
Toto 
 ve EEG



Merhaba,

Benim adım Toto. Doktorumun bana daha 
fazla yardımcı olabilmesi için, tekrardan EEG’ye 
gireceğim.

İlk defasında çok korkmuştum. Bana ne olacağı 
hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama artık kötü 
bir şey olmayacağını biliyorum. O yüzden hiç 
korkmuyorum. Birazdan Kabel-Toto-Gezegeni’ne 
taşınacağım. Onun hakkında sana biraz bilgi 
vermek istiyorum:
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Ich bedanke mich bei allen Eltern 
und Kindern, die gegengelesen haben. 
Ganz besonders auch bei Frau Dr. Silvia Vieker 
vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
deren „SMS“ ich übernehmen durfte.



Şimdi EEG odasına giriyorum. 
Odanın içinde bir koltuk, bir 
bilgisayar, bir sürü kablonun bağlı 
olduğu bir başlık ve bir de 
kamera var.

EEG asistanı Demir Abla her 
zamanki gibi beni kapıda karşılıyor. 



… sadece oyuncak ayım benimle 
birlikte oturmak zorunda!

EEG boyunca yapmam gerekenler  
hep aynı şeyler. Hiç kımıldamadan 
yatmalı ve sessiz durmalıyım. 

                     İlk önce koltuğa rahatça yerleşiyorum.

Eskiden, küçük bir çocukken, bu koltuğa oturduğumda 
çok heyecanlanırdım. Her defasında annemin de be-
nimle oturmasını ve bana sarılmasını isterdim.Artık 
büyüdüğüm için koltuğa ikimiz beraber sığamıyoruz. 
Zaten korkacak bir şey olmadığını da biliyorum. 



Koltuğa  yerleştikten sonra başıma takmam için 
bir başlık veriliyor. Bu başlığın üzerinde küçük küçük 

elektrotlar var. Zaman zaman birazcık sıksalar da, 
acıtmıyorlar.

EEG’nin güzel kayıt yapabilmesi için saçlarımın 
temiz olması çok önemli. Bu nedenle EEG’ye 

girmeden önce sabahları saçlarımı 
yıkarım.



Brrr, birazcık soğukmuş! 
EEG asistanı, titrediğim 
için bana gülüyor.

Herşeyin yolunda gitmesi 
için elektrotlarla derimin 
arasına birazcık sıvı veriliyor.



Elektrotların başlığa takılmasıyla, başka 
bir gezegenden gelmiş gibi görünü-
yorum. Hmmm, belki de Kabel-Toto-
Gezegeni’nden geliyorumdur?

Ve işte bilgisayar ve kamera çalışmaya 
başladı. Artık beynimin elektrik 
dalgalarının kaydı yapılabilir.



Bir keresinde 
yanıp sönen bir ışığa 
bakmam gerekmişti.

Çok ilginç olmuştu. 
Sanki müziksiz bir 
diskodaydım. 

Şimdi sessizce yatma, gözleri kapatma 
ve EGG asistanının bana söylediklerini 
yapma zamanı. Zaman zaman gözlerimi 
açmalı, sonra tekrar kapatmalıyım.

Ve ya derin derin nefes 
alıp, vermem gerekebilir.



Ve EGG çoktan bitti.

Bütün veriler doktorumun bilgisayarına gön-
derildi bile. Artık verilerime bakarak, bana 
herşeyin yolunda olup olmadığını söyleyebilir.  

Bazen doktorum kendi verilerime bakmama 
izin verir. Ekranda bir sürü zigzag çizgiler ve 
kendi fotoğrafımı görürüm. Tabii ki de Kabel-
Toto-Gezegeni’nde çektirdiğimi.

Fotoğrafımda çok komik gözüküyorum.



Gördün mü? EEG hiç de korkula-
cak birşey değil. Bana her söyleneni 
yaptığım için çabucak bitti. Şimdi 
arkadaşlarımla oynayabilirim.

Bebekleri olan aileler için küçük bir tavsiye 
; EEG ye girmeden önce bebeklerin TOK, 
YORGUN VE TEMİZ olmaları gerekir.




