Ýmece Evi

Davet; Taþ Ev ve Doðal Tarým

Ýzmir,Menemen ile Manisa arasýndaki Dumanlýdaðýn içerisinde 30 yýl önce terk edilmiþ Turgutlar
köyü,eski adý ile Dutlar Köyünde uzun zaman el deðmemiþ bir arazi parçasýnda, eski çoban barýna
yeniden inþa edip Ýmece Evi&rsquo;ne dönüþtürüyoruz. Þu an duvarlarýn bitmesine 4 gün
kaldý.Çatý,döþeme,iç sýva derken Temmuzun 1.haftasýnýn sonunda koðuþ düzeninde yatmaya baþlarýz
Haziranda baþlayan kireç,toprak,su ve dayanýþmadan oluþan Taþ Evimiz dýþtan dýþa 6,5mx10m
ebatlarýnda..
Ekolojik ve yerel deðerlere dikkat ederek taþ,çamur,kireç ve su ile inþaa edeceðimiz barýnaðýmý
ve ilk sebze,týbbi bitkiler bahçemizi Fukuoka&rsquo;nýn Doðal Yaþam-Tarým, Permakültür ve
Geleneksel/Yerel/Kadim yöntemleri kullanacaðýz.Dumanlýdaðda, Dutlar&rsquo;da yaktýðýmýz Çoban
Ateþini Temmuzun baþý gibi hazýr olacak mutfaðýmýzda düzenleyeceðimiz &ldquo;Potlaç-Ýmece
Yemeði,Þöleni&rdquo; ile köylü ve þehirli dostlarla kutlamayý planlýyoruz.Ekolojik köyün tasarý
esnasýnda tüm bu hazýrlýk çalýþmalarýnýn parçasý olmak, farklý doðal teknikleri öðrenmek, iþin
yada ortasýndan tutmak isteyen hatta 3-5 gün deðil daha fazla buradaki yaþamýn parçasý olmak
isteyenler olabilir diye bu duyuruyu yapýyoruz.Çadýrýnýzla ve uyku tulumunuzla,tabaðýnýz,kaþýðý
bardaðýnýzla gelmelisiniz. Gelirken kalacaðýnýz süre esnasýnda yemeyi düþündüðünüz yiyecekleri
olarak beraberinizde getirmelisiniz. Herhangi bir ücret vs.nin olmadýðý çalýþmada olasý
ihtiyaçlar en yakýn köylerden (Bozalan 3 ve Çukurköy 7km) alýnýyor. Ýlk yardýmý bizim yapmamýz
dýþýnda en yakýn saðlýk merkezi 22 km. ile Menemende. Ýzmir-Karþýyaka 45 km.Köye toplu ulaþým y
Menemen,Otogarýnýn karþýsýndaki sokaðýn köþesinde durup Çukurköy&rsquo;e giden araçlara
binebilirsiniz.Çukur köyden sona bize,Turgutlar Köyüne 7km yürümelisiniz.5 yaþlýnýn yaþadýðý kö
geldiðinizde Akçapolat arazisini,Ýmeceyi sorduðunuzda sizi 500m ilerideki bir bölgeye
yönlendirecekler. Umarýz siz gelene kadar yönlendirme tabelalarýný koymuþ oluruz. Takýldýðýnýz
yerde bize telefon açabilirsiniz.Bilmelisinizki arazi koþullarýnda kamp yapýyoruz. Bunun
farkýnda olarak gelin.Arazi koþullarý serttir. Þehir alýþkanlýklarýna ters olduðu için pek çok
insan zorlanabilir.Deterjan yerine kül,kül suyu ve sabun var. Tüp yerine ateþ var, Þebeke
yerine kendi elektriðimiz ve kendi kaynak suyumuz var.Ve lütfen gelirken alkol gibi baðýmlýlýk
yaratan maddeleri ,plastik,gazlý içecek, kaðýt peçete,ýslak mendil gibi çöp olacak bi þey
getirme. Ancak müzik aletini ve heyacanýný,coþkunu, birlikte birþey yapma istekliliðini yanýna
almayý unutma.Sabah erken kalkýp günün önemli iþlerini öðle yemeðine kadar aralarda bol bol
dinlenerek bitiriyoruz. Öðle yemeðinden sonra 17.00 ye kadar serbest zaman,Siesta ::-) Akþam
yemekten sonra deneyim paylaþýmý,atölyeler,ateþ baþý sohbetleri.Sevgiler ::-)
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