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İ.O. Proje amacımız doğayı yerinde öğretmekti, hani 
demiştik doğayı belgesellerde veya internette değil 
yerinde doğada öğretmek gibi bir iddiası vardı bu 
projenin. Bu eğitim boyunca bunu hissettiğiniz ve 
yaşadığınız anlar oldu mu veya nerelerde hangi 
durumlarda bun daha çok hissettiniz? Tam da buydu işte 
doğa eğitiminde aradığım benim dediğiniz…..  

A.E. Şimdi, ben bu eğitim programına başvurduktan sonra 
normal olarak, programda gezeceğimiz yerleri internetten 
tek tek baktım; sayfalara girdim resimlere baktım. 
Fotoğraflardan gördüğümüz o yerler çok hoşuma gitti 
ama tabii ki kalıcı olmadı. Hafızamızdan silinmeye 
mahkumdu. Onun için, ben buraları görmeliyim, bu 
eğitimi almalıyım dedim. Burada beni an çok etkileyen; 
dün gezmiş olduğum Yazılıkanyon Tabiat parkıydı. Oradaki 
ağaçların çeşitleri, kanyonun yapısı oluşumu, coğrafi şekli 
beni çok etkiledi. Bunun yanında, Gölcük gölünün oluş 
şekli, gene coğrafik yapısı, orada bulunan canlıların, yani 
fauna ve floranın çeşitliliği beni çok etkiledi. Tabi diğerleri 
de etkilemedi değil ama, bunlar ilk etapta aklıma gelenler. 
Ve biz bunları sadece görmüş olmadık, öğrendik bir de. 
Şimdi artık, doğayı anlamlandırmak daha kolay bizim için.  

İ.O. Yine, doğada bir laboratuardaymışım hissinin 
uyandığı anlar oldu mu sizde, yani ‘Biz şu an bir 
laboratuarda çalışıyoruz, bunlar, bizim doğa 
laboratuarında izlediğimiz olaylar aslında’ dediğiniz anlar...  

A.E. Laboratuar demek belki daha eksik kalacak bu 
anlamda ama. Tabii ki canlı bir laboratuarda hissettim 
kendimi. Malzemesi bol ve çok geniş bir laboratuvar diye 
ifade edebilirim.  

İ.O. Artık, Doğa eğitim programımın sonuna 
yaklaşıyorsunuz . Bu eğitimin son gününde nasıl bir 
değişiklik hissediyorsunuz kendinizde. Eğitimden önceki 
günlerle kıyaslarsanız..  

A.E. Evet, tabi her günü çok uzun yaşadığımız için aslında 
…  

İ.O. Yorgunluk ? …  

A.E. 7 gün süren bir eğitim değil, çok daha fazlasını 
yaşadığımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarda mutlaka 
aynı şeyi paylaşacaklardır benimle. Bu coğrafyayı daha 
öncede gördüm, biliyorum. Biliyorum ama, gördüm demek 
tabi yetmiyor. Görmekle bakmak, bakmakla görmek 
arasında çok fark var. Şu an tam olarak, tam anlamıyla 
gördüğümü hissediyorum doğayı. Yani kayaların bir dili 

olduğunu, ağaçların bir dili olduğunu artık 
hissedebiliyorum. Ve öğrendiğim en güzel şey Saz kedisi 
denilen az bulunan bir türün burada bulunmuş 
olması…Bütün bunların bana çok şeyler kattığını 
düşünüyorum. Bir haftada çok fazla şeyler aldık sizlerden, 
bunu farkettirmeden hissettirmeden verdiğinizi, bizimde 
keyifle aldığımızı hissediyorum  

İ.O. Yani, eğitim programı sona erdiğinde bugün için 
doğayı/ tabiatı eskisinden daha farklı gördüğünüzü 
söyleyebilir misiniz?  

A.E. Evet, şimdi ben artık, doğanın bir dili olduğunu 
biliyorum ve onların canlı olduklarını önceden de bildiğim 
halde şu an daha çok canlı olarak algılıyorum. Kesinlikle 
çok fark ediyor insanın bakış açısındaki değişim..  

İ.O. Peki öğrencilerinize bu nasıl yansır sizce. Siz şimdi 
burada en heyecan en zevk aldığınız anlardan 
bahsediyorsunuz; bu heyecanı nasıl taşıyacaksınız 
öğrencilerinize. Veya şimdi gerçekten öğrencilerinizin 
sizden ders alırken eskisinden daha şanslı olabildiğini 
düşünüyor musunuz ? Yani, onların eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından sizin görev yerinize dönüşünüzde 
daha şanslı olacaklarını, öğrencilerinizin sizden ders 
alırken bu bilgi ve bilinci rahatlıkla onlara 
aktarabileceğiniz, hatta bunun kendiliğinden olacağını 
düşünüyor musunuz?  

A.E. Şöyle ifade edebilirim; Lisede görev yapıyorum ben. 
Bir kere, sene başındaki kol dağılımında kesinlikle çevre 
kolunu tercih edeceğim..O kol bünyesinde çok farklı 
çalışmalar yapabileceğimi tahmin edebiliyorum. Ben aynı 
zamanda izci lideriyim. Ben, seneye eğer bir ünite açmayı 
planlıyorsam bu tür doğa gezilerini de düşünmeli ve 
planlamalıyım, diyorum. Ve tabii ki, burada edindiğim 
bilgileri ve tecrübeleri çocuklara slayt sunumları şeklinde 
sunmayı düşünüyorum. Bu anlamda bendeki değişikleri 
öğrencilerime de aktaracağımı tahmin ediyorum. İnşallah 
uygulayabilirim.  

İ.O. Belki de ufak bir topluluk oluşturmayı düşünürsünüz. 
Kuş gözlem topluluğu gibi veya onları koleksiyon yapmaya 
teşvik edersiniz. Ne dersiniz?  

A.E. Tabii, bulunduğum bölge buna uygun bir bölge. Çok 
uzaklara gitmeden yakın yerlere günübirlik geziler 
düzenlemeyi planlıyorum şimdiden.  

İ.O. Teşekkür ederiz.  

A.E. Ben teşekkür ederim; her şey için… 

 


