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IDE GÜNLÜKLERİ 
ÇINAR OBASI 

 
18.06.2014 Çarşamba 

Sevgili günlük. Bugün heyecanla beklediğim doğa 

eğitimine sabaha saat 10:30 gibi üniversiteye 

gelerek başladım. Katılımcı isimlikleri dağıtılırken 

ismim okunduğunda heyecanlanmadığımı söylesem 

yalan olur. Tanışma için düzenlenen drama etkinliği 

çok güzeldi. Üniversitede yediğimiz yemeğin 

ardından ilk yardım ve coğrafya eğitimi bana tekrar 

öğrenciliğimi hatırlattı. Üniversiteden ayrıldığımızda 

son kez Isparta pidesinin tadına bakarak Eğirdir’e 

hareket ettik. Eğirdir Nafiz Yürekli Uygulama 

Otelinde günün yorgunluğundan sonra dinlenmeye 

odaya geçtik. Ertesi günkü etkinlikleri düşünerek 

uyudum. 

19.06.2014 Perşembe 

Sabah saat 08:00 da güzel bir kahvaltıyla güne 

başladık. Öğleye kadar alanında bilgili 

hocalarımızdan doğa eğitimi almaya başladık. Öğle 

yemeğini Eğirdir İlçesi’ndeki bir lokantada yedik. 

Yemekler henüz gelmemişti ki sağanak bir yağmur 

taşıdığı tozlu rüzgarla bastırdı. Çok hızlı bir şekilde 

lokantanın dışından içeriye girdik. Rüzgarın 

şiddetinden kırılan bir ağaç hepimizi korkuttu ve 

endişeyle kırışık bir panik duygusu oluşturdu. Yarım 

saat sonra dinen yağmurun ardından doymuş 

midelerimizle Çandır’a yola çıktık. Yol üzerinde 

Kovada Gölü Milli Parkı’nda kuş gözlemi ve milli 

park içerisinde gezinti yaptık. Daha sonra Yazılı 

Kanyon Tabiat Parkı’na vardık. Vardığımızda yolun 

dolambaçlı oluşundan dolayı yorgun bir havada 

araçtan indik. Ancak doğanın güzelliği kısa sürede 

kendimizi toplamamızı sağladı. Güneş yerini aya 

bırakmadan hızlı bir şekilde çadırları kurmaya geçtik. 

Çadırlarımızı Yasin Hoca’nın teknik anlatımından 

sonra uygun bulduğumuz bir yere kurduk. Ardından 

da akarsu üzerinde yediğimiz balık doğayla 

lezzetlenmiş gibiydi. Yemekten sonra obalar arası 

doğa türküsü yarışmasıyla çok eğlendik. Geceyi yeni 

tanıştığımız arkadaşlarımızla geç saatlere kadar 

oturarak tamamladık. Her şey çok güzeldi. 

20.06.2014 Cuma 

Saat 08:00’ı gösterdiğinde toplanma yerinde 

buluştuk. Yasin Hocam’ ız çadır-kamp hayatımızda 

kullanacağımız erzaklarımızı teslim etti ve oba oba 

ayrılarak kahvaltı hazırlamaya başladık. Kahvaltıdan 

sonra üniversiteden gelen hocalarımız korunan 

alanlarla ilgili bir eğitim verdi. Korunan alanlarla ilgili 

eğitim bittikten sonra arazi eğitimi için araziye 

yürüyüş düzenledik. Bu esnada doğadaki birçok 

ağaç, bitki, ot hakkında bilgi aldık. Yağmurun 

başlamasıyla kamp alanımıza geri döndük.  

Akşam düzenlenecek yemek yarışması için heyecanlı 

bir koşuşturma başladı. Bütün obalar ellerinden 

gelen bütün marifetleri sergiledi. Yarışma sonucu 

emeğimizin karşılığını alarak birinci seçildik. 

Tatlı bir yorgunlukla çadırlarımıza doğru ilerledik.  

21.06.2014 Cumartesi 

Bugün seher yürüyüşü için 05:30’ da uyanarak güne 

başladık. 

Engebeli, kayalık bir arazide zorlu, bir o kadarda 

heyecanlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. İlk mola 

noktamız Çandır Alabalık tesisiydi. Tesis hakkında 

bilgi alıp balık havuzlarını inceledik. Daha sonra 

tırmanış eğitimi almak için hocamızın uygun 

gördüğü bir noktada önce teorik olarak 

bilgilendirildik. Sonra da gönüllüler tırmanış 

denemeleri yaptı.  

Tırmanıştan sonra parkurumuz üzerinde yüzmek 

isteyenlerin yüzebileceği görkemli çınar ağaçlarıyla 

çevrili doğal bir havuz başında mola verdik. 

Gözlerimizi kapatıp şehrin stresinden, çalışma 

hayatının sıkıntılarından doğayı dinleyerek 

kurtulduk.  

Kamp alanımızı geri döndüğümüzde hayli 

yorgunduk. Zar zor yemek hazırlayıp çadırımızın 

yolunu tuttuk. 
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22.04.2014 Pazar 

Sabah kahvaltımızı hazırladık. Daha sonra 

çadırlarımızı toplayıp yola çıktık. İlk durağımız olan 

Adada Antik Kentine ulaştık. Buradaki tarihi yapıları 

inceledik. Berna Hoca’mız Adada Antik Kenti 

Hakkında bilgi verdi. Daha sonra Aksu Zindan 

Mağarası’na gittik. Burası hakkında bilgi aldıktan 

sonra Yenişarbademli’ye ulaşmak için yola çıktık. 

Öğle yemeğimizi Pınargözü Mağarası ve çevresinin 

güzelliğiyle yedik. Daha sonra Beyşehir’deki 

otelimize ulaşmak için yola çıktık ve günün sonunda 

dinlenmeye çekildik. 

23.06.2014 Pazartesi 

Her gün yeniden yeni bir heyecan, coşkuyla geçen 

IDE-6 ‘’Tefekkür Yolculuğu’’ muz sohbetle başlayan 

sabah kahvaltımızla ‘’Gönül ne çay ister ne çay 

hane; gönül dost ister çay bahane ‘’ mısralarıyla 

başladı. Bir Japon atasözünün de dediği gibi ‘’ 

YANINDA İYİ BİR DOSTUN VARSA SANA HİÇBİR YOL 

UZUN DEĞİLDİR.’’ diyerek Anamas otelinin doğu-

batı kültürünün harmanlanmış duvar resimleri, 

Lorene Mc.Kennıstin  Carravansarai parçasını 

hatırlatan bahçesinde Mehmet kaptanın otobüsüyle 

sessizce ayrıldık. Yollardayız . Ali Akkanat 

caddesinden giderken Ali Akkanat’ında ecdadın 

izinden gittiğini memleketine hayırlı eserler yaptığını 

öğreniyor. Baki gibi ‘’ Baki kalan bu kubbede bir hoş 

suda imiş’’ diyoruz. Seyahatimiz bir zaman 

yolculuğuna dönüşüyor ve Eşrefpaşa Camiinde 

zaman duruyor. UNESCO Batıya Akan Nehir olan 

Türkiye’de bir esere daha hayranlık mührünü 

vuruyor. Selçuk Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 

Yaşar Erdemir Hocamız ‘’ Güzel insanlar güzel atlara 

binip, güzel diyarlara gitseler de ‘’ bu eserlerle nasıl 

faydalı olabilirim? Dediklerini be bunu hal diliyle 

bütün dünyaya gösterdiklerini anlatıyor. 

Eşrefpaşa Camisiyle ‘’Hiç durmadan yürüyeceksiniz 

diyor ecdad ötelerden. Bu ülkeye, insanlığa hizmet 

edin mesajlarını alarak, bir zamanlar kralların 

sadece girebildiği Eflatun Çeşmesine ellerimizi, 

kollarımızı sallayarak giriyor, zamanın müstakim bir 

hat olmadığını iniş ve çıkışlar ihtiva ettiğini bir kez 

daha idrak ediyor. Eflatun Çeşmesinin ilim, irfan 

havuzundan yıkanmamız gerektiği şuuruna vararak 

göleğeler aleminde ideal dünyaya doğru yolculuk 

yaparken metotlu ve sistemli çalışmamız gerektiğini 

Türkiye’mizin bayrağını Güney Kore, Rusya, vb. 

devletler gibi sporda, teknolojide dalgalandırma 

azmi ve kararlılığı içerisinde yol almaya devam 

ediyoruz. Yollar uzayan yollar, özlem taşıyan yollar. 

Bu yol uzundur, geçidi yoktur, derin sular var diyen 

Yunus Emre aklımıza geliyor yollarda. Bizde 

ülkemizin her sahada 15 yıl içerisinde Dünyada 

güzel yerlere geleceğine ilişkin umutlarımızla 

kaplıcaya geliyor. Hem yerüstü hem yeraltı 

zenginliğine sahip bu ülkenin etrafına ışıklar 

saçacağı anların çoktan başladığını hissediyoruz. 

Eflatun Çeşmesinde bilgelikle, kaplıcada bedenen 

yıkanarak bir kuşun iki kanadı gibi hem sanat hem 

marifet hem de ilimle göklerde pervaz etmemiz 

gerektiğini düşünüyoruz. Kaplıcanın bahçesinde 

öğretim işinin dört duvarı aşan (sınıf) boyutundan 

farklı bir tarz, stille gerçekleştirilmesi gerektiğini 

Yasin Ünal hocamız bizlere ufuk çizerek gösteriyor. 

Aşın kendinizi etrafınızda kocaman bir evren var, 

dört duvarı aşın ‘’ İnsan küçük bir evren, evren 

büyük bir insandır.’’ Mesajlarını alıyoruz. Yasin Ünal 

Hocamız elinde hayvanlar alemine ait kartlarla bilgi 

haznemize yeni bilgiler katıyor. Anadolu Yaban 

Koyunu, yaban tavşanlarının arasında devam ediyor 

seyahatimiz. Tekrar Anamas Oteline dönüyor ve gün 

batımının akabinde obalar toplanıyor, yarışma tertip 

ediliyor. Kartlar eşleştiriliyor ve eşleştirilen kartla 

ilgili bilgiler söyleniyor, katılımcılar tarafından 

kaybedeni olmayan yarışmanın sonunda küçük bir 

sürpriz pasta ikramı ve yaşanan hoş hatıralar, 

ufuklarda şafak söksün diyerekten sohbetler 

taçlanan güzel bir gün yine… 

24.06.2014 Salı 

Sabah erkenden kalktık kahvaltımızı yaptıktan sonra 

Beyşehir sahilinde bulunan yakamoz teknesine 

bindik ve hareket ettik. Sırasıyla SDÜ’ den bir 

hocamız göl ekolojisi hakkında bilgiler sundu. Ondan 

sonra Eşek Adasına gidildi ve burada demirlendi. 

Nihayetinde yemek yenildi ve uzun bir dönüş 

yolculuğuna geçildi. Beyşehir’e varıldı. Yemek 

yenildi sonra otele geçildi biraz istirahatten sonra 

Drama etkinliği için hazırlıklar yapıldı ve 

tamamlandı. Yarışmaya geçildi. Bu yarışmada 

3.olduk. Ama 1. olan obanın elemanlarından kurt 
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rolündeki Bülent Abiyi çok takdir ettik ve 

etkinliğimiz bitti neşeyle uyumaya geçtik. 

25.06.2014 Çarşamba 

Açık arazide yön bulma, eğim hesaplama, Gps 

kullanımı ile ilgili dersi gördük. Ağacın yaş 

hesaplamasını bizzat yakından inceledik. Ardından 

tişört baskısı etkinliği düzenledik. Çok eğlenceli ve 

zevkli bir etkinlikti. Öğle yemeğini yedikten sonra 

Beyşehir’den Eğirdir’e yola çıktık. Eğirdir de Belediye 

başkanını ziyaret ettik ve ardından Eğirdir Gölü 

ekolojisi üzerine dersimizi yerinde gördük. Akşam 

emeğimizi yedik ve bilgi yarışması düzenlendi. 

Katılımcılara belgeleri ve hediyeleri verildi. Gece ise 

gökyüzü gözlem dersini gördük. 

26.06.2014 Perşembe 

Sabah kahvaltısının ardından eğitim ile ilgili 

anketleri doldurduk. Daha sonra eşyalarımızı 

toplayıp Isparta’ya doğru yola çıktık. 

Yemekten sonra herkes evlerine doğru yola çıktı.

 

 
 


