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2004-Ekolojik yaþama merhaba ::-)

Ýmece Evi Kurucularýndan Ýsmail Yenigün'ün yaþamýndaki radikal dönüþümün ilk mektubu; Ekim,200
Beni bir parçada olsa tanýyanlarýn bilmesi gerektiðini düþünerek gecikmelide olsabu yazýyý kale
alýp size yaþamýmdaki önemli bir dönemeçte olduðumu bildirmek istedim.Babamýn rahatsýzlýðý ile
Meslek Lise-2-Kimya&rsquo;yý býrakýp baþladýðým 28 yýllýk &ldquo;Ayakkabý Malzemeciliði
Ticareti&rdquo; iþimi 1 Ekim günü resmen sonlandýrmýþ durumdayým.Artýk ayaklarýmýn gitmediði,he
geçen gün köreldiðimi,öldüðümü hissettiðim,geleceðe daha karamsarbaktýðým iþi býrakýp beni mutl
edecek,daha saðlýklý olacaðým,üretken olacaðýmý düþündüðüm hayalimin araþtýrmasýna baþladým.Ail
geleceði,çocuklarýma bir ticarethane,bir tüketim modeli yerine;Üreten,paylaþan bir seçenek
hazýrlamanýn daha doðru olacaðýný düþündüm.Yaþadýðýmýz kentlerin cazibesi olan sosyal çekicili
aldanmayýp, aslýnda zamansýzlýktan yýl içinde bile doðru dürüst kullanmadýðýmýz kültür-sanat
etkinliklerinin yanýndaki dezavantajlarý bizi insanlardan,dostlarýmýzdan ve hatta aile içi
iliþkilerden uzaklaþtýrdýðý,azalttýðý,yabancýlaþmaya baþladýðýmýzý fark ettim.Tüm ihtiyaçlarýmý
en basit ve zahmetsiz tek yolunun PARA olduðunu keþfettik. Günde 12 saat çalýþýp
çocuklarýmýzý,geleceðimizi garanti altýna almak adýna kazandýðýmýz paranýn satýn alma gücünü fa
ettik.Ve komþudan istemek,onunla temasa geçmek yerine telefon yada internet ile sipariþ
vererek soðaný, limonu,tuzu evimize paket servis yaptýrdýk.Üþendik yemeði de eve getirttirir
olduk. Paranýn gücü ailenin tüm bireylerini mutlu ediyordu.8 yaþýndaki kýzýmýn arkadaþlarýnda
cebinde cep telefonu ve 20 milyon harçlýk varken ve bir elinde &ldquo;kola&rdquo; diðerinde
&ldquo;fanta&rdquo; ile dolaþýrken bu içinde bulunduðumuz durumun vahametini henüz
anlayamamýþtýk.Çocuklar &ldquo;televole,popstar,avrupa yakasý&rdquo; dizilerinin aðýzý ile de
konuþunca anlayamadýk.Çünkü biz o sýrada para kazanýyor ve toplumu toptan kurtaracak çalýþmalar
içerisindeydik.Yaþadýðýmýz sosyal,kültürel ve ekonomik kirliliði henüz kavrayamamýþken öncelik
duyarlýlýðýmýz olan Çevresel, doðal ekolojik felaketin neticesi kapýmýzý çalmýþ 13 yaþýmdaki oð
&ldquo;alerji&rdquo; 8 yaþýndaki kýzým &ldquo;erken ergenlik&rdquo; rahatsýzlýðý ile bu yaþamýn
doðal sonucu olarak boðuþuyordu. Ve bizim gözümüz kör olmuþçasýna insanlara gezegenimizin uçuru
yuvarlandýðý &ldquo;kimyasal kirlilik,GDO,küresel ýsýnma,savaþlar,adaletsizlik&rdquo; nutuklarý
atarken hala kendimize toz kondurmuyorduk.Biz elimizden geleni yapýyorduk (!)Çocuklar özel
okula servisle gidip geliyor.Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarýnda.TV&rsquo;den
kalkýp bilgisayara,sýkýlýnca MP3 Cd-lerine ondanda sýkýlýnca tekrar TV. vs..Koca þehirde
milyonlarýn arasýnda aslýnda hep beraber yalnýz yaþýyoruz.Çocuklar diyerek kendimiz için
&ldquo;güvenli&rdquo; fanuslar yaratmýþýz.Bu örnekleri uzatmak mümkün. Özetle yanlýþ yolda
olduðumuzu fark edip yanlýþtan dönmenin yollarýný arýyoruz. Hýzlý bir þekilde yaþamýmýzý sadele
gerektiðini,israfý önleyip üretime geçebileceðimiz temel ihtiyaçlarýmýzý en doðal yoldan nasýl
karþýlayabileceðimizi, kültürel ve sosyal zenginliðe kavuþmanýn yollarýný araþtýrmaya baþladýk.
gibi düþünen insanlar varmý? Varsa onlar ne düþünüyor? Küçük kent,kasaba yaþamýný göze alabiliy
Kendimize köy kurabilirmiyiz? Dünyadaki eko-köyleri bilip sýcak bakýyorlarmý? Tüketim
sarmalýndan çýkýnca temel gereksinimlerimiz için üretim yapmamýzýn yeterli olduðunu düþünen
varmý?Türkiye&rsquo;de %45&rsquo;in çiftçi ve bunun %98&rsquo;inin küçük üretici olduðunu,Ve
bunun büyük çoðunluðunun kendine yeten çiftlikler,aileler olduðunu bilen varmý?Kendine yetmek;
hayvansal ve bitkisel ürünleri birarada üretmek olduðu,yaðýný,ununu hatta kakao yerine keçi
boynuzu kullandýðý demek olduðunu ben daha yeni öðrendim.Davarýn büyük baþ (sýðýr,inek) olduðun
sanýrdým deðilmiþ;Küçükbaþ,keçi- koyunmuþ. Þu an gezmekte olduðum,staj yaptýðým çiftliklerde ve
köylerde yaþamýn gayet yavaþ aktýðý ve kendine yeter oranda ihtiyaçlarýn giderildiðine tanýk
oluyorum.Çocuðumu evlendireceðim,onlara þehirde ev alacaðým, eeee þehire gitmiþken eðlenmemek
olmaz diyen,Geleceði garantiye alalým, daha çok çalýþýp PARA kazanalým diyen çiftçi arazisine p
kazandýracaðýný düþündüðü tek bir ürün ekiyor,dikiyor. Bazýsý kendine bostan bile ayýrmýyor hep
örneðin; ya domates, ya mýsýr yada ay çiçeði dikiyor. Bu arazisindeki elementlerin azalmasýna
neden oluyor. Doðal gübre alacaðý hayvanlarýný uðraþmayayým diye sattýðý için basýyor suni güb
Sonra yetmiyor basýyor tarým ilacýný...Arazisini kirlettiði gibi hesap ettiði paraya da
satamýyor ürününü. Bankaya kredi borcu,kimyacýya borç sarmalýna giriyor. Kabzýmal yada celepte
durumu kullanýp çiftçiyi neredeyse fasoncu durumuna sokuyor.Yani köyde artýk insanlar para
peþine düþmeye baþlamýþ. Köylüde boyunun ölçüsünü topraðýný sattýkça fark ediyor (?!) Çiftçinin
parlamentoya iletecek STK&rsquo;lar bizim kentteki STK lardan ve siyasi partilerden bir
farký yok. Gönüllüyüm diyen kuruluþlarda PARA peþinde. Pek çok dernek,vakýf ve kooperatifin ba
resmen çöreklenen ve etki alanýndaki enerjileri emen gönüllü maskesine bürünmüþ insanlar
doldurmuþ.Ülkemizin enerjilerini,umutlarýný sömürmenin yanýnda bir Dünya ve Avrupa FON
&lsquo;larýný da bizim adýmýza emmek için harika cilalanmýþ FON PROJELERÝ üretiyorlar.Aðzý çok
laf yapan bu insanlarýn gerçek yüzünü görenlerde genellikle kendi kendine söylenip meydaný
kurtlara býrakmayý tercih ediyor-uz. Ben en azýndan kendi adýma yeter,stop ve hatta çüþþþ diyor
Þu an sesim tek kiþilik yani az çýkýyor.
sýra siyasi boyuta da gelecek,gelmeli diyorum.Ve bu mesaj inanýyorum ki bazý insanlara
yaþamýný deðiþtirmesi,dönüþtürmesi için güç verecek,yüreklendirecek.Herkesin kýra,köye gelmesin
gerektirmeyen saðlam bir proje oluþturabiliriz.Önemli olan ayný hayali görüp,ayný hedefe
bakabilmek. Ayný dilden,frekanstan konuþabilmek.Kendimizi ait hissedeceðimiz bir
gurubumuzun olmasý.Kimimiz doðada yaþar üretim yapar, köyümüzde çiftçi olur,balýk avlar,hayvan
besler,marangoz olur,taþ ustasý olur,elektrikçi,biliþimci olur.Kimimiz perakende satýþ
yapar,Kimimizde toptan daðýtým aðýný kurar.Kimimizde siyaset yapar,dernek,parti,dergide
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çalýþýr. Tek yapmak gereken istemek ve kolektif yaþamýn ön þartý olan uzlaþmaya hazýr olmak!
sevgilerimi iletiyorum ::-)Ýsmail Yenigünyenigun@gmx.netçiçeði burnunda ekolojik-sade yaþam
giriþimcisi.05-10-2004
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