Ýmece Evi

Yeni yerimiz;Seferihisar

Seferihisardan herkese merhaba
Uzun dolaþmalar,araþtýrmalardan sonra yeni arazimizi
Ýzmir,Seferihisar&rsquo;ýn minik sahil kasabasý Ürkmez&rsquo;den aldýk. Temmuzun ikinci
yarýsýndan beri tasarým,bölgeye uyum ve kuruluþ çalýþmalarý ile arazide yaþam düzenimizi kurduk
Bu süre esnasýnda bize yaþam alanlarýný açan,yeni yer araþtýrmalarýmýzý kolaylaþtýran,davetleri
icabet edemesek te varlýklarýný,desteklerini hissettiren tüm dostlara þükranlarýmýzý tekrar
buradan iletiyoruz. E-posta baþta olmak üzere tüm iletiþim araçlarý ile bize ulaþýp
&ldquo;Ýmeceyi var etmek için ne yapabiliriz&rdquo; diye soran,cesaretimize
cesaret,azmimize azim katan,umudu çoðaltan herkese tekrar teþekkür ederiz. Yeni yerimiz
Ürkmez&rsquo;i,bölgeyi,insanlarý,daðýný,denizini çok sevdik. Mavi bayraklý pýrýl pýrýl denize 3
mesafedeyiz. Siestalarýn neredeyse tamamýný denizde geçiriyoruz. Sabahlarý güne erken baþlayýp
en yakýn yerleþime 1km mesafede gene yaban hayatýn içerisinde sýfýrdan baþlayarak
barýnak,mutfak,bahçe, atölye,depo,elektrik,su sistemlerini kurduk. Son haftalarda yeni
rutinlerimiz oturmuþ,adrenalin seviyemiz düþmüþ olduðunu hissedebiliyoruz. Yunus 4 yaþýnda
yüzmeyi öðrendi,þehir rutininden çýkýp kýrsalýn,imecenin alýþkanlýklarýna geri döndü. Çevreyi
keþfetmek,tekrar baltasýna,keserine,wýn&rsquo;ýna(þarjlý matkap),kozalak ve odunlarýna
kavuþmaktan dolayý çok mutlu. Özellikle kedi dostlarýna J Sevdiceðim Reyhan hýzlýca atölyesini
kurdu.bir yandan gýda,krem,sabun,arap sabunu üretimine baþlarken ayrýca yeni ahþap
verendasýnda &ldquo;Makrome&rdquo; ürünler çýkartmaktan büyük keyif alýyor. Yakýnda bu ürünler
duyuracaz.. diðer bir hayali ise burayý &ldquo;Yoga-Dans&rdquo; merkezi haline getirmek
hayal-tasarým aþamasýnda,&hellip;
Bendeniz (Ýsmail) yeni bir yeri kurma heyecanýný oldukça
yoðun yaþýyorum. Ailemi,çocuklarýmý,dostlarýmý güven içerisinde, üretken halde dayanýþma,payla
terbiyesi ile aðýrlýyor olmak, kýrsal deneyimi,üretim deneyimi olmayan &ldquo;babana bile
güvenme,nerde çokluk orada bokluk&rdquo; gibi dezavantajlý bir ortamda yetiþmiþ bireyler ile
&ldquo;imecenin gücünü&rdquo; paylaþarak besleniyorum.
Ürkmez Girit&rsquo;den gelenlerce
kurulmuþ. Sonra sahile yerleþip burayý,araziyi aldýðýmýz &ldquo;Eski Ürkmez&rsquo;i&rdquo;,daðý
eteðini bize býrakmýþlar. Kasaba son zamanlar da dýþarýdan çok göç almýþ.Yazlýkçý ve tatilci m
Rahat,yavaþ,Ege kasabasý. Çevrede köylülük kalmamýþ.Herkes kasabada yaþýyor.Tertemiz havaya,suy
sahip. Heryer Zeytin ve Mandalin. Korona ve bitmeyen &ldquo;Yaz&rdquo; nedeniyle
yazlýklar ve sahiller hala dolu,boþalmýyor! Son bir ayrýntý-burasý çok hoþ ve deðerli!! 8 ay
hissedardan bürokratik engelleri iki haftalýk uðraþýn sonunda tapuyu aldýk. 8 yaþlý insan pa
paylaþmadan,arabalarýna binmeden önce tapunun önünde beni beklemiþler.Haber
verdiler,gittim&hellip;kaldýrýmda,güneþin altýnda bekliyorlar. &ldquo; hayýrlý olsun&rdquo;
dedikten sonra gittiler.Çok sevindim...parayý alýp gidilirdi &ldquo;yeni&rdquo;
normalde!... Arazinin çevresi hazine ve orman. 20sene önce yanmýþ bir bölge..Yeniden
aðaçlandýrýlmýþ.Tapu sahibi de bazý deliceleri aþýlamýþ,her yer zeytin.Bol bol
&ldquo;Delice,Sandal,Sakýz,Pýrnal Meþesi(Pelit),Kekik,Hayýt ve Koca Yemiþ (Davulgu,Dað
Çileði),Kuþkonmaz var. Dediklerine göre &ldquo;Kuzu Göbeði&rdquo; baþta olmak üzere mantarý da
bolmuþ. Hemen önümüz göl.Yani su bol olunca rengarenk Yusufcuklarda bol....Tavþan,Tilki,Domuz
ilk gördüðümüz hayvanlar. Þahinler tepede dönüyorlar...:) Durumlar böyle.Haber verelim
dedim.Biliyoruzki akýlýnýzýn bir köþesinde merak ediyorsunuz. Bugüne kadar yakýn
dostlarýmýz,tanýdýðýmýz gönüllüler çadýrlarý ile gelip zaman zaman kuruluþun parçasý
oldular.Etkinlik,Kamp düzeni ise sanýrým ilkbaharda tohumlarýn toprakla buluþma döneminde,Þubat
sonu gibi baþlar. Bu süreye kadar bekleyemeyecek olanlar için hafta sonu çalýþma kamplarý
düzenleyelim dedik. 3-4 Ekimden baþlayarak,çalýþmalara katýlmak isteyenler günübirlik veya çadý
ile önceden kýsa e-posta ile haber vererek katýlabilir. Çalýþmalar her zaman olduðu gibi
kolektif bir plan ve herkesin beraberinde getirdiði yiyeceklerin paylaþýlmasý ile
gerçekleþiyor. Mekan çocuklar ve hayvanlar için çok uygun. Taþ,toprak ve oduna
dokunmayý,imeceyi solumayý özleyenleri bekleriz. Gelirken ne getirelim diye düþünenlere
önerimiz fidan getirmeleri;
&ldquo;Begonvil,Ýncir,Mandalin,Portakal,Limon,Avakado,Mimoza,Gülibriþim, Gül,çiçek,Meyve
çeþitleri&hellip;Cabarne,Þiraz,Merlot üzümleri,..
Bulunduðumuz bölge Delice Cenneti.Bu sene
bol bol delice toplayacaðýz. Ve fakat normal zeytin dönemi deðil bu sene bu bölgede. Dolayýsý
ile geçtiðimiz senelerde olduðu gibi Zeytininin &ldquo;yarýcý usulü&rdquo; toplanmasýný isteyen
takipçilerimizin zeytinini toplamaya talibiz.
Ýmece Evinin kolektif yapýlanmasýný da 16
senenin ve 13 grubun daðýlmasýna tanýk olmanýn deneyimi ile kabaca þöyle planladýk. Arazi iþ
yerimiz olup Üretim Kooperatifi olarak yapýlanacaðýz. Dileyenler Ürkmezden ev alýp veya
kiralayýp çalýþmalara fiilen katýlýp ekonomik ortak da olabilecek. Böylelikle daha önceleri
baþaramadýðýmýz ekonomik yetersizlikleri aþýp yaðhane,mandýra gibi küçükte olsa iþliklerimizi
kurabileceðiz. Ýmece yerleþkesi üretim ve öðrenme merkezi olup kiþisel yaþam alanlarýný çevreye
yayalým dedik. Þimdilerde bu fikri uygulamaya koyan iki aileyiz.Toplam üç çocuk var. lkbahar
ve Korona etkisi ile kendine yeten,baþka bir dünyayý bugünden kurmak için dayanýþmanýn kaçýnýl
olduðunu fark edenlerin artacaðýný umuyoruz. Son sözler; *Zeytinliði olup ta toplatmak
isteyenlerden haber bekliyoruz. *Gelirken Fidan,boþ kavanoz,mutfak
robotu,kumaþlar,&hellip;getirebilirsiniz *Gelme planlarýný sadece hafta sonu veya bir akþam
çadýrýnýzda kalacak gibi planlayabileceðinizi unutmayýn! Çevresel,özellikle endüstriyel
kirlenmeler ile iklimin deðiþmesini yakýnen yaþadýðýmýz ancak denizin dibinde olup mavi bayrakl
nimetlerinden ziyadesi ile yararlandýðýmýz sakin bir Ege Kasabasýndan herkese
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selam,sevgi,saðlýk ve dayanýþma dileklerimizle,&hellip;görüþmek,üretimi,barýþa yönelik umudu
çoðaltmak üzere :) Ýsmail Yenigün Kurucu,Aktivist,Çiftçi www.imeceevi.org
26.09.2020.Seferihisar

https://www.imeceevi.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 6 May, 2021, 21:52

