Ýmece Evi

HAZAN Mevsimi geldi

Dün gece ve bu sabah sonbaharýn serinliðini hissetmeye baþladýk (7Eylül2018). Yakýcý mevsim
normallerinin üstündeki kavurucu yazý bitirdik galiba :)Yarýn tüm dünyada yaþanmakta olan iklim
deðiþimine dikkat çekilmek için etkinlikler düzenlenirken þehirlerde yaþayanlar klimalarýn yapa
etkisinden deðiþimi ve farkýndalýðý ýskalayacaklar :(Bizde Ýmece Evinde, Ýzmir'in Dumanlýdað'ýn
ise güncel hayat þöyle þekillendi;ÝNSANLAR2018'de düzenlediðimiz kamplar damgasýný vurdu
diyebiliriz. Çok sayýda katýlýmcý, gönüllü, ziyaretçiyi aðýrladýk. Ebeveynleri, annane,teyzeler
gibi yakýnlarý ile gelen her yaþtan çocuk neþemize neþe kattý.Bu sene önceki seneye göre
yurtdýþýndan katýlým daha fazlaydý.Umarýz daha da artar. Gezginler özellikle tekrar Türkiye
üzerinden Asyaya geçiþ yapar. Gezginlerden çok þey öðreniyoruz.
Ýspanya,Ýrlanda,Portekiz,Fransa,Alman köylüleri geliyor. Bazen birkaç ay kalýyorlar.
Dayanýþmayý,paylaþmayý, kültürler arasý etkileþimin önemini, hep birlikte ne kadar zengin
olduðumuzu fark ediyoruz. (bu arada joan Baez çalýyor,Argnentina)BÝTKÝLERGeçen sonbaharda tam
bakým yaptýðýmz bahçeler malçýn (toprak üstü örtüsü) yetersiz olmasý ve koyun gübresi ile gelen
yabani otlarla telef oldu. Çok þükür hepimizi yaz boyunca doyurdu. Ancak biraz daha devam
edebilse iyi olurdu :)Seneye daha kalýn malç yapacaðýz.Diktiðimiz 200 ü geçkin Bebek fidanlar
yavaþ yavaþ ergene dönmeye baþladý. Ýlkbahar bakýmlarýmýz hepsine iyi geldi. Sulama sistemimizi
iyileþmesi sayesinde kovayla su taþýmaktan ve insan faktöründen kýsmen kurtuldular. HAYVANLAR7
sene keçi bakýp sonra bahçelere odaklanýnca sütsüz kalmanýn ne demek olduðunu yeni fark
ediyoruz. Hepimiz tekrar keçi,koyun yada inek edinmek,kendi yoðurdumuzu,peynirimizi yapmak
özlemi ile hayal kuruyoruz.Kediler ve köpek arkadaþýmýz Býdýk herzamanki gibi özgürler. Köyden
Ýmeceye iltica etmek isteyen bir tane kangal kýrmasý ile baþýmýz dertte."Taz" bir yaþýnda ve ço
keyifli bir köpek. Ancak onun sorumluluðunu alamayýz. Köydeki mama dolu çanaklý evinde durmayýp
zamanýný Ýmecede geçirmesi herkes için hoþluk ancak geleceði tehlikede. Çünkü doðasý gereði yak
ya tavuk yada kuzunun tadýna bakacak ve peþinden muhtemel zehirlenecek! Sürekli
baðlanmayacaðý, mutlu olacaðý bir evi olmasýný hayal ediyoruz. Belki kocaman bahçesi olan biri
bu satýrlarý okuyordur.Bu yaz yaban hayvanlarý özellikle kuþlarýn bolluðu dikkatimizi çekiyor.
Baykuþ, Guguk kuþunun yaný sýra Bülbüller arttý. Gece gündüz bize konser veriyorlar. Sansarýn
temizlediði kümesin boþluðu en çok kartal ve þahin komþularýmýzý etkiledi. Tepemizde fýr dönüp
öttürüp duruyorlar "huuu,tavuklar neredesiniz,heyy imece tavuk lokantasý kapandýmý" diye
soruyorlar. DERNEK ÝÞLERÝDerneðimiz saða sola dilekçeler verdi. Ormanda düz kesim, þelalenin
korunmasý, yangýn önlemleri, kaçak avcýlýk gibi konulara dikkat çekti. Ne oldu? çook çok yavaþ
ilerliyor. Hatta uzaktan bakýnca ilerlemiyor bile denebilir. Sabýrla taleplerimizi
yinelemeye, birebir görüþmelerle ilerlemeye çalýþýyoruz. :)OHAL nedeni ile Jandarmaya düzenli
olarak ziyaretçilerin TC sini bildirdiðimiz için yeni gelen karakol komutaný ve Ýlçe Jandarma
Komutaný ziyaretlerimize gelip teþekkür ediyorlar. Çalýþmalarý izleyip bilgi alýyorlar. Tabi
diliyoruzki devletin güvenlik birimlerinin yanýnda birde "HÝZMET" birimleri de gelse.
Köylüye,derneðe kulak verse... Beraberce bu cennet Dumanlýdaðý bozulmadan, yozlaþmadan koruma
altýna alsakta torunlarýmýza temiz bir örnek býrakabilsek.ALT-ÜST YAPIBu senenin yýldýzý Ýmecen
Otaðý oldu diyebiliriz. Herkes ama ençok çocuklar kullandý. Bol bol oyunlar oynandý. Özgürce
daðýttýlar.Sonra topladýlar :) Yoga,Müzik,Üniversite gruplarý etkin olarak kullandýklarý Otað
önümüzdeki sene bahar ve yaz aylarýnda daha fazla grubu aðýrlayacak diye umuyoruz. 100 e yakýn
kiþinin seminer,toplantý yapabildiði, 30 kiþinin ise hareketli etkinlikte bulunabildiði Otað
ihtiyaç duyan,Ýmece ile uyumlu her kiþi ve gruba açýk.Çocuklara eþlik eden yetiþkinlerle yaptýð
çocuk oyun alaný iyileþtirmesi,kaydýrak,yeni salýncaklar,çocuk evi ve resimlendirilmeleri
çocuklara daha doyurucu eðlence seçeneði oluþturdu.Önceki sene yanan evin inþaatý bitmek üzere.
Deneyimlerimizi ve yerel kaynaklarý kullandýðýmýz ev tam bir hibrit,melez, geri dönüþüm evi.
Elde, yerelde,doðada ne varsa kullandýk. Isý izalasyonuna özel önem verdik. Duvarlar 70cm
taþ,50 cm Kerpiç, Çuval,Odundan yaptýk. Çatýya ise tahta plaka üzerine halý,kilim, branda, 3-5
cm toprak döktük. En üstede yeni bir kaynak bulamazsak yangýndan çýkan saçla
kaplýyacaðýz. ÜRETÝMLERGeçen sene (2017) hazýrladýðýmýz traktör sepeti adlý karma ürünlerimizde
alana hediye ettiðimiz az miktarda yaptýðmýz Tarhanayý bu sene 30 çeþitten yaptýk. Minik elleri
yoðurmasýndanmý, Ýmecenin ve Dumanlýdaðýn ürünlerinden olduðundanmý tam bilemediðimiz güzel bir
lezzette oldu. Önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacaðýmýz "Kýþ Kolisi" içine Tarhana baþta olma
üzere yaz boyunca yaptýðýmýz ürünleri koyacaz; Tarhana,Vegan Pastýrma, Çaylar, Baharatlar,
Zeytin, Zeytinyaðý, Sabun,...Toplamda 40-50 adet yapacaðýz. Geçen seneki gibi ayný bedelle 200
tl. Bu da keresticiye,nalbura borcumuzu ödeyeceði gibi kýþýnda bizi rahat ettirir.Yýlbaþý için
þirket hediyesi olsun diyen bir takipçimiz çýkýp 60 tane daha istese hemen Ýmar barýþýndan
yararlanýp Bayramiç,Zeytinlinin baþýna gelen (*) bizimde baþýmýza gelmez. Varmý öyle birileri
?Hazan Mevsimin hüzünle deðilde yenilenmeyle, dinamizmle anýlmasý dileði ile...(mektup Özay
Gönlümün Ninesiyle bitti :) Sevgi,Dayanýþma ve Neþeyle kalýn. 7 Eylül 2018 Ýsmail Yenigün
(Gönüllü,Kurucu,Kolaylaþtýrýcý,Bahçývan,Dülger çýraðý,...)Imece Evi Dogal Yasam ve Ekolojik Coz
Ciftligi www.imeceevi.orgimeceevi@gmail.com543-6775809 Duyuru grubumuz;
http://tech.groups.yahoo.com/group/imeceeviFeys
grubumuz;https://www.facebook.com/groups/7294715933/?ref=ts&fref=tsFeys
sayfamýz;https://www.facebook.com/imeceevi/(*)Bayramiç,Zeytinlide kurulu kardeþimiz saydýðýmýz
topluluðun evi imar izni olmadýðý için geçtiðimiz kýþ valilikçe yýkýldý.
http://www.imeceevi.org
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