Ýmece Evi

Kýþa Hazýrýz

Ziyaretlerden döndük. Kýþlýk odunumuzu hazýrladýk.Evlerin açýklýklarýný týkadýk,sývadýk.Yaðmur
ayazlar kýþý daðýmýza getirdi. Bugün yarýn sularda donmaya baþlar. Doðadaki mevsimsel iklimsel
geliþmelere 12 yýlýn ardýndan daha hazýrýz. Daha hýzlý adapte oluyoruz. Kendimizle,çevremizdeki
insan hareketleri ile ilgilenmekten fýrsat buldukça doðadaki diðer aktörlerin mevsim
geçiþlerine tepkilerini gözlemlemeye çalýþýyoruz. 12 kýþ tam zamanlý yaþayýp tanýk olmamýza rað
sene yepyeni ayrýntýlara tanýk oluyoruz. Yaðmurun,donun,karýn doðadaki etkilerini teorik
olarak öðrenmeye devam etsekte bunlarýn pratik karþýlýðý bizi þaþýrtmaya,heyecanlandýrmaya deva
ediyor. Tanýklýklarýmýzý yazýlý paylaþmak için henüz çok erken. Henüz 22 aylýk Yunusun deneyimi
yazmasý seviyesinde hissediyoruz kendimizi.YUNUSBu arada Yunus 22 aylýk oldu gibi.
Misafirliklerde,kapalý alanlarda "mýzmýz,huysuz,iþtahsýz" iken döner dönmez adeta bebeklikten
çýktý,büyüdü. Tipik kýrsalda büyüyen erkek çocuk davranýþlarý göstermeye baþladý.
Meraklý,neþeli,iþtahlý,konuþkan,hareketli. Güneþi,Ayý,Yaðmuru,Aðaçlarý,çiçekleri,böcekleri fark
etmesi,kendiliðinden sevmesi, yediklerini paylaþmasý, hep odak olmaya çalýþmadan kendi kendine
oyun kurmasý, basit cümlelerin çoðunu anlamasý, basit anlatýmlarla kendisini ifade edebilmesi
bizi ziyadesi ile memnun ediyor. SURYASurya neredeyse 9 yaþýnda. Taþýmalý sistemle köy
çocuklarýnýn gittiði Haykýran Köy okulunda 3. sýnýfa gidiyor. Okulundan,arkadaþlarýndan,öðretme
Müdüründen çok memnunuz. Her sabah seher vakti bulutlarýn üzerinden, tanýn kýzýllýðýnýn ardýnda
doðarken Turgutlardan okul serivsine biniyor. Serviþçide bizim komþu,Çukurköylü.
Doðaköy,Yanýkköy,Hasanlardan'da gelen 12 çocukla neredeyse bütün gün öðretmenleri eþliðinde oy
oynuyorlar. Hademesinden Müdürüne herkesin çocuklarýn üzerine titrediði bu köy okulu popülerkü
etkisinden olabildiðince uzak.Surya hala Arkeolog,araþtýrmacý bilim insananý olma hedefini
sürdürüyor. Ýnsanlýk tarihi ile beraber son zamanlardaki konusu "Evren". Herkesle
mitoloji,evren,tarih konuþmaktan büyük zevk alýyor. Kapý gýcýrtýrtýsý, tencere týkýrtýsý duydum
dansa geçiyor. son haftalarda annesinin mesleði olan Moda Tasarýmcýlýðýna göz kýrpmaya
baþladý.Defileler yapmaya bayýlýyor. Bir tarafý Viking-amazon, bir tafafýda popüler kültürün ýþ
yansýtýyor.ZÝYARETLERKýþýn gelmesiyle sadece pazar ziyaretçilerini o da güneþliyse
aðýrlýyabiliyoruz. Çay ikram edip yaptýklarýmýzý gezdirip,anlatýyoruz. Kapalý havada
ziyaretçilerimizi kapalý alanda aðýrlayacak ortak alanýmýzýn inþaatý bitmediði için aðýrlayamýy
olmak bizi biraz mahçup ediyor. Açýk mutfak havalar ýsýnýnca,muhtemel mart sonu gibi devreye
girer.O zaman gönüllüleri de almaya baþlarýz. Hersene olduðu gibi bu senede uzun dönem gönüllü,
yani tüm senelik tek yada çift stajyer kabul edeceðiz. Bu yöntem bizim için sorumluluk paylaþým
açýsýndan rahatlatýcý,Stajyer açýsýndan da doyurucu bir deneyim imkaný. Stajyerlerin seçimi içi
özel bir protokolümüz olmamakla beraber deneyimlerimiz gösteriyorki onlarca baþvuru arasýnda
uzun döneme geçenlerin ortak özelliði köy kökenli, kýrsal deneyime sahip deðilse aktivist,
kiþisel motivasyonunun yüksekliði diyebiliriz.DERNEKDernek devir iþlemlerini bitirip büyük
oranda teslim aldýk. Yakýn çevremizi üyeliðe davet edip kayýt etmeye baþladýk. Kýsa,orta,uzun
dönem plan yapýp gene yakýn çevremizi plana dahil etmeye baþladýk. Aidat,baðýþ iþlerini
kolaylaþtýrsýn diye banka hesabý açýyoruz. Yeni yýl ile beraber Valilik,Kaymakamlýk,Belediye,
Orman,Tarým müdürlükleri ile resmi temaslara baþlayýp tespit ve önerilerimizi ileteceðiz. Son
hazýrlýklarýda bitirince Dernek üyeliði, planlarýmýza katýlým, ekonomik destek için ayrý bir du
yapacaðýz. Bu arada istediðimiz müzik sistemi ve Printerler bol bol geldi. Ýlgilenen
destekleyen,imeceyi yaþatan herkese çok teþekkür ederiz.TARIM Yaðmurlar baþlamadan önce araziy
bol bol koyun göbresi atýp týrmýkla sürmüþtük. Fidanlarý da bol bol gübreleyip çevresini açmýþt
yaðmurlarla beraber geliþimi gözlüyoruz. Ýlk defa bol gübre ile tanýþan toprak, böcekler ve
göremediðimiz diðer canlýlar aldýðýmýz titreþime göre büyük kýþ kutlamasý yapýyorlar. Yaðmurla
yitirince teraslarýmýzý iyileþtirip, budama,fidan bakýmý yapacaðýz. Traktörün hayatýmýza girmes
tarýmsal faaliyetlerin dýþýnda ulaþým, nakliyeyi çok rahatlattý. Yapay Zeka Traktör gelene kada
74 model Leyland bizim iþimizi bol bol görür :)ÜRETÝM ve EKONOMÝYerel dernekler için oluþturulm
STGM'nin hibe rpogramýna ve Tarým Bakanlýðýnýn Genç Çiftçi programýna baþvurmaya karar verdik.
çeþidimize þifalý bitkileride dahil edelim dedik. Bunun için 3 dönüm yer ayýrdýk. Birde organik
sertifikalý yapalým dedik. Çünkü buradan çýkacak tek bir þifalý bitkiyi kendi aðlarýmýzda yani
mektubu okuyan sizlerin almasýný bekleyemeyiz. Piyasaya,toptancýya verincede bizim bitkiye
konvansiyonel mamelesi yapmasýn diye sertifika alýyoruz.Yýlýn son ve en sevdiðimiz,geçimimizi
büyük oranda saðladýðýmýz Taþ deðirmen Zeyinyaðý zamaný geldi. Yarýn Kazdaðýnda zeytinleri Taþd
sýkýyoruz. Þu an herkes bu soðukta harýl harýl zeytin topluyor. soðukla beraber Zeytin tanesi
dalýnda yaðlandý.Lezzetlendi. Muhtemel Pazartesi kargolama aþamasýna geliriz. Siyah ve yeþil
zeytinimiz olgunlaþtý. Ýncir,Alýç,Yabani Elma,Ahlat sirkelerimiz hazýr. Sadece zeytinyaðýý sabu
kuruyor. Ýsteyenlere güncel listemizi yollabiliriz; imeceevi@gmail.comYENÝ YIL--->
2018Dünyada vandalizm,ýrkçýlýk, þiddet artmýþ gibi görünüyor olsada biz umudumuzu büyütmeye,çoð
devam ediyoruz. 12 sene önce baþladýðýmýz Ýmece yolculuðunda dayanýþmanýn,yardýmlaþmanýn,üretim
ailenin özgürleþtiren,iyileþtirici gücünü gördük. Dileriz dayanýþmalar,üretimler çoðalýr,yaygýn
Rekabet yerine iþbirliðini, korku yerine güveni, ayrýþmak yerine birliði, popüler kültür yerin
özkültürümüzü oluþturmak,yaþatmak,yaymak dileði ile mutlu,neþeli,saðlýklý yýllar dileriz,hepbir
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