
Onun ikinci hayatı
Kısa  bir  süre  önce  Türkiye’de  ki  komşularımızı  ziyaret  ettik.  Komşumuzun  en
küçük  oğlu  hastaneden  taburcu  olmuştu  ve  eve  geleli  sadece  birkaç  gün
geçmişti.  İsmi  Uğur.  Uğur  yakın  zamanda  40  yaşına  basıyor.  Kendisini
çocukluğundan  beri  tanırız.  Hatta  Uğurun  ailesi  bizim  evimizin  yanına  kendi
evlerini  yaptırdığı  zamandan  beri  tanıyoruz.  Ve  kendisi  çocuklarımızın  tatil
arkadaşıdır. 

Birkaç gün önce Uğuru ziyaret ettik ve bana tamamen normal görünüyordu. Tıpkı
onu tanıdığım gibi.

Eşimin soruları üzerine Uğur ve annesi Gülay hikâyelerini anlatmaya başladılar.

Son 6 ayını çok ayrıntısına girmeyip özetleyeceğim.

Uğur Şubat 2022’de arkadaşıyla birlikte geziyordu. İkisi de motorlarıyla kasabaya
iniyordu. Uğur sadece havada uçtuğunu ve sert bir şekilde asfalta çarptığı  bir
kazadan  bahsediyordu.  Motor  kaskı  tam  takılı  olmadığı  için  Kask  Kafasından
çıkmış ve kafasını şiddetli bir şekilde asfalta çarptığını anlattı.

Bilincinin kapandığını ve olayın devamını ona daha sonra anlatıldığını söyledi. 

Uğurun düşmeden dolayı kafatası kırılmış ve beyin kanaması geçirmişti. Ve olay
yerinde ilk müdahale yapılmıştı.

Doktorlar  Uğuru  hemen  komaya  aldılar.  Ve  sadece  makineler  sayesinde
hayattaydı.

Aslında doktorların ilgilenmesine rağmen, 3ay dır  durumunda bir değişiklik yoktu.
Ve Uğuru ölüme bırakmışlardı.

Bu yüzden Uğurun ailesi cenaze işlemlerine başlamıştı.

Normalde komada olan hastalar  ziyaret  edilebilirdi  ama korona salgını  devam
ettiği için ve hastaları  korona dan korumak için yoğun bakım ünitesine ziyaret
etmek  yasaktı.  Yani  Uğur  aylarca  komada  yalnız  kaldı.  Annesi  doktorlara
yalvarmasına  rağmen  yoğun  bakıma  giremedi.   Taki  doktorların  Uğurdan
vazgeçtiği güne kadar hatta doktorlar çoktan vazgeçmişti.  Uğurun beyin ölümü
gerçekleşmiş gibi gördüler. Bu nedenle makinelerin fişi çekilirse yaşamaya devam
etmesi  imkânsızdı.  Ve  artık  Uğurun  annesi  oğluna  veda  etmek  için  yanına
gidebilirdi.

Ve şimdi aslında imkânsız olması gereken 2 saat geliyor. Annesi hasta yatağının
yanına oturup oğlunun elini tuttu ve onunla konuştu. Uğurun ruhu bu sırada geri
canlanmıştı.  Bugün,  annesinin  yukarıdan  kendi  yanına  oturduğunu  gördüğünü
söylüyor. Annesinin söylediği her şeyi duymuş. İçindeki güç geri uyanmıştı:



Hemşireler son muayene için Uğuru almaya geldi ve Asansörde biranda Uğurun
gözünden yaş aktığını fark ettiler. Uğur gözlerini hafif bir şekilde açabiliyordu ve
kendi kendine nefes almaya başladı.

O  sırada  doktorlar  geldi  ve  onlarda  bu  duruma  baya  şaşırmışlardı.  Bu  nasıl
mümkün oldu?  Günler sonra Uğur kendini o kadar güçlü hissetti ki vücudundaki
tüm kabloları ve hortumları çıkardı. Sadece hastaneden çıkmak istiyordu çünkü
bu oda neredeyse onun tabutu olacaktı.

Uygun imzalarla nihayet hastaneden çıkmıştı.

Tabiki  de  Uğur  uzun  zaman  boyunca  iyileşemedi.  Vücudundaki,  hasarlardan
dolayı daha tedavi görüyor.

Ama en önemlisi geri geldi : Neşesi ve Gülüşü 
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