Ýmece Evi

SSS- En çok merak edilenler

Ýmece ne demek? Anadoluda binlerce yýldýr yaþamýþ topluluklarýn oluþturup bize aktardýðý
&ldquo;dayanýþma&rdquo; biçimini biz &rdquo;imece&rdquo; diye özetlesek de Türk Dil Kurumunun
açýklamasýda aþaðýda;
1
.
Kýrsal topluluklarda
köyün zorunlu ve isteðe baðl
köylülerce eþit þartlarda emek
birliðiyle gerçekleþtirilmesi.
2
.
Birçok
kimsenin
toplanýp el birliðiyle bir kiþinin veya bir topluluðun iþini görmesi ve
böylece
iþlerin sýra ile bitirilmesi.
Neden Ýmece Evi kurmaya karar verdiniz? Yýllardýr
savunduðumuz &ldquo;baþka bir dünya mümkün&rdquo;ü mümkün kýlmak için! Gerçekten eleþtirdiðimiz
dayatýlan sisteme alternatif olarak savunduðumuz &ldquo;barýþ içerisinde, kolektif,sade ve
ekolojik yaþam&rdquo; mümkünmü? Sosyal ve siyasi yaþamda savunduðumuz fikirleri
&ldquo;özel,aile ve iþ&rdquo; yaþamýmýza uyarlamak mümkünmü?Yoksa yýllardýr yaptýðýmýz gibi çöp
ayrýþtýrarak,çevre ve barýþ eylemlerine katýlarak, toplumsal sorumluluðumuzu yerinemi getirmiþ
sayýlýyoruz? Çocuklarýmýza ne býrakacaðýz? Eleþtirdiðimiz sistemin gerçek,önerilerimizin ise ha
olduðunumu? Ýþte Ýmece Evi bu hayalin gerçekleþmesinde ilk basamak! Sonrasý ise
&ldquo;Ekoköy&rdquo;.
Ekoköy ne demek? Dünyada hýzla çoðalmaya baþlayan Ekolojik Köylerin
genel ortak özelliði;Ayný hayali gören insanlarýn bir araya gelip 3-4 neslin yaþadýðý
özerk,baðýmsýz,gerçek demokrasilerin uygulandýðý,barýþ ve saygýnýn hakim olduðu, birlikte
üretip,birlikte doyduklarý,üretim fazlasýný satýp,diðer üreticilerle takasa giden,doðadan
almaktan çok vermeyi,onarmayý düþünen,kendine yeten ortak tesislere bir yaþam örneði.
Bu
deðirmenin suyu nereden geliyor? Nasýl geçiniyorsunuz?
Ýlk kuranlarýn çocuklarýnýn
geleceklerinden borç alýp ortaya koyduklarý para ile kurulan Ýmece Evinde üretilenler yada
benzer üretimi yapmasý için teþvik edilen dost üreticilerin ürünlerinin þehirlerde yaþayan
dostlara satýlmasý ile kimseye muhtaç olmadan sürdürmektedir. Bunun dýþýnda ne fon ne emekli ma
nede kira,faiz geliri,amca,teyze desteði olmadan minnacýk bütçe ile yaþam hem ekolojik hem
ekonomik hemde eðlenceli olarak sürmektedir. Ýmecede gerçekten hiç deterjan yokmu? Kendi
temizlik malzemelerimizi kendimiz hazýrlýyoruz.Kendi yaptýðýmýz sabuna ilave olarak, bulaþýkta
odun külü, çamaþýrda kül suyu kullanýyoruz. Hijyen sorununu nasýl çözüyorsunuz? Tüketim çaðýn
daha doðrusu çýlgýnlýðýna yetiþmek mümkün deðil!Ve elbette bu sistemin ürettiði hijyen anlayýþý
Evinde çevre saðlýðýna zarar verecek hiçbir kimyasal madde olmadýðý için üstümüze baþýmýza bula
toprak türü parçalardan baþka bir þey yok.Su ve sabun yeterli temizliði saðlýyor.
Peçete niye
yok? Çöp ürettiði,kaynaklarý tükettiði için kullanmýyoruz.Onun yerine her yerde çeþme ve sabun
var ::-)
Ütopik olan hedefiniz size inandýrýcý geliyormu? Tüm somut gerçeklikler, ilk
düþünüldükleri zamanlar birer hayaldi! Barýþ içerisinde bir dünya bugünkü þiddet ve tüketim
toplumunda ulaþýlmaz gibi görünüyor ama imkansýz deðil. Hýzla ekolojik felakete gitmekte olan
dünyamýz belki bu dönüþümünü buzul çaðýna girdikten sonra yapabilecek!?
Nasýl besleniyorsunu
Ýzmir-Turgutlar Köyündeki arazimizde bahçelerimizi yeni yapýyoruz. Bu ürünler olana kadar
yiyeceðimizin tamamýný dýþarýdan satýn alýyouz. Sonbahardan itibaren eskiden Kazdaðýnda olduðu
kendi ürettiðimiz yada bildiðimiz arkadaþýmýzýn ürünlerinden,doðadan topladýklarýmýzdan yaptýðý
yemeklerle besleniyoruz.Genel olarak mutfaðýmýz vejeteryan diyebilirsiniz ama zaman zaman
et yediðimiz oluyor. Örnek aldýðýnýz bir model varmý? Çatalhöyükten beri insanlar hep birlikt
yaþamayý ve birlikte yaþamýn nimetlerinden yararlanmayý bilmiþler.Son yüzyýlda pek çok örnek
oluþtu;Dünyanýn pek çok ülkesinde 100 lerce ekoköy,eko-kibbutzlar,Brezilya-MSTTopraksýzlar,Fransa-Longo mai,Gökkuþaðý Ailesi,Köy Enstitüleri,&hellip;
Þehir kaçkýnýmýsýnýz?
Yoo,Kazdaðlýyýz, Dumanlýdaðlýyýz,Toroslu,Kaçkarlýyýz,Çobanýz,balýkçýyýz,þehri,þehirdeki dostlar
severiz.Þehirlerin beslenme,barýnma,eðitim,tüketim,üretimlerine doðal,ekolojik çözümleri Ýmece
gibi bir cennette üretmek bizi daha mutlu ediyor. Þehirden kaçýp tüm tüketim alýþkanlýklarýný,
tepeden bakan, herþeyi bildiðini sanan , dað evine klima taktýrmayý düþünen, hele iç huzurunu
alkolde arayanlardan da çok korkuyoruz. Ekoloji,çevre,küresel ýsýnma MODASInýmý takip
ediyorsunuz? 1980li yýllardan beri &ldquo;çevre,yeþil&rdquo; hareketin içerisinden
geliyoruz. Bugün geldiðimiz nokta ise herkesin doðal olarak çevreci olmasý
gerektiði&hellip;Bunu &ldquo;moda&rdquo; diye küçümsemeye çalýþmak sadece gezegenin dengesinin
biraz daha bozulmasý demek olur! Ýmece Evine en çok hangi tür insanlar geliyor,destekliyor?
Barýþa, doðal yaþama, özüne susamýþ, dayanýþma ruhu ile ,doðayý kirletmeden yaþamayý merak e
ile biraz soluk almak ve &ldquo;þarj&rdquo; olmak isteyen toplumun herkesiminden farklý
farklý insanlar geliyor ve destekliyor.
Ýmece niye &ldquo;Organik&rdquo; kavramýný
kullanmýyor?&ldquo; Organik tarým yasasý&rdquo; sadece sertifikalý ürünlere bu kavramý
kullanma izni verdiði için deðil,organik kavramýnýn önerdiðimiz ve uygulamaya çalýþtýðýmýz yaþa
biçimine uymadýðý gerekçesi ile kullanmýyoruz.Organik kavramý canlýlarý,canlý organizmalarý kap
&ldquo;doðal yaþamý yada ekolojik yaþamý&rdquo; yeterince anlatmadýðý için kullanmýyoruz. Biz
Karýncanýn olduðu kadar taþýnda dostuyuz. Ýmece niye çevreci kavramý yerine
&ldquo;ekolojistler&rdquo; kavramýný kullanýyor?
Çevreciler börtü böceði,çiçeði,doðal yaþamý
korumak için elinden geleni yapmaya çalýþan sivil giriþim iken ekolojistler ise tüm canlý ile
cansýzýn iliþkisindeki dengeyi &ldquo;neden-sonuç&rdquo; iliþkisi ile açýklayýp yorum yaparak
doðrudan eyleme geçen ve tüm bunlarý demokrasi ile çözen bir kavram ve dünya görüþü olup bizde
benimseyip uygulamaya çalýþýyoruz.
Teknolojiye karþýmýsýnýz?Taþ devrinemi özeniyorsunuz? Olu
caným doða dostu,insan dostu teknolojiye neden karþý olalým?Ýnternet gibi açýk bir
hattý,demokratik hattý dünyanýn her yerinden insanlarla iletiþim ve bilgiye ulaþmak için
gerektiðince kullanýyoruz.Taþ devrine dönmemizi neden olacak olan ise biz deðil bu tüketim
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çýlgýnlýðý.Kaynaklarý bu kadar hoyratça kullanýp gezegenin kaldýramayacaðý kadar kirlettikten s
yaklaþmakta olan ekolojik felaketin sonunda hayatta kalacaklarý sadece taþ devri bekliyor!
Tüm dünyanýn Ýmecedeki gibimi yaþamasýný istiyorsunuz? Ahhh ne güzel olurdu ama bu imkansýz.He
insan ve toplum kendi çözümünü üretecektir elbette.Bu çözümlerin temel dayanaðý eðer &ldquo;bar
ekoloji&rdquo; deðilse sürdürülür olmaz. Siz delimisiniz? Eveeeetttt biz deliyiz.Ýdealizm
çaðýmýzda delilikle eþ anlamlý olmaya baþladý.
Ýmece Evine gelirken yanýmda neler getirmeliyi
Alkol gibi baðýmlýlýk yaratan maddeleri ,plastik,gazlý içecek, kaðýt peçete,ýslak mendil gibi ç
olacak þeyler yerine yukarýda bizimle beraber yemek,içmek istediðin yiyecekleri , müzik
aletini ve heyecanýný, coþkunu, birlikte bir þey yapma istekliliðini , eðer konaklayacaksan
uyku tulumu yada battaniyeni,iþ eldivenini yanýna almayý unutma.
Ýmecede herkes yemeðini
kendimi yapýyor? Hayýr! Ýmecede yaþam, herkesin gönüllü dayanýþmasýna ortak çalýþma esasýna
dayandýðýndan, sabah kahvaltýdan sonra yapýlan iþ planý esnasýnda her iþ gibi yemek yapacak gön
aþçýlarda belli oluyor. Ýmecenin politik duruþu ne? Siyasi yelpazenin &ldquo;yeþil&rdquo;
renginde duruyoruz! Toplumun birlikte yaþamýný doðrudan,katýlýmcý demokrasi ile
çözebileceðini,yasal düzenlemeleri yapacak iktidar gücüne eriþmek yada iktidarý denetleyebilece
siyasi oluþumdan yanayýz.Yaklaþmakta olan &ldquo;ekolojik kýyametin&rdquo; geçici yada
yüzeysel çözümlerle deðil ancak devrim niteliðindeki deðiþimlerle durdurulacaðýna yada
geciktirileceðinin mümkün olduðuna inanýyoruz. Ýmecenin kapýsý herkese açýkmý?...olasý her iþe
olan, &ldquo;þehirlerarasý uçak&rdquo; kullanmadan gelen, kendi sorumluluðunu almasýný
engelleyecek psikolojik bir rahatsýzlýðý olmayan,alkol ve benzeri baðýmlýlýklarý olmayan,
konuþmaktan çok dinlemeyi baþarabilen, toplumsal duyarlýlýðý olan , büyük ailenin parçasý
olabilmeyi isteyen, uzlaþarak birlikte yaþamaya,doðayla uyumlu olmaya hazýr olanlara,katýlýmcý
demokrasiye,ekolojik yaþama saygýsý olan herkese açýk.
Din kavramýný nasýl yorumluyorsunuz?
Her türlü inanca ayný mesafede ve saygýlýyýz.Baþkalarýný zorlayýcý veya suçlayýcý olmamak kaydý
inanç sahiplerinin inancýný yaþamasýný destekleriz.
Köylülere ve geleneklere bakýþ açýnýz ne
Yüzyýllar öncesinden gelen bilgelik ve bilgiyle dolu insanlara hak ettikleri saygýyý
gösteriyoruz. Köylümüzün gelenekleri de bu bilginin davranýþlara yansýmýþ hali.Bu mirasýn
bozulmadan korunmasý ve zenginleþtirilerek sonraki kuþaklara aktarýlmasý gerektiðine
inanýyoruz.Bu yüzden yerel halkýn eski kültürlerini ve hala sürdürülebilen yani bozulmadan günü
kadar yaþayabilen geleneklerinin uygulama yöntemlerini öðrenip bunlardan faydalanýyoruz.
Yakýnlarda hastane var mý hastalanýnca ne yapýyorsunuz?
Bazýlarýmýz temel ilk yardým
deneyimine sahibiz.Acil bir duruma hemen müdahale edebiliriz.Bunun yaný sýra 22 Km.
yakýnýmýzda tam donanýmlý hastaneler bulunmakta.Þu ana kadar herhangi bir ciddi saðlýk sorunu
yaþamadýk.Bol hareket ve doðal beslenme stressiz insan odaklý yaþam zaten saðlýðýmýzý koruyor.
sýkýlmýyor musunuz?
Can sýkýntýsý insana has bir duygu , arada bizimde sýkýldýðýmýz olur, ama
koþullarýný ve kurallarýný kendinizin belirlediði bir yaþam þeklinde sýkýlma olasýlýðýnýz çok a
Sýkýlmaya vaktimiz olmuyor ki...Her zaman herkesin yapacak bir iþi oluyor. Ve burasý çok
sosyal!!! Sürekli yeni ziyaretçiler geliyor&hellip; öðrenmeye&hellip; bilmeye ::-)
Geldiðiniz þehri hiç özlemez misiniz?
Özleriz elbette.Doðduðumuz,anýlarýmýzýn
olduðu,dostlarýmýzýn,akrabalarýmýzýn olduðu þehirleri elbette ihtiyaç duyduðumuz an ziyarete
gidiyoruz.
Keyif verici otlarýn,maddelerin içimine ve sigaraya karþý tutumunuz nedir?
Biz
sigara içmiyoruz. Arazimizin dýþýnda açýk alanda,dumanýna ve izmaritine sahip çýkma koþulu ile
sigara içimine izin veriyoruz. Bunun dýþýnda keyif verici her tür maddenin giriþine ve
kullanýmýna izin vermediðimiz gibi bu maddeleri yoðun kullandýðýný düþündüðümüz insanlarla evim
paylaþmýyoruz.
Ýmece evinin zamanýnda Hippi tabir edilen insanlarýn kurduðu komünal yaþamla
benzerlikleri nelerdir ya da benzerlik çoksa farklýlýklarý nelerdir?
Hippilerle yaþama;
&ldquo;savaþ yerine barýþ,rekabet yerine paylaþým&rdquo; açýsýndan bakýþýmýz temel ortak noktam
Keyif verici madde kullanmýyor oluþumuzda temel farklýlýðýmýz diyebiliriz.
Çocuðumuzla gelmiþ
olsak onun "anne o ablayla abi ne yapýyorlar orada" sorusuna "gak guk, bakma çocuðum o
tarafa " gibi bir cevap vereceðim durumlar oluyor mu?
Ýmece Evi bir anlamda kamusal
alan.Dolayýsý ile dünyanýn pek çok kültüründen insan ziyaret ettiði gibi yerelden köylüler,öðre
dahil toplumun her kesiminden insan ziyaret ediyor.Ve kültürler arasýndaki bu farklar bugüne
kadar sorun ya da rahatsýzlýk oluþturmadý, uyumlu bir ortamýmýz var.Sanýrým kendiliðinden oluþa
bu uyumluluk, Ýmece Evi' nin üretken ve sosyal ortamýndan kaynaklanýyor. Kendi kendize yetmek
için neler yapýyorsunuz? Akla gelebilecek,ihtiyaç duyduðumuz her tür gýdamýzý,besinimizi
üretmeye çalýyoruz. Ýhtiyaç duyduðumuz ne varsa bunu satýn almak yerine nasýl üretebilirizi
öreniyor ve uyguluyoruz. Enerjimizi, evimizi, deterjanýmýzý, boyamýzý, yataðýmýzý, yorganýmýzý
daha pek çok ihtiyacýmýzý karþýlayacak duruma geldik ve parasýz nasýl yaþarýza ulaþmaya çabalýy
Mülkiyeti nasýl çözüyorsunuz?
Büyük çoðunluðu 2B olan arazimizin tapusunu kuruluþunu tamamlay
Vakýfa aktarmayý hedefliyoruz. Tapulu yer için isteyen kendisine köy içerisinden veya çevreden
arsa alýp köyün mimarisine uygun taþ ev yapýp kiþisel mülkiyet edinebilir.
Çocuklarýnýzýn eði
nasýl oluyor. Okula gidebiliyorlarmi ?Ana sýnýfýndan itibaren çocuklar okula gidiyor.Köy
okuluna gidiyor.Tek avuntumuz bu! Genel olarak memnunuz. Köy okullarýnda görev yapan
öðretmenler ve idari kadro þu ana kadar tanýk olduðumuz kadarý ile çocuklarý destekler
nitelikte. Sýnýflar 8-10 kiþilik.Genelde oyun,eðlence halinde geçiriyorlar dersleri. Servisle
getirilip götürülüyorlar.Öðlen yediriyorlar. Ders kitaplarý dahil hiç bir þeye için herhangi bi
ödeme yapmýyoruz.Sabah 09.15 te ders baþlýyor.14.40 ta bitiyor.Çocuklarýn arkadaþlarýnýn köy
çocuklarý olmasý popüler kültür baskýsýndan uzak olmasý,henüz tüketim çýlgýnlýðýna katýlmamýþ o
avantajlarýný yaþýyoruz.Elbette en azýndan Üniversite yada Lise ye kadar çocuklarýmýzý kendi
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okullarýmýzda,dersliklerimizde kendi deðerlerimizle hayata hazýrlamayý istiyoruz. Tabii bu
ancak 5 ve üzeri sayýda çocuktan sonra uygulanabilir. Özellikle kimler GELMEMELÝ?!Sosyal
vampirler,sosyal enerjiyi,sinerjiyi emme potansþyeli taþýyanlar Ýmeceden uzak durmalý. Daha
açýk belirtmek gerekirse; çalýþmaktan,üretmekten ve dayanýþmayý,birlikte daha fazla neler
yapabilirizi,topluma daha faydalý ne tür projeler üretebilirizden ziyade kendini anlatmak,
hazýr dinleyen kibar insanlar varken geçmiþte yaþadýklarýný anlatmak için her fýrsatý
deðerlendiren, çok konuþan ama helede boþ konuþuyorsa Ýmeceye gelmemeliler. Ýhraç ederiz."Yaaa
nedir bu çalýþ çalýþ,Kapitalizmdeçalýþ diyor kolektifde ne bu yaaa " diyen ....ler gelmemeli."
çiftlik iþleri yeni sömürü düzeni galiba.Baksanýza yatak ve yemek için çalýþtýrýyorlar" diyen..
gelmemeli."Abi dayanýþma,kolektif bilmem,ben çiçek,böcek ve de temiz yiyecekle ilgiliyim.
Nasýl permakültür yapýyorsunuz ona bakarým. Ýmeceye geldiðimde dýþarýdan alýnmýþ bir gýda görür
bozulurum" diyen ler de gelip hayal kýrýklýðý yaþamamalýlar.
... aklýnýza gelen sorularý l
imeceevi@gmail.com adresine iletirmisiniz!
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