Ýmece Evi

Hakkýmýzda

2005 yýlýnda Ekolojik Köy kurma,kendine yeten üretim sistemini uygulama hayaliyle 2 sene
þehirlerde, çiftliklerde toplanmayla baþladýk...
Adatepebaþý,Gömeç,Assos,Kavurmacýlar,Altýnoluk&rsquo;ta gruplar oluþtu, isimler
koyduk&hellip;daðýldýk&hellip;
2007 de artýk bir yerden baþlayalým deyip Kazdaðýnda kiralýk
bir alanda ekolojik kamp-Ýmece Evi adýyla dünyaya merhaba dedik. Ýmece Evi önce bir çiftliðe
sonrada kendiliðinden bir öðrenme merkezine dönüþtü. 2011 yýlýnda ise kiralýk alandan ve bitip
tükenmez toplanýp daðýlmalardan kaçarcasýna Ýzmir-Menemen&rsquo;deki Dumanlýdað&rsquo;da satýn
aldýðýmýz araziye geçtik.7 senenin tecrübesi ile bir yandan barýnaklarýmýzý,bahçelerimizi yapar
Barýþ içinde temiz bir Dünyayý hemen þimdi yaþamak isteyen bireylerinde kolektife katýlmasý içi
formüller geliþtirdik.Ancak pek baþarýlý olamadýk! 2020 yýlýnda Dumanlýdaðdaki çalýþmalarýmýzý
talihsizlikler nedeniyle sonlandýrýp denize daha yakýn olan Seferihisar-Ürkmez&rsquo;de satýn
aldýðýmýz araziye taþýndýk.Denize 3km mesafedeki yeni arazimizde 16 yýllýk deneyimimizle yenide
düzen kurmanýn heyecanýný yaþadýk.Ancak bu heyecan kýsa sürdü :( Arazi rantýn göbeðinde,imara
bölgedeydi.Yýl boyu binlerce insanýn ziyareti,kamplar bölgenin iki hakimi olan merkezi ve
yerel yönetim arasýnda kalmamýza neden olacaðýný öngörüp taþýnaya karar verdik. Þimdi Fethiye
çevresindeyiz&hellip;. Bölgede zaten var olan haberleþme-dayanýþma aðýndaki dostlarýmýzýn
kolaylaþtýrýcýlýðýnda bölgeye uyum süreci öðretici, besleyici ve ilham verici olarak
geçiyor.Arkadaþlarýmýzla hayallerimizi ama en çok Kooperatif-Ekoköy tasarýmýný konuþuyoruz.
"Feleðin çemberinden geçmiþ" ve tek seçenek dayanýþma,kolektif diye ýsrar eden deneyimli
bireylerle yol almak çok umut veriyor... "Ekoloji,Demokrasi,Barýþ" eksenindeki çalýþmalarýmýz
temelde dayanýþma, iþbirliði ve karþýlýklý ilgiye dayanmaktadýr. Yalnýzlýða ve bireyselliðe kar
etkili aþýyý hazýrlýyoruz. El ele tutuþan, küresel kültürel çöküþü öngören ve bundan kaçýnmak
eden ve en önemlisi yeni canlandýrýcý,üretken yollar yaratan bir insan aðý oluþturuyoruz.
Doðanýn cennet köþesinde, kadim, yerel, geleneksel yöntemleri modern bilimle harmanlayýp
neþeyle, hep birlikte doðal üretim yapýp bunlarý dostlarýmýzla, ziyaretçilerimizle paylaþýyoruz
Ekonomik ihtiyaçlarýmýzý az sayýda ürettiðimiz zeytin,zeytinyaðý,peynir gibi ürünlerimizi ve bi
gibi üretmesi için cesaretlendirdiðimiz üretici,köylü dostlarýmýzýn ürünlerini çalýþmalarýmýza
yada internetten bizi takip eden &ldquo;imecan&rdquo; lar la paylaþarak karþýlýyoruz.
Çalýþmalarýmýza kamplar,etkinlikler aracýlýðý ile katýlan stajyer,kursiyer,gönüllüler veya
destekçiler aramýzda olduklarý esnada "tarým,gýda, inþaat, elektrik, deterjan, boya ve ihtiyaç
duyduðu pek çok þeyi,bilgiyi" deneyimle olanaðý buluyorlar.
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