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Mağara yaşamından 100 katlı gökdelenlere… Mahrem yerlerini

bitkilerle kapatırken, günde birkaç defa değiştirilen elbiselere… Avcılık

ve toplayıcılıktan biyoteknolojinin hizmetindeki sınır tanımayan gıda
sanayiine… Ok ve mızrak kullanımından kıtalararası balistik füzelere…

Bugün insanın insanlaşma sürecine ve geliştirdiği uygarlığa baktığımızda aşırı üretim ve

tüketim baskısı altında ezilen, yıkıcı ve ilkesiz rekabet tarafından kuşatılmış, uzlaşma ve
işbirliğinden çok uzak bir toplumsal yapıyla karşılaşıyoruz.

Özetle birinin diğerine göre daha fazla pay alma savaşından ibaret olmaktan öteye

geçemeyen binlerce yıllık yaşamı, bir felaketin eşiğine götürmeden devam ettirebilmek ve

sürdürülebilir bir çevre idealini canlı tutabilmek ne kadar mümkün olabilecek? Aslında
insanoğlu için belki de gerçek bir evirilmeden bahsedebileceğimiz, o zihniyet devriminin
ateşini yakmak için gerçekten çok mu geç kaldık?

Bir yandan bu soruların yanıtlarını yaşamını ve kariyerini sürdürülebilir çevre idealine

adamış birbirinden değerli uzman ve gönüllüleri konuk ederek ararken, diğer yandan asıl sorun

olan mücadelenin tabana nasıl yayılabileceğine ve toplumun farklı kesimlerince nasıl

içselleştirilebileceğine dair en çarpıcı yanıt Anadolu’nun bağrından gelen haberle verilmiş oldu.
Anadolu öğretmen dergisi kuruluyordu!

Bu müthiş bir haberdi çünkü İnsanlığın kendi kendini sorguladığı bu kritik süreçte,

iktisadi ve deyim yerindeyse yabancılaşmış aklın eleştirisini yeni nesile yapabilmek ve bunu

yaygınlaştırabilmek Fen Bilimleri Öğretmenleri ile başarılabilirdi ancak. Hem de bugüne kadar
deneyimlenmiş hataları dikkatle analiz ederek ve en sağlam temeller üzerinden ilerleyerek.
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Hiç şüphe yok ki, evrimsel sürecinde bilinçaltına işlenen doğaya hükmetme ve ”yenme”

duygusunun ötesine geçememiş olan insanoğlunun yeni nesline, bunun bir zorunluluk ya da
hak olmadığını ancak öğretmenlerimiz anlatabilirdi, usul usul ve derinden.

Keyfi gerekçelerle adını bile öğrenemeden katlettiğimiz balıklar, kuşlar, bitkiler ve tüm

doğal çevremiz biz bölüp parçalamaya çalıştıkça, aslında yaşamın asla bölünemeyeceğini,
indirgenemeyeceğini anlatmaya çalışıyorlar bizlere…

İşte anlamakta ve kabullenmekte zorlandığımız bu gerçeği anlaşılır, sessiz çığlığı da

duyulabilir kılacak olan o mucizevi güç İlköğretim çağında tanışılacak olan Fen Bilimleri
dersleri ve öğretmenleri olacaktır. Yani insanın yaşam yolculuğunda “daha iyisi” için verdiği

savaşımdaki “daha iyi” kavramının altını anlamlı ve doğru bir şekilde dolduracak ve bu hedefin
bir ekolojik intihara dönüşmesini engelleyecek olanlar sade ve sadece “Fen Bilimleri
Öğretmenleri” olacaklardır…

Yeni neslin öğretmenleri eliyle, hayalini kurduğumuz toplumsal değişim ve dönüşümü

gerçekleştirecek olmasından dolayı duyduğum heyecan ve mutluluğun altını bir kez daha çizer,
bu tarihi görevlerinde değerli öğretmenlerimiz için bir görevdeşlik ve güç kaynağı yaratacağına

inandığım Anadolu Öğretmen Dergisine yayın hayatında başarılar diler, iyi ve güzele dair sahip
olduğumuz ne varsa borçlu olduğumuz çok değerli öğretmenlerimize bu vesileyle bir kez daha
toplumsal minnettarlığımızı sunar, sonsuz saygı ve sevgilerimle selamlarım…
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