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Sevgili Ýmece dostlarý merhaba,
2004 Ekim ayýnda baþlayan
Kazdaðý'nýn Küçükkuyu, Assos aralýðýnda durdu!!!
Adýný "Ýmece Evi" koyduðumuz deniz kenarýndaki 5 dönümlük cennetimizde hayallerimizi
gerçekleþtiriyoruz.Yýllardýr yazýp,konuþtuðumuz,uðruna pek çok mücadele verdiðimiz ekoloji,çevr
koruma adýna ve hep söylediðimiz "baþka bir dünya mümkün" sloganýnýn içini doldurmak yani
gerçekleþtirmek için harika bir "test","laboratuar" alaný kurduk.
Ýmece Evi eskiden sadece yazlarý 2 ay açýk olan bir turistik iþletmeydi.Biz ise burayý 12 ay
yaþayan "ekolojik yaþam ve tüketim-kirletme çýlgýnlýðýna alternatif çözümler" merkezi yaptýk.
Yaptýk derken politik (teorik?) plan olarak yaptýk.Fiilen ise zeytin,bahçeler,görüþmelerden
fýrsat buldukça ve genel ekolojik ölçüler çerçevesinde imar etmeye çalýþýyoruz.
Ýmece Evinde yaþamýn 3 ayýný geride býraktýk. Bizim için gün; gündoðumundan önce baþlýyor. Mev
insanlarýn ihtiyacýna göre yoga yada jimnastik, olmazsa köpeklerle dans ederek ilk spor
yapýlýyor- Madra Daðýnýn zirvesinden güneþ doðarken&hellip;
Kahvaltý esnasýnda ve devamýndaki çay keyfinde günün planlamasý yapýlýyor. Öncelikler konuþulu
tek, tek ya da takým halinde çalýþma baþlýyor.
Bugünlerde yoðun olarak kurduðumuz "Marangozhane" de çalýþýyoruz. 4000 devirlik.40 lýk trifaze
planyamýzýn arkasý talaþ doldu.Buna en çok "Karabaþ" seviniyor.Ön tarafý açýk atölyeye yaðmurlu
akþamlar girip talaþlarýn üstünde yatýyor ::-) Gerçi Kazdaðýnýn bulutlarý toplamasý da yaðmur i
yeterli olmuyor.Yaðýþlar çok az. Bazen zirveye yakýn yerlere bulutlar adeta tükürüp yok
oluyor&hellip;
Þimdilik "yemekhane-yazýhane" dediðimiz 60 m2 lik ahþap kapalý alanýmýzý yeni bitirdik. Geçen
yazdan önce aldýðýmýz kestane ve meþeleri kurutarak kullandýðýmýz yapýlarýmýzda çimento,taþ yad
kullanmýyoruz.Çünkü arazimiz SÝT alanýnda ve kalýcý,kirletici,temelli yapý yasak!
Ýklim deðiþikliklerinin bir avantajý var mýdýr bilmiyorum ama biz hala banyo günümüzle beraber
denize girmeye devam ediyoruz.Taze taze balýðýný yediðimiz Ege her gün Güneþle beraber içimizi
aydýnlatýyor,ufkumuzu açýyor.
Kapalý alanlarda sigaranýn içilmediði,gazlý içeceklerin olmadýðý, ya da özetle pek çok TV
reklamlarýndaki ambalajlý yiyeceðin olmadýðý Ýmece'de doðal ürünler yavaþ, yavaþ toplanmaya,üre
iliþkileri ve üretim takvimleri oluþmaya baþladý. Kazdaðý'nýn ve Ege'nin eþsiz havasý eþliðinde
bahçelerimizi oluþturmaya baþladýk.Aralýk ve Ocak ayýndaki ilk ekimlerimizi gerçekleþtirdik.
Soðan,sarýmsak,tere,börülce,bezelye,bakla,roka, enginar, ýspanak,marul,&hellip;
Henüz hazýrlýk aþamasýndaki www.imeceevi.com internet sitemizden de zaman, zaman
güncelleyerek en son yaptýðýmýz çalýþmalarý,ürettiklerimiz izlenebilir.Burada mümkün olduðunca
uygulanabilir deneyim ve çözümlerimizi dünya ile paylaþacaðýz.Gönüllü ve profesyonellerden oluþ
Ýmece Takýmý çok dinamik ve evrensel.Henüz genel duyurunun yapýlmamýþ,hizmete açýlmamýþ olmasýn
raðmen salt Gökkuþaðý Ailesinde olduðu gibi "kulaktan kulaða" yöntemi ile gelenler her geçen gü
çoðalýyor.Þimdiden ilk "siftahýmýzý" bile yaptýk&hellip;
Kazdaðý'nýn temel ekonomisi Zeytin ve bizimde ilk ürünümüz Zeytin ve Zeytinyaðý. Arazimiz 7 y
turizm amaçlý kullanýldýðý için toprak ve bitkilerle hiç ilgilenilmemiþ.Sadece Kasým,Aralýk ayý
gelip aðaçlarý "döverek" zeytini toplayýp gitmiþler.Bu uygulama arazimizin "organik" kalmasýný
saðlamýþ.Bizde bu zeytinleri büyük bir özenle toplayýp Kazdaðýnda son kalan geleneksel yöntemi
kullanan Tariþ'in Avcýlardaki "sulu baský" diye tabir edilen fabrikasýnda "taþ kýrma-soðuk sulu
sýkýmla" ZEYTÝNYAÐI haline dönüþtürdük.Sýkým gününden önce iki defa fabrikaya gidip üretim süre
izleyerek, sýkým günü olabilecek sürprizleri önceden bilip yetkililerle anlaþmak istedik.Ve sü
tam istediðimiz gibi hatta beklediðimizden de iyi oldu diyebilirim.Çünkü su kazanýný hiç
yakmadýlar ve bize fazladan bekleme tanký ayýrdýlar.Akþam günbatýmýna kadar süren sýkým baþlý b
yaþanmasý,paylaþýlmasý gereken bir konu. Sonuç olarak Dizyem dedikleri,0,9 asit deðerinde taþýn
kýrdýðý,soðuk sýkýlan,tarým ilaçsýz,suni gübresiz zeytinyaðýmýz oldu.Ve afiyetle yemeðe baþladý
Deðirmen,Þaraphane,geri kazaným,deterjan,defender,köpek,tavuk,keçi ve doða takvimini bir
sonraki duyuruya býrakalým da ilk merhabayý kýsa keselim.
Uzun zamandýr görüþmemiþliðimizin susamýþlýðý ile tekrar merhaba.
Hepinizi sevgi ve hasretle kucaklýyoruz.
Ýsmail Yenigün Ýmece Evi Bütünleþtiricisi ::-) yenigun@gmx.net ismail@imeceevi.com
*********************************************************************************
02.Þubat.2007-Cuma Ýmece Evi-Doða günlüðü
Sýcaklýk-gündüz 10 gece 4 Nem %40 Rüzgar-öðlene do
poyraza döndü Son yaðmur 01 Þubat saat 18.00 de çok az serpiþtirdi Güneþ sabah gün doðumundan
itibaren parýldýyor
BAHÇELERÝN DURUMU

Ekim----------Kaç gün-hafta--20070202 notlarý 20061121-----Sar
100 diþ-------68-10-----------1 karýþ
20061204-----Soðan---------100 cücük----54-8--------1 karýþ
taze olarak yenebilir 20061210-----Bakla----------1,5 kg.--------48-7----------çapa zamaný,kökleri sýkýþmasýn rahat geliþsin diye ?! 20061210-----Bezelye-------0,5 kg.------48-7----------topraktan iki parmak çýktý 20061215-----Marul---------100 fide-------43-7---------yolu yarýladý. 2 hafta sonra yenir 24 ocak aþýlama ? 20061217
Zeytin
41-6
Hasat bitti-500 kg yað ve 100 kg zeytin çýktý 20061220
Ispanak
topraktan yeni çýktý 20070106
Enginar
10 dal-kök
27-4
Fidele
http://www.imeceevi.org
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Kereviz
2 dal kök
27-4
Fideler tuttu 20070124
Roka
Topraðý henüz yeni deldi 20070124
Maydanoz
2 m2
9-1
toprak altýnda
Pazý
2 kök
9-1
Fideler tuttu 20070124
Turp
tuttu
*****************************************************************************************
* 13 Þubat 2007 Sevgili arkadaþlar biliyorsunuz Mart ayý yaklaþýyor. Yani tohumlar toprakla
buluþmaya baþlayacak. Aylardýr tohum yasasý,GDO lu tohum derken bizde bir þeyler yapalým
dedik. Bahçelerimize ekeceðimiz temiz,güvenilir tohumu bulmak için araþtýrma yaparken bu
arayýþýmýzý geniþletip minik bir tohum bankasý ve takas merkezi oluþturmaya baþladýk.
Arkadaþlardan gelen iki buzdolabýný ve görece nem-ýsý kontrollü bir minik depomuzu BANKA (!)
olarak faaliyete baþlattýk ::-) Ýlk cam kavanozlarýmýzý etiketleyip yerleþtirdik bile&hellip;
Þimdi sizden isteðimiz çiftliðinizde,köyünüzde,çevrenizde,tanýdýðýnýzdan temiz,üreticinin kend
tarafýndan ayrýlmýþ tohumlardan bize, &ldquo;imece&rdquo;ye yollamanýz. Tarým ilacý,yada suni
gübre kullanýlmamýþ bitkilerden ayrýldýðýna dikkat ederek her tohum ambalajýna cinsini ve
bölgesini,mümkünse saklayanýn iletiþim bilgisini yazýp kargoya vermeniz. Eðer üretici iseniz ve
tohum ihtiyacýnýzýda lütfen belirtin.
Bu sevimli telaþýmýzý paylaþtýðýnýz için teþekkürler.
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