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2003 Ekim ayında güneşli parlak bir Cumartesi günüydü. Bakımevinden telefon ederek annemin zor 
nefes aldığını söylediklerinde mantar çorbası yapıyordum. En yakın hastaneden onun için bir 
ambulans çağırmışlardı. Bunlar olmadan önce, altı haftadan beri yatalaktı ve bu arada iki kez akciğer 
embolisi olmuştu. Antikuagülasyon tedavisinden bir iki gün sonra bakımevine taburcu edilmişti, 
bedensel güçsüzlüğü konusunda biraz çökkündü ama kendini her zamankinden daha iyi hissediyordu. 
81 yaşındaydı ve sinirleri hala sağlamdı. Daha beş ay önce okuldan bir arkadaşıyla Avrupa turuna 
çıkmıştı. Fakat üriner sistem enfeksiyonu sonucu gelişen septik şok ve böbrek yetmezliği gelişmesiyle 
Ağustos ayının sonlarında her şey altüst olmuştu. Şimdi diyalizde, bakımevinin yumuşak yemeklerini 
bile yiyemiyordu. Benim yaptığım yemekleri yiyebilir diye düşündüm. Gerçek krema ve Portobello 
mantarı ile yapılmış mantar çorbasını severdi. Çorbayı yapmak için çaydanlığı ateşe koydum, kısık 
ateşte pişeceğinden yarım saate gereksinimim vardı. Henüz tam pişmemiş çorbayı ateşten indirip 
hemen hastaneye doğru yola çıktım. Fazla bekleyecek zaman olmadığı için çorbaya maydanoz 
ekledim, termosu temizledim, kaşık sardım ve renkli bir seramik kâse aldım. Annemin bir kaç yıl önce 
benim için ördüğü Irlanda desenli süveterimi giydim.  Bir sağlık krizinden sonra genellikle kendini 
“işe yaramaz” hissettiğini söylerdi. Elişlerinde ne kadar becerikli olduğunu ona kanıtlamak istedim. 
Ayrıca güzel bir süveterdi.  

                                                   

 

 

Yoğun ve yavaş ilerleyen trafikte hastaneye varmak 50 dakika kadar sürdü-meğerse okullardan birinin 
futbol maçı varmış ve araçlar konvoy halindeydi. Fakat sinirlenmedim. Çok zayıf bir ihtimal olacağını 
bile bile, phelebotomisini azaltmaya çalışmak, battaniye ve hasta bezi aramak, ilaçlarını sürekli takip 
etmek, anneme bir an önce bakılabilmesi için alınan radyoloji randevusunun iptali gibi hoş olmayan 
durumlar yüzünden hastanede uzun koşturmacalı bir gün geçireceğim düşüncesi beni dehşete 
düşürüyordu. O arada Brad Paisley’in söylediği halk müziğini dinliyor ve annemin çorbayı görünce 
memnun olacağını hayal ediyordum. Odasına yerleşir yerleşmez ona çorbasını ikram edecektim ve 
Mexico’daki erkek kardeşlerimi telefonla arayacaktım. Birlikte, zavallı Oakland Raiders football 
takımını tartışacaklardı. Bu onu her zaman mutlu ederdi. Takım ne kadar kötü oynarsa oynasın, erkek 
kardeşlerim saatler suren eleştirileri ve takımın yarattığı hayal kırıklıklarıyla dolu oyununu 
anlatmalarına karşın annem her zaman o takımın en vefalı taraftarlarından biriydi. 

Park ettikten sonra elimde çok değerli çorba ile acil kapısının dışında beklemek yerine doğru yola 
koyuldum. Acil odası çok yoğundu, ama karmaşa yoktu her şey kontrol altındaydı. Bütün yataklar 
doluydu, kalın perdelerle kapatılmıştı, mavi çiçekli temiz formalı hemşireler amaçlı bir biçimde bir 
hastadan diğerine koşmaktaydılar. Hemşire istasyonuna giderek annemin ismini söyleyip onu görebilir 
miyim diye sordum. Sekreter soğuk bir şekilde “burada bekleyin” dedi. O anda olumsuz bir şeyler 
olduğunu anladım fakat herhangi bir olasılık düşünmemek için Cadılar Bayramı için düzenlenmiş 
sıranın dekorasyonunu incelemeye başladım. Sekreterin yanında duran ve benden tarafa üzüntüyle 
bakan hemşireye bir şeyler söylediğini gördüm. Zorla nefes alıyordum, boyun eğerek bekledim. 
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Acilde çalışan o hemşireye hala derin minnettarlık 
duymaktayım. O sabah elinde böyle bir gücü 

tutmaktaydı. 

Devam edebilmem için; ne görmeye ve ne hissetmeye 
gereksinmem olduğunu sezgisel olarak biliyordu. 



 

150.  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:3.2009 

Yakınında genç bir erkek doktorla birlikte oturan ikinci hemşireyi baş ve el işaretiyle çağırdı. İkisinin 
de başları aynı anda bana doğru döndü. Ayağa kalktılar, kendilerini bana tanıtmaya çalıştılar, ancak 
ben onların isimlerini hatırlamıyorum. Hemşirelerden biri bana annem hakkında konuşmak 
istediklerini söyledi ve beni küçük boş bir odaya doğru yönlendirdi ve kapıyı kapattı. Bu odada 
pencere yoktu, birkaç metal sandalye, tozlu ve lekeli eski bir sehpa vardı. Bana oturmam için yer 
gösterdiler ve karşımdaki sandalyeye oturdular. Doktor düşüncesiz ve kaba değildi, ancak çok resmi 
ve katıydı. Bana ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ayağa kalktı ve bir din görevlisi ya da bir 
sosyal çalışmacı ile konuşmak isteyip istemediğimi sordu. Ona hayır dedim ve teşekkür ettim. Doktor 
çabucak dışarı çıktı. 

Hemşire sandalyesini benimkine doğru yaklaştırarak konuşmamı bekledi. Ben;  çorbadan, süveterden, 
trafikten, annem öldüğünde yanında olamadığımdan anlamsız bir şekilde mırıldanmaya başladım. 
“Onun elini tutamadım”, “Onu sevdiğimi söyleyemedim.” “O şimdi burada yok.” Hemşirenin gözleri 
doldu, bana sarıldı. Hafif sallanarak sessizce “Tamam Tamam” diye mırıldadı. Hemşire, ölüm anında 
annemin bilincinin hemen hemen açık olduğunu, acı ve ağrı çekmediğini ve korkmadığını söyledi. 
Annemi hiç yalnız bırakmadığını belirtti. 

Benden annem hakkında konuşmamı istedi. Ben de, annemin Florida’nın Güneyindeki Jacksonville’in 
Backwater kasabasında dört çocuğunu öğretmen yardımcılığı yaparak nasıl yetiştirmeye çalıştığını 
anlattım.  Annem zeki, cesur, bağımsız ve oyunlarda müthiş rekabetçi bir kişiydi. Hiç kimse onunla 
masa tenisi oynamazdı. O briç ve iskambil oyunlarında çok iyi idi. Başarıları geniş bir bölgede 
duyulmuştu. Otuzlu yaşlarının başında yarı küme liginde golf oynamıştı. Benim golf oynayamayışım 
ve herhangi bir kulüple bağlantımın olmayışını eleştirirdi. Her şeyden çok bizi sevdi ve sağlığı ile ilgili 
ümitsiz anlarında, ölmek istemediğini çünkü bizleri bir daha görmemeye dayanamayacağını söylerdi. 
Annemin harika, neşeyle ve gülerek şarkı söyleyen boğuk bir sesi vardı. Dünyanın en iyi yeri 
olduğunu düşündüğü Kansas Şehri’nde büyümüştü. Cal Berkeley’den mezun olmuştu,  bizlere Pearl 
Harbor’ın bombalandığı günle ilgili anılarını anlatırdı.  

Eminim 30 dakikadır kâh ağlıyor, kâh gülüyor ve annemi anlatıyordum, hemşire de benimle birlikte 
ben ağlarken ağlıyor ben gülerken gülüyordu. Hemşire annemi görmeyi ve yakınlarımdan birini 
aramayı isteyip istemediğimi sordu. Kocam beysbol oynuyordu, ona ulaşamazdım. Fakat en küçük 
oğlum üniversite birinci sınıf öğrencisiydi ve yarıyıl tatili için evdeydi. Oğlumun telefon numarasını 
hemşireye verdim ve hemşire beni annemin odasına götürdü. Odadaki tıbbi malzemeler kaldırılmıştı. 
Hatta IV serumlar çıkarılmış, annem sedyede uzanmış, soluk bir yüzle yatıyordu, her nasılsa daha 
sevimli ve her zamankinden daha genç görünüyordu. Hemşire bana annemle konuşabileceğimi ve 
annemin beni duyabileceğini söyledi. Bana bir sandalye verdi, bir fincan çay getirdi ve beni annemle 
yalnız bıraktı. Uzun bir zaman oturdum. Bir hemşirenin anemi morga götüreceklerini, başka bir 
hastanın kabulü için odanın hazırlanması gerektiğini söyleyen sözlerini duyabiliyordum.  

Oğlum gelmişti ve annemin saçlarını okşadıktan ve onu her zamankinden daha çok sevdiğimi 
söyledikten sonra oradan ayrıldık. Hemşire acilin kapısına kadar bize refakat etti, annemin bizim gibi 
çocukları olduğu için çok şanslı olduğunu ve böyle bir annemiz olduğu için bizim de şanslı 
olduğumuzu, annemin çok zengin ve düzgün bir yaşamı olduğunu söyledi. 

Şu an annemi kaybedeli üç yıldan fazla bir zaman oldu. Annemi hala özlüyorum ve anılarımızın çoğu 
mutlu anılar. Örneğin en küçük çocuğumdaki golf yeteneğini görmek beni çok mutlu ediyor. Annem 
de ondaki bu yeteneği görseydi çok mutlu olurdu. Acilde çalışan o hemşireye hala derin minnettarlık 
duymaktayım. O sabah elinde böyle bir gücü tutmaktaydı. O olmasaydı hastaneden kederli, yaralı, 
kötü bir şekilde ayrılmış olacaktım. Oysa suçluluk duygumla baş edebildim. Annemin ağrı 
çekmediğini veya hemşirenin son anlarına kadar yanında olup olmadığını kim bilebilir? Artık bunun 
bir önemi de yok. Hemşire sorumluluğunu, yani bundan böyle annemden bana yönelmesi gerektiği 
biliyordu, beni bir bütün halinde ve baş edebilir bir durumda eve gönderdi. Duymayı istediğim şeyleri 
sezinlemişti, böylece yaşamıma devam edebileceğimi görüyor ve hissediyordu. 

Bu acil hemşiresi tek değil; biz hemşireler bu olağanüstü güce sahibiz ve çoğumuz bunu akıllıca 
kullanıyoruz. Yapabileceklerimiz arasında bu, en görkemli olanlarından biri. 
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