Ýmece Evi

Ýmece Evinde Normal Doðumla Yunus bebek aramýza katýldý

3. çocuðumu kucaðýma almanýn dayanýlmaz keyfini paylaþýyorum.28 Þubat akþamý, saat 22.21 de an
ve eþim Reyhanýn karnýndaki 40. haftalýk sürecini tamamlayýp dünya ya "CEEEEE" dedi.Doðum olduk
normal ve evde, hem de Ýmece Evi'ndeki Taþ Evde gerçekleþti.Havanýn çok berrak olmasý, yýldýzla
ve yarýma dönmüþ eski ayýn tüm parlaklýðý ile aydýnlattýðý huzurlu bir gecede doðan, anne karný
kod adý "Tosun", göbek kesilriken ki adý ise "Nefes" olan bebeðimizin adýný, doðuma saniyeler
kala YUNUS koyduk.Kýzým Ekin'in tavsiyesi ile hep doðadan bir isim düþünüyorduk. Ve pek çoðunuz
tahmin edeceði gibi bir türlü ad koyamadýk.

Ancak biliyoduk ki bir an gelecek ve o kendi adýný bize söyleyecek.
Nitekim öyle oldu; doðum odasýna koydumuz küvetten hertaraf ýslandý. Bu duruma hayret ederken,
son haftalarda anne karnýnda balýk gibi dönüyor olmasýný hatýrladýk!? peþinden balýk burcunda
doðacaðýný öðrendik. Üstelik Cemre de suya düþüyordu. Tüm bunlarýn anlamý
neydi ki? Gelen beb
balýktý. Adý da ya sazan, ya Orka ya da yunus olmalýydý. Yunus ismi birde "Gelin Canlar Bir
olalým" diyen Yunus Emremizi hatýrlattýðý için daha bir anlam kazandý ve adýnýda tam bir
mutabakatla koyunca hergele, balýk gibi kayýp ebenin eliyle Reyhan Güler in kucaðýna kondu.
20. dakikasýnda anne sütünü emmeye baþladý ve þu an 48 saat oldu her fýrsatta emmeye devam
ediyor.
Reyhan külah gibi bir "takke" giydirmiþ... sanki bir ibiþ :-) Evin yeni neþesi...
Genel hali abisi Barýþa, kaþlarýný çatýnca büyük ablasý Ekine, aðzýný kocaman açýnca da küçük a
ya benziyor.
Elbette daha çok deðiþecek suratý ama diliyoruz ki, dayanýþmayla doðan Yunus bebek toplumuna
faydalý, bahtý açýk, saðlýklý, huzurlu bir hayat sürsün.
Ýmece Evindeki doðal ortamda doðmuþ olmanýn ve hala bir hastane,pastaneye gitmemiþ bir birey
olmanýn avantajýný kullanarak artýk unutulan, hatta korkulan "EVDE,NORMAL DOÐUMU" insanlara,
özellikle anne adaylarýna hatýrlatsýn.
Tekrar bebek kokusunu tatmanýn dayanýlmaz keyfiyle ,Ýzmirin Dumanlýdaðýndan, Ýmece Evinden,
sadece Güneþ enerjisi kullanan bilgisayar ve modemimizle size ulaþan bu mesajla hepinizi
kucaklýyorum
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