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Yangýndan doðan sinerji;Ýmece

Bugün Perþembe,Menemen'in pazar günü! Bugün þehire indik. hem pazarýmýzý yaptýk hemde nufus cüz
gibi yanan evraklarýmýzýda yeniden çýkarttýk.Kargolarda,nakliyat ambarlarýnda bekleyen
kolileri,çuvallarý da teslim aldýk.81model renonun içini,üstünü doldurup döndük Ýmeceye.Surya v
Yunusun rahat edecekleri Topraktan,Kütükten yaptýðýmýz toprak evin hazýrlýklarý bitti. Yeni, d
oraný fazla kuzineyi doldurduk meþe ile,verdik harý.Tabiiisoba borularýna dikkat ederek.Közün
düþme ihtimaline göre önlem alarak.Kolileri,çuvallarý açýyoruz birerbirer. Hergöndereni kenara
not ediyoruz.Akþama internetteki listeye ekleyecez isimlerini.Sonra bu isimlerden
birplaka yapýp asacaz Taþ Evin baþköþesine! Kolilerden
kýyafetler,ayakkabýlar,oyuncaklar,kýrtasiye malzemesi, kitaplar,battaniye, yorgan,
aletler,mutfak malzemesi çýkýyor.
Eksik kalanlarýda çarþýdan pazardan alýyoruz imece paralarý ile. Daha güçlü býçkýmýz, aküsü dah
bilgisayarýmýz, wýnýmýz, ve bunlarý güneþten þarj eden minnacýk bir elektrik sistemimiz var.
Her adýmda dünyada iyiliklerin hep daha güçlü ve sürdürülür olduðunu hissediyoruz. O
kolileri,çuvallarý hazýrlayanlarýn emeðini, özenini,þefkatini Dumanlýdaðda çokgüçlübirþekilde
hissediyoruz. Müzisyen bir takipçimiz listelerde muzik aleti yazmamasýna raðmen kargoyla
gitar yollamýþ! Çok sevindik....unuttuk,aklýmýza gelmedi...demekki müzik temel ihtiyacýmýz
deðilmiþ demek! halbuki ne çok muzik aleti bir araya gelmiþti. Müzik aleti çalmayý bilenler
geldiklerinde hazine bulmuþ gibi olurlardý.Ayný kütüphanemiz gibi...
Sanýrým müzik aleti ihtiyacýmýzý fark etmemiþ olmak beni þaþýrttý biraz...duraladým.
Neyse durmak yok,yoladevam :) Yarýndan sonra hem çocuklar gelecek hemde tohum ekmeye
öðrenciler,gönüllüler gelecek. Belediye otobüs vermiþ Ege Üniversitesi Çevre Topluluðuna...boþ
kalan koltuklarýda imeceyi,etkinlikleri takip eden gönüllüler dolduracak.
Dýþarýda hava soðuk! bütün gün dýþarýda bir o yana,birbu yana koþturup çocuklar geldiðinde eks
birþeyleri kalmasýn,odun,su sistemi,elektrikhazýr olsun.Evin saðýndan solundan rüzgar girmesin
diye çabaladýk.Sanýrýmbitirdik.Þimdi gündemimiz bahçeler. De soðuk havada gençler hastalanmasa.
Hepsorarlar sizin en kýymetliniz ne diye?
Tohum deriz! bizim, aslýnda yaþamýn en kýymetlisi tohumdur.Yerli,nesilden nesile aktarýlan
tohumlardýr hepimizin hazinesi. Þehirde yaþarken bu pek bilinmez. Ancak kendi gýdanýzý
üretecekseniz dahi tohumun önemini çok kýsa sürede anlarsýnýz. Eðer köylüyseniz,
birtopluluk,kolektifseniz, baþkalarýnýda doyuracak kadar üretim yapýyorsanýz,yada yapmayý
planlýyorsanýz tohum sizin için,bizim için daha da kýymetli oluyor. Çünkü tohum olmadan hayat
sürmüyor. Þehirde elbette ihtiyaçlar satýn alýnarak hayat sürüyor.Ancak o hayatlarý sürdürmek i
gerçek gýdaya ihtiyaç var.Ve gerçek gýdada gerçek tohumlarla üretilebiliyor. Ve bu gerçek
tohumlarýn da bekçileri,koruyucularý,emanetçileri var. Gelen kolilerin arasýnda bebek eþyalarý
elbette hemen tebessüme neden oluyor ancak tohum kolisini açtýðýnýz zaman sanki hazine sandýðýn
açmýþ gibi oluyrosunuz. Gerçi korsanlarýn veya krallarýn hazinesandýklarý karmakarýþýk,týkýþ tý
altýnla,mücevherle doludur.Fakat tohum sandýklarý týkýþ týkýþ deðil aksine dolduranýn özenini,
kýymetliye gösterilen deðeri hemen anlarsýnýz. Hele sizde bir üretici iseniz tüm varlýðýnýzla
hissedersiniz.
Bu cümleleri okuyan üretici,bekçi,koruyucularýn beni anladýklarýný biliyorum. Yalnýz olmadýðýmý
biliyorumki þimdi Toprak Evde birsürü tohum kolisi var.içleri çeþit çeþit tohum dolu. Tohumlarý
gönderenlere tek tek teþekkür ettik. Saðolsunlar var olsunlar. Sayelerinde bahçelerimiz
þenlenecek. Ve bu tohumlardan çýkan gerçek sebzeler bizleri,bahçe ortaklarýmýzý doyuracak, þifa
olacak. Bizde bu bahçeler sayesinde baðýmsýz ekonomizi sürdürmeye devam edecez. Bu döngü bize
hayat verirken pek çok insana ilham ve örnek olacak. Ne þanslýlarki Suryalar, Yunuslar bu
döngünün içinde yetiþiyorlar. Hem doðal besleniyorlar hemde dayanýþmaya tanýk oluyorlar.
Samimi gerçek insani iliþkiler, evrensel deðerler bizi beslemeye ve geliþtirmeye devam
ediyor. Hepsi hepimizin oluþturduðu sinerji sayesinde oluyor.
Kadim zamanlardan beri bu sinerjiye atalarýmýz "ÝMECE" demiþ.
Yaþasýn,varolsun,çoðalsýn imeceler :)

http://www.imeceevi.org
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