Ýmece Evi

Erimeden Evrilmeye

Osteoporozun Ýmeceye ettikleri :)Geçen hafta sol kalçamda bir tutulma ve aðrý oluþtu. Hemen
sýcak uygulamasý,masaj filan...ý-ýh...dinlenme,papatya çayý filan biraz rahatladým. Ertesi gün
daha hafif iþler desemde "yooo,olmaz" diyen bir beden uyarýsý.Aðrý devam ediyor. Çare yok bir
bilene gidelim diyerek önce bölgedeki kýrýk-çýkýkçýlarý ziyaret ettim. Çocukluðumda da sýk sýk
buram çýkar,burkulurdu kýrýk-çýkýkçýlar sihirli parmaklarý ile hemen iyileþtirir,hoplamaya zýpl
devam ederdim. Ancak bu sefer öyle olmadý. Birþeyler yaptýlar ama çare olmadý. Neyse deyip
Menemendeki hekim arkadaþlara gittik. Muayene,tomografi,yetmedi MR...ve ilk uyarý geldi;
Aðýr iþ artýk yok!!! Omurgamda aðýr iþten kaynaklanan kemik erimesi baþlamýþ (osteoporoz).Þimdi
aðrým bel fýtýðý baþlangýcý.Ama bu bende 30 yýldýr var.Baþ etmesini biliyorum. Ama kemik erimes
tedavisi ve geriye dönük iyileþtirilmesi yok diyor hekim arkadaþlar.11 yýllýk Ýmece Evi
yaþantýsýnda bedeni zorlamak yaþamýn parçasý. Odun taþýmak,taþ taþýmak.Gübre,toprak,hasat
kolileri,çuvallarý,deðirmenden un, bebek,çocuk,yorulan arkadaþý taþýmak büyük aile yaþantýsýnýn
halleri.Dünden beri Reyhanla düþünüyoruz.Ben aðýr iþlerden çekilirsem ne olacak? Hadi bu seneni
inþaatlarýný gelecek üniversite ve lise öðrenci gruplarý ile bitirdik,ya seneye? bahçeler,mevcu
yapýlarýn tamiri,büyük atölye yapýmý ne olacak? Belkide en önemlisi çalýþmalara katýlan gönüllü
insanlara eþlik etmeden olmazki! Ýlk akla gelen hýzý azaltmak,vitesi küçültmek. Daha küçük bahç
yapmak.Traktör gibi bedeni rahatlatacak araçlar temin etmek. Taze sebze,meyve haricinde
Zeytinciðe daha fazla zaman ayýrmak.Mevcut aðaç sayýmýzý çoðaltmak.Kontrollü biçimde Kazdaðýnda
yaptýðýmýz gibi alternatif konaklamaya izin vererek sistemden büyük oranda baðýmsýz ekonomimizi
sürdürelim diyoruz.Ýlk uygulama olarak kýþ ekimlerini yapmayalým dedik.Zeytin hasadýndan sonra
uzun bir gezi planý yapalým. Uðranacak çok dost yeri,merak ettiðimiz çok antik mekan ve
ulaþýlmayý, derlenmeyi bekleyen pek çok kadim bilgiyi toplayalým diyoruz.Bu arada da þimdi
olduðu gibi daha çok yazý yazmaya olanak olacak :hUzun yýllardýr Ýmeceyi takip eden, yurt
bilen hatta eþyasýný özellikle býrakýp geri geleceðini anlatmaya çalýþan tüm dostlara bu geliþm
bildirelim dedik.Ýmece kabuk deðiþtiriyor.Yeni bir yapýya evrilecek.Saðlýk kýsýtlamasý nedeniyl
bu adýmý atýyoruz. Dayanýþma,bilginin,deneyimin paylaþýlmasý ekseninden sapmadan inadýna
"barýþ,demokrasi,ekoloji" diyerek "Baþka bir dünyanýn mümkün olduðunu" bizzat yaþayarak yola he
birlikte devam.Ýmeceden selam ve sevgilerimizleÝsmail Yenigün22.Haziran.2017Not;1 Temmuza
kadar zamaný uygun olan arkadaþlarý yardýma bekliyoruz. 1 Temmuzda Mimarlýk fakültesi
öðrencileri gelecek.1 Agustos' ta da Liseliler. Onlarýn kalacaðý yerler,WC-DUÞ henüz
bitmedi!!!Elinizde veya çevrenizde atýl duran bir "Traktör" varsa geçicide olsa kullanýmýna
talibiz!Bizim kaçacak yerimiz yok ancak insanlar aðýr iþ koþullarýndan kaçýyorlar.Traktör bizi
rahatlatacak!:)
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