüne basamak yapacamki bize
ihtiyaç duymasýn!
...
Þimdilik buraya noktayý koyalým. Ýnsan çocuðunu anlatarak bitiremez. Bir yerde durmak lazým.
Dilerim tüm çocuklarým gezegenine faydalý, yardýmsever, barýþçýl bireyler olur. Vicdanlý, sevgi
hoþgörülü, saygýlý olurlar.Biz umarýz çok engel olmayýz!
1 Mart.2018-Ýmece Evi-Dumanlýdað,Ýzmir
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