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SEFA KOYUNCU

Deðerli dostlar; &ldquo;melekül mevt (ölüm meleði) âni gelir&rdquo; buyuruluyor. Hastalýk ve kaza da öyle&hellip; Beklenmedik
ânda gelir. Hastalýk da, ölüm de; saðlýk ve yaþamak gibi, biz insanlar için. Allahü teâlâ encâmýmýzý hayreylesin&hellip; Merak e
kýymetli dostlarým için, geçirdiðim âni rahatsýzlýðý kýsaca anlatayým&hellip;
Ma&rsquo;lûm, Ýstanbul&rsquo;dayým. Senelik iznimi kullanmak üzere memleketim Konya&rsquo;ya gittim. Sadrettin-i
Konevî hazretlerini, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hazretlerini ziyâret ettim ve bu mübârek mekânlarda, siz deðerli dostlarým için de
ettim (Bu arada, Mevlâna&rsquo;nýn mekânýnda, Konya&rsquo;da yaþayan Fatih Þahin Iþýk&rsquo;la &lsquo;Þahbeyit&rsquo;
randevulaþýp ayaküstü görüþtüm).Yaklaþýk 40 gün olan iznim dolmak üzereydi ki, kasabamda (Aþaðýçiðil) ata yâdigârý baðlarda
yapmam gerekti. Belediyeden kepçe kiralayýp, bir de seyyar testereci ile birlikte baðlara gittim. Burada bir tarlayý tesviye
etmeye baþladýk. Akrabâdan beþ altý kiþi de yardým ediyordu. Gâyet hoþ bir atmosfer içinde çalýþmaya baþladýk. Hoþgörünüze
unutamadýðým anlarý biraz detaylý anlatýyorum&hellip;Susadýðýmdan olacak ki, aklýma, çalýþanlara su daðýtmak geldi. Önce,
sökmeye çalýþan kepçe operatörüne su vermek istedim. Elimde beþ kiloluk pet su kabýyla dev makinanýn yanýna gittim. Yerden
oldukça yüksekteki operatöre, iþâretle (gürültüden ses duyulmuyordu), su içmek isteyip istemediðini sordum. Ýstedi ve bir bardak
uzattým. Ýçti ve bir bardak daha içmek isteyip istemediðini sordum. Ýstemedi. Elimdeki su kabý ve bardakla, kuru aðaçlarý kesm
uðraþan seyyar testerecinin yanýna gittim. Ýþte ne olduysa o anda oldu. Testereciye su içmek isteyip istemediðini sormak
istedim, soramadým. Çünkü birden soluðum daraldý, mecâlim kesildi. Kendimde, &ldquo;Su içmek ister misin&rdquo; diye soraca
gücü bulamadým. Su kabýný ve bardaðý yere býraktým ve aðaç kütüklerinden birinin üzerine oturdum. Göðsüm þiddetle yanýyor
alýyordum&hellip;Çalýþanlarý telâþa vermek istemedim. Aðrýnýn biraz hafiflemesini bekledim. Daha sonra her þeyden vazgeçip
(çalýþanlara, siz devâm edin diyerek), eve gittim. Dinlenmeye çalýþtým. Aðrý biraz hafiflemekle birlikte devâm ediyordu. Gecenin
saatlerinde aðrý þiddetini kaybetti ve sabaha karþý biraz uyuyabildim. Israrlara raðmen doktora da gitmedim, çünkü rahatlamýþtý
arada, Ýstanbul&rsquo;a dönünce doktora gider muayene olurum diye düþündüm.Birkaç gün dinlendikten sonra, yaklaþýk sekiz
direksiyon baþýnda olmak üzere Ýstanbul&rsquo;a döndüm. Evime geldiðim gün Cumartesi&rsquo;ydi (12 Aralýk 2009). Pazarte
muayene olmak üzere bir hastaneden randevu alma kararýndaydým ki, Pazar sabahý þiddetli aðrý yeniledi. Yine nefesim daraldý
ve ter içinde kaldým. 112 Âcili aradýk, hemen geldi&hellip;

ÂCÝL TEÞEKKÜR
Yokladý kalp krizi,
Soluk soluða kaldým...
Ayýltsýn diye bizi,
Âcile haber saldým!
Geldi gariphâneye,
Aldý beni ambulans...
Daldý hastahâneye,
Hayat kurtaran nüans!
Dört dakika hýz ile,
Rekor kýrýldý derim...
112 Âcile,
Çok teþekkür ederim!..

> Sefa Koyuncu
http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=429288 Bakýrköy Devlet, Acýbadem ve JFK hastanelerinde (ziyâretçi
kabul edilmeyen, aðýr yoðun bakýmda) geçen üç gün zarfýnda, tedâvi gördüm ve anjiyo oldum. Ýlaç tedâvisine karar verildi. JFK
anjiyo olup, taburcu olduðumda Aralýðýn 15&rsquo;iydi. Þimdi ilaçlarýmý kullanýyor ve periyodik kontrollere gidiyorum&hellip;
> SEVGÝ YUMAÐI
Çekilirken gözden fer,
Yanar söner yürek ten...
Gönül çerâðý titrer,
Sevenlerin yürekten!
http://mavizaman.com
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Bu dünyâda yâr yâran,
Sermâyenin en hâsý...
Dostu ipten kurtaran,
Sevenlerin duâsý!
Kalplere akan edâ,
Yakýn eder uzaðý...
Gök kubbede hoþ sedâ,
Ancak sevgi yumaðý!..

Sefa Koyuncu http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=429375 Ýznim ve hastalýðým süresince Radyo 3. Yeni ve
mavizaman.com sitemizle ilgilenemedim. Bulunduðum þartlar gereði, siz deðerli dostlarýma bilgi de veremedim. Bu süre
içerisinde gerek mail, telefon ile arayan ve arama yazma fýrsatý bulamayan bütün deðerli dostlara müteþekkirim. Ýnþallah, kendi
iyi hissettiðim oranda yeniden aranýzda olacaðým.Gönül dolusu sevgi, saygý ve selâmlarýmla&hellip; > YAÐMUR YAÐIYOR
Güne sevgiyle bakan,
Dost bulutlar aðýyor...
Her ân çaðlayýp akan,
Sele yaðmur yaðýyor!
Misk-i amber saçýlan,
Gülzârlarý saðýyor...
Gökyüzüne açýlan,
Ele yaðmur yaðýyor!
Sýðmaz olmuþ kabýna,
Gökkuþaðý çaðýyor...
Gönlümün mýzrâbýna,
Tele yaðmur yaðýyor!..
Sefa Koyuncu
http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=429506
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