
Çanakkale'ye Tekrar Merhaba Dedik!

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Kampı, bu sene de  15-20 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirildi.15 Mayıs Cumartesi  sabahı İstanbul Lisesi'nin bahçesinde buluşuldu
ve yüklerimizin otobüse  taşınmasıyla Çanakkale'ye doğru yolculuğumuz başladı.Böylece 43
kişinin  katılımıyla, Çanakkale maceramız başlamış oldu.          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Uzun bir süre sonra tek  alt kamp keyfini Sakarya'ya yaşatan bu kampın mottosu ise izcilikten 
atılan oymakların, yeni çıkan af sayesinde izciliğe geri dönmeleri ile  tekrar kurulmuş olan
"çeteler" idi. Obalar Çanakkale yolu üzerinde,  Beşyol köyü yakınlarında otobüsten indirildi ve
kampın ilk  aktivitesi olan hike başladı.Öğleden sonra bırakılan  obalar, yanlarına verilen
çadırlarda gecelediler ve ertesi gün hikelarını  tamamlayarak kamp alanına vardılar.Böylece bir
aktivite tadında olan kamp  kurulumuna geçildi.Kurulum adı altında fırın, kamp alanında neyin
nerede  bulunduğunu  gösteren bir tabela, ışıklandırma amaçlı lambalar  kuruldu.Ayrıca her oba
kendi posta kutusunu yaptı.Bizden haberler,  reklamlar ve kamp programını içeren günlük kamp
gazetemiz  "NİVSPEYPIR" bu posta kutularına atılarak her obaya ulaştırıldı.Kurulum  sonrası
"Çarkıfelek" adlı aktivimizde obalarla beraber ekipler de  birbileriyle yarıştı.   
  
  
  
  
  
  
  Kampın üçüncü gününe İz Tatbikatı ile başladık.Her obanın birer  elemanının teftişe geç
kalmasıyla birlikte, obalar da  her  obanın birer elemanı "kaçırıldığını" anladılar. Ocak izcileri ile
beraber iz tatbikatı yapan  bu oymak izcileri, bir iz tatbikatının nasıl yapıldığını öğrenirken,  oba
elemanını arayan izciler de iz tatbikatı sonunda çetelerini  tamamlayarak kamp alanına geri
döndüler.Sonrasında dolu dolu bir Pfadilauf  aktivitesine çıkan izciler,  her durakta yerine
getirdikleri görevlerle  almaya hak kazandıkları malzemelerle ,kendi pastalarını yaptı ve  aktivite
sonunda afiyetle yedi.Günün sonunda ise "Hazine Avı" adlı gece  oyununda , "avcı" görevindeki
izciler , "av" görevindeki izcileri  yakalamaya çalışırken, bir yandan da etrafa saçılmış olan
hazineler  aranıyordu.Oyun sonunda en fazla bilyeye sahip olan çete "Dardanel"  oyunu
birincilikle tamamladı.   
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  Bir sonraki gün ise ,bizi ziyarete gelen mezunlarımızı ağırlamanın  keyfini
yaşadık.Mezunlarımızla vedalaştıktan sonra,18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a  bağlayan gece için
hazırlıklarımız başladı, her sene olduğu üzere bu sene de saat 03:30 da şehit ağabeylerimizi
anmak üzere hazır bulunacaktık. . .  Bu sebeple gece 1.00 sularında uyanarak "Kanlısırt"a,
ağabeylerimizin bizler için canlarını feda ettikleri yere doğru  yola çıktık.Oraya vardığımızda da
İstanbul Lisesi mezunları ve İstanbul'dan gelen hazırlık sınıfı öğrencileriyle buluştuk.Tören
alanında yapılan kısa bir törenden sonra ellerimizde meşaleler,  şehitlerimizin çarpıştıkları
yerlerde yürüyerek anma törenimizi  gerçekleştirdik ve kamp alanına doğru yola koyulduk.
Böylece şehitlerimizi bir kez daha  içimizde hissetmiş olduk.   
  
  
  
  
  
  
  
  Sonunda uzun bir kampın son gününe geldik, oymak izcilerinin hem  pratik hem teorik olarak
bir çok önemli bilgi edinmesini sağlayan "İleri  İzcilik" aktivitesinden sonra Çanakkale'ye veda
etmek için  hazırlıklarımıza başladık.Kamp ateşimiz ile bir Çanakkale kampının daha  sonunda
geldik ve ertesi sabah erkenden otobüsümüze binerek İstanbul'un  yolunu tuttuk.
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