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GİRİŞ



´ Bu hikaye, hava durumu ile dünyadaki yaşam ve bunların nasıl da ayrılmaz
bir ikili olduğu hakkında bir hikayedir.

´ Birlikte bu ikili hava durumu dünyasını meydana getirir; fırtınalar ve
çiçeklerin, rüzgarlar ve ağaçların, güneş ve çimenin, yağmur ve tilkinin, sis
ve insanın durmak bilmeden değişen iç içe geçen döngüleri...

´ Hava durumunun eskiden bir anlamı vardı!

´ Şimdilerde ise sanayileşme ile birlikte bu doğal hava durumu döngüsüne
yabancı kalıyoruz!



Bu Hikaye Kazandırılması Beklenen Hedefler

´ İnsan, hava, yer ve dünya arasındaki ilişkinin irdelenmesi

´ Hava durumuna dair düşünme biçimimizi nasıl şekillendirdikleri özelinde
gündelik metinlerin analizi

´ Aşırı tüketimi teşvik etmek için hava durumunu nasıl kullandığını ortaya
çıkarmak için reklamların eleştirel analizi

´ Birleşik Krallık’ta doğa üzerine yazılardan Japonya’da haikulara kadar
edebiyatın incelenmesi üzerinden hava dünyasına dair yeni perspektifler
keşfedilmesi

´ Yerel doğada geçirilen zaman ile sağlık ve esenlik arasındaki bağlantının
anlaşılması

´ Mevcut ve gelecek nesiller için yerel yeşil alanların korunması

´ Yeşil alanlara erişim üzerinden, sosyal adalet konularının anlaşılması



´ Hava durumu dünyası diye bahsettiğimiz
bu gerçekliğin içinde gerçekten
yaşamak; güneşli, açık ve sıcak bir günü
bekleyerek evde pineklemektense dışarı
çıkıp dünyanın sürekli değişen hava
durumunu bir bütün olarak yaşamak
demektir. Sağlık ve mutluluk kazanmak,
doğanın öğrencisi olmak, yerel hava
durumu, iklimler ve türümüzün geleceği
arasındaki bağlantıları fark etmek
demektir.



´ İngiliz hava durumu programlarında bulut, sis veya hafif yağmur olsun en ufak
nem belirtisinin nasıl da (“bulut istilası”, “sis tehdidi” gibi) olumsuz yaftalandığını
ve bunun sıkıcı İngiltere havasından kaçmak için “güneşli tatiller” satan
reklamcılarca nasıl da kullanıldığını farkettim.

GÜNEŞLİ	TATİLLER



´ Kasvetli Britanya’dan bıktınız mı? İşte size daha fazla keyif verecek bir
sıcaklık bulabileceğiniz on farklı belde. (Telegraph)

´ Soğuk, karanlık geceler uzarken yaz her zamankinden daha uzak
gözüküyor... Ama Orlando’da güneş ve eğlenceye mola yok. (The Sun)

´ Dondurucu soğuk, gri gökyüzü ve durmak bilmeden sizi günlerce evde
tutabilen yağmurlarıyla Britanya’da kış bunaltıcı bir deneyim olabilir.
(Goeuro)

´ …sağı solu belli olmaz Britanya havasından kaçın. Güneşin daha garanti
olduğu nice ülkeler ve tatil köyleri var. (lastminute)



SUNNY WEATHER IS GOOD
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Hava	ve	Dünya



´ Güneşli havanın iyi ve her tür diğer
havanın kötü olduğu hikayesini
uyduran seyahat acenteleri değildi.
Hayır bu hikaye daha da derine,
Britanya kültürünün kalbine kadar
inmektedir.

´ “Ne güzel hava, değil mi!” (yalnızca
havanın sıcak ve güneşli olduğu
zaman) veya “Ne berbat hava, değil
mi...” (birazcık sis, yağmur veya bulut
olduğu zaman)



Hava Durumu Tahmincileri:
´ Hava durumu yarın harika olacak

…açıkhavada yapmayı planladığınız
hiçbir şey mahvolmayacak;
muhteşem güneş ışığı, çok çok
yüksek sıcaklıklar …çok düşük bir
yağmur riski olduğu düşünülürse
genel anlamda mükemmel bir
haftasonu bekliyoruz (yerel hava
durumu tahmininden, BBC Points
West).

´ “Heyhat, ne çok bulut...” Yağmur 
salgınları (outbreak), bulut musibeti 
(plague)



´ SADECE GÜNEŞLİ HAVALAR
GÜZELDİR gibi bir hikaye insanların
yaşadıkları yerden keyif almalarını
engeller, insanları yılın büyük kısmı
boyunca doğadan soyutlar ve
arabada seyahat etme, kapalı
AVM’lerde alışverişe gitme, sanal
dünyalara kaçma ya da güneşli
diyarlara uçmaya iter nitelikte
olduğunda zararlı hale
gelmektedir.



Hava-dünya	
içerisinde			
koşu



´ Sonuçta alışılmadık bir çalışma gerçekleştirmeye karar verdim. Her gün
sabahtan önce dikkatle programı dinleyip ardından her hava koşulunda
evimin yakınındaki yeşil çayırlarda koşmaya dışarı çıkarak hava tahmin
raporunun kendimce doğruluğunu test edecektim. Hava koşullarını
doğrudan vücudumda deneyimleyecek, nasıl hissettiğimi çok dikkatlice
algılamaya çalışacak ve hava tahmin raporundaki ifadelerle
karşılaştıracaktım.

Blog: https://intheweatherworld.wordpress.com/



´ Britanya kültürü içerisinde
bulunmamdan dolayı karanlık ve
suya dair korkular geliştirmişsem
de bunları zihnimden attım ve
şimdi sabah altı buçukta sevinerek
yağmura çıkabiliyor, yaşamın
canlılığını ve hava durumu
dünyasıyla bir olduğum gerçeğini
hissetmek için can atıyorum.



İngiliz	Doğa	
Yazını



´ Britanya’da SADECE GÜNEŞLI HAVA
GÜZELDIR hikayesi kültürde öylesine 
derinlerde yer etmiştir ki artık kuralları 
uyarınca yaşadığımız hikayelerden 
biri olmuştur.

´ Bu hikayelerin ayırdına varmalıyız, 
sorgulamalıyız ve sorunlu olduğunu 
farkettiğimiz zaman  yaşayacak yeni 
hikayeler aramalıyız. Bu aramada 
başvurulacak bir yer de edebiyattır.



Nisan …değişime açıktır, yağmur bulutları çabucak bir
araya gelip gökyüzünü kapatabilir …Nisan
yeryüzünde de değişim demek. Ilık, nemli toprağın
bağrında derinde tohumlar çimlenmekte, çalı çitler
yapraklanmakta, kır çiçekleri açmaya başlamakta,
böcekler üremekte, her yerde kuşlar çok çok meşgul,
yuva yapmakta, bölgelerini savunmakta.



Haiku Şiirleri:
´ 夜はうれしく/昼は静かや/春の雨

Gecede neşeli / gündüzde sakin / 
bahar yağmuru (Chora).

´ おもしろし/雪にやならん/冬の雨

Ne eğlenceli / kara çevirebilir / kış 
karına (Bashō).

´ 山陰や涼みがてらのわらぢ茶屋

Dağın gölgesinde / serin havanın 
zevkini çıkarırken / hasır 
sandaletlerle, çayhanede (Issa 
HK6).

Japonya



Toplum





´ Her sabah çayırlarda koşarken neşemi gölgeleyen bir şeyler de
vardı. Bu çayırlar üzerine 4.700 konutluk, benim köyüm Swindon’ı
tamamen boğacak dev bir site inşa edilmesine dair epeyce de
ilerlemiş imar planları bulunmaktaydı. Elbette artan nüfus için yeni
evler yapmak gereklidir ve doğru yerlerde yapılırlarsa şehirlerin yıkıntı
halindeki bölgelerini canlandırabilir ve küçük köylerdeki dükkan ve
okulları yaşatabilir. Ama bu site korumalı yeşil hat üzerine yapılacak
ve Britanya’da yeşil hatta yönelik en büyük yağmalardan biri
olacaktı. Bu planlar uygulandığı zaman, güvende yeşil alan
kalmayacaktı.

´ Çayırların orada yaşayan insanlar için önemi nedir?





´ Sonuçta başarılı olduk, en azından
kısmen. Hükümet müfettişi, 500 konut
inşaatının iptali anlamına gelecek
şekilde köy çevresinde geniş bir yeşil
alan bandının korunmasına hükmetti.
Yine 4200 konut yapılacak ama bu
yeni evlerin sahipleri de sağlık ve
mutluluk aramak için kalan yeşil
alanları kullanabilecek.



Hava durumu hikayesi ile diğer hikayeler arasında nasıl bir bağ 
kurabiliriz? SKE hakkında size nasıl ipuçları veriyor?



http://mewewhole.com/tr/anasayfa/
Facebook: Me We Whole Workshops

Erasmus+ Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim Yeterliklerinin GeliĢtirilmesi: Ben, ülkem, 
dünyamız / Ortak SKE Kitabımız (Me, my country, our 
world / Our common ESD Book)


