
Anne-babaların 
hikayeleri

Isaac’in hikayesi
“Hareketli geçen 
günlük yaşantımızda, 
en küçük oğlumuzun 
sesi, dört çocuğumuzun 
gevezeliğinin sürekli 
uğultusunu bastırarak 
yüksek ve net olarak 
duyuldu. ‘Playstation 
oynuyorum. Madagascar 
oynuyorum anne? ’ 

Isaac 95 yaşındaki büyük-anneannesi ile 
konuşur ve ona anaokulunda o gün ne 
yaptığını ve oradaki küçük arkadaşlarını 
anlatır. Kağıda ismini yazma girişimi olarak 
yazdığı sembolleri açıklar. Ağabeyi futbol 
oynarken gol attığında heyecanla bağırır  
ve ‘Narnia’ ülkesinde bir savaşçı rolü 
oynamaya bayılır.

Ciddi/derin sağırlığı olan dört yaşında 
normal bir çocuk. 

Birkaç ay boyunca, Isaac acaba 
restoranımızdaki elektrik süpürgesinin 
sesini duyar mı veya üç erkek kardeşi onu 
uyandırmak için odasına daldıklarında 
neden birden irkildi diye aklımdan 
geçirdikten sonra 2002 yılı Noel akşamı, 
yedi aylık iken en çok korktuğumuz şey 
doğrulandı: ‘Oğlunda derin sağırlık var… 
Mutlu Noeller’. 

Bir klinikte yapılan diğer bir test teşhisi 
doğruladı ve işitme cihazları takıldı, 
konuşma ve normal işiten akranlarının 
yeraldığı erken öğrenim programları 
hemen başladı. 

İsaac’in konuşma ve konuşulan sözcükleri 
anlama yeteneğinin koklea koyuntusu ile 
güçlenebileceği belliydi. Sağlık ekibine 
danıştıktan sonra 21 aylık iken İsaac’e 
koyuntu takıldı. Küçük oğlumun ameliyat 
sonrası şişmiş kafasının etrafında kocaman 
bir sargı ile nekahat odasındaki hali, 
görmek zorunda kaldığım en zor şeydi, 
fakat sağır oğlumun dudaklarından çıkan 
‘seni seviyorum’ sözleri herşeye değdi. 

İsaac koyuntunun takılmasından sonraki  
ilk altı ay içinde 100’den fazla sözcük 
öğrendi. Her yeni sözcük veya cümle  
umut ettiğimiz bağımsız yaşama bir adım 
daha yaklaşılmasıydı. İşitsel bir yaklaşım, 
istediği herkesle iletişim kurabileceği 
anlamına geliyordu 

Erken müdahale programı süresince İsaac,  
gelecekte ihtiyacı olacak becerileri elde 
etmesine yardımcı olacak profesyonel 
desteğe ve akranlarıyla iletişime sahip. 
Isaac’in erkek kardeşleri ile birlikte normal 
eğitim veren bir okula başlayacağı ve kendi 
tercihi olan bir mesleğe gireceği günleri 
dört gözle bekliyoruz. 

Erken müdahalenin İsaac’e sağladığı 
fırsatlar ve destek için o kadar minnettarız 
ki. Erken müdahale sadece kendisine değil 
tüm aileye de yüksek yaşam kalitesi ve 
bağımsızlık sağladı. 

Geçenlerde, İsaac yakındaki bir parkta 
oynuyordu ve çocuğu ile oynayan bir 
anne bana İsaac’in konuşma dili ile ilgili 
sorular sordu.  İsaac’in sağır olamayacağı, 
çünkü konuşma kalitesinin normal işiten 
bir çocuğunki kadar olduğu yorumunu 
yaptı. Bir anne-baba sağır çocuğunun 
konuşabilmesinden daha başka ne 
isteyebilir ki!”
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