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TİF GENEL KURULU 14/15 ŞUBAT'TA

YENİDEN SAKARYA İZCİLİK DERGİSİ

13-14 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülen ancak ertelenen
Türkiye İzcilik Federasyonu - TİF Genel Kurulu için yeni tarih
olarak 14/15 Şubat tarihi belirlendi. .

Merhaba,
1972-1978 arasında 21 sayı
yayınladığımız Sakarya İzcilik
Dergisi ile 30 yılı aşan bir
süreden sonra tekrar
karşınızdayız. O yıllarda lise
veya üniversitede okuyan
insanlardık. Aradan yıllar geçti,
evlendik, çoluk çocuğa karıştık.
Bazılarımızın çocukları da
İstanbul Liseli oldu, onlar da
Sakarya İzci Grubu'nda izcilik
keyfini yaşama fırsatı buldu.
Bizler nasıl bizden önceki
ağabeylerimizden (o yıllarda
okula kız öğrenci daha yeni
alınmaya başlanmıştı, kız
kardeşlerimiz alınmasın!) bayrağı devralıp o günlerdeki aklımız ve
gücümüzce ileriye taşımaya çalıştıysak bu yıllar içinde bayrağı
devralan Sakarya Grubu izcileri de çalışmalarını kesintisiz
sürdürdüler, geldik bu günlere. O yıllarda dergimiz “tipo”
yöntemiyle basılıyordu, fotoğrafların önce klişeleri hazırlanıyordu
falan… Renkli baskı aklımızdan bile geçiremeyeceğimiz kadar zor ve
pahalıydı. Ama artık İnternet çağındayız. Dergimiz birkaç
günlük bir baskı ve ardından yine birkaç günlük bir posta
sürecinden sonra değil, internete yüklendikten birkaç saniye sonra
karşınızda olacak. Masrafı da yok denecek kadar az; ne baskı, ne
posta maliyeti var artık belimizi bükecek. Ancak dergimiz yine de
bir internet haber bülteni değil, dilediğinizde kâğıda çıkış
alabileceğiniz bir dergi formatında olacak. Sizlerden gelen ilgiye
bağlı olarak her yılın sonunda 6 sayıyı bir araya getirerek basmayı
da düşünüyoruz.
İçerik olarak yine liderlere ve ergin izcilere yönelik bir
platform olmayı amaçlıyoruz. Eğitici bir oyun olarak gördüğümüz
izcilik penceresinden bakıldığında ilginizi çekebileceğini
düşündüğümüz konular yer alacak dergimizde. Türkiye ve Dünya'da
İzcilik çalışmalarına ilişkin haberleri de ulaşabildiğimiz kadarı ile
aktaracağız. Yine her sayıda değişik illerdeki izcilik gruplarını
tanıtmayı amaçlıyoruz. Internet kanalıyla artık her bilgiye kolayca
ulaştığımız bugünün dünyasında amacımız size yararlı bulduğumuz
siteleri, kitapları eskilerin deyimiyle “tefrika” olarak sunmak değil,
“bakın burada şu tür yararlı bir site var, şunlardan söz ediyor” diye
dikkatinize sunmak. Ülkemizde izciliğin 100. Yılına doğru yol
alırken “niye izcilik yapıyoruz”, “ülkemizde dünyada izcilik
yoluyla daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Dünya için neler
yapabiliriz” gibi konularda da düşündüklerimizi sizlerle paylaşmak,
sizlerden gelen bu içerikte yazılara da dergimizde yer vermek
istiyoruz.
SAKARYA İzcilik Dergisi Yayın Kurulu, eleştiri ve önerilerinizle her
yeni sayıda daha iyi bir dergi ile karşınızda olmak amacıyla yeniden
yola çıktı.
İyi izcilik dileklerimizle,
Nihat Gencosman
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Erteleme nedeni Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim
Kurulu'nun 28 Kasım 2008'de verdiği bir kararla TİF Yönetim
Kurulu'nun Genel Kurul üye listesi konusunda bir usul hatası
olduğunu ifade etmesi olarak açıklanmıştı.
Bu kararda da görüldüğü üzere epeyce önemsendiği anlaşılan
ve TİF'in sitesinde de yer alan Genel Kurul katılımcı listesine
göre Genel Kurul'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü'nden 10231 izci adına 103 delege; İstanbul İzci
Kulübü'nün 2587 izcisi adına 26 delege ve bunların dışındaki 42
izcilik kulübünden toplam 2224 izci adına da 84 delege
katılacak. Yine TİF'in sitesindeki
haberlerden anlaşıldığı kadarı ile Hasan
Dinçer Subaşı şu an Federasyon Başkanlığı
için tek aday.
Ayrıca TİF 2009 yıllık programını
yayınladı. Federasyonun www.tif.org.tr
internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Hasan D. SUBAŞI

MEB OBESİD İZCİLİK GENEL KURULU
2008 MART AYI İÇİNDE YAPILDI
Yeni bir haber değil ama Türkiye İzcilik
Federasyonu Genel Kurulu haberi ile birlikte
diğer izcilik üst kuruluşunun da Genel Kurul
haberini verelim istedik ve bu konuda ancak
24 Mart 2008'de
http://heryerdenhaber.com/V1 adresindeki
sitede yayınlanan bir haberi bulduk. Kısaltarak
aktarırsak: “ Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi
Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanlığı'nın iki yılda bir düzenlediği 6.
Olağan İzcilik Genel Kurulu Mersin'in Silifke
İsmet ÇINAR
ilçesi Atayurt beldesinde yapıldı.
Kapızlı 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'ndeki 3 adayın
yarıştığı ve 191 oyun kullanıldığı "Baş İzci" seçimini 104 oy alan
Nevşehir İl İzci Kurulu Başkanı İsmet Çınar kazandı. Diğer
adaylardan İstanbul 4 Tahta
Ali Polat 68, Kocaeli 3 Tahta
Ayşe Uğurlu da 17 oy aldı.
Yönetim kuruluna ise 24
adayın içerisinden Beşir
Yavuz,Ziya Bağ, Duran
Yurdungüzeli, Nurten
Palakan, Hacı Şahin, Ercan
Öztürk ve Abdullah Erden
seçildiler.”

Sakarya İzci Grubu’ ndan Haberler
Mezun Kampı
İ.E.L. Sakarya İzci
Grubu'nun
geleneksel “Mezun
Kampı” bu yıl da
mezun izcilerle
ocak ve oymak
izcilerini bir araya
getirdi. '73
döneminden '08
dönemine kadar
birçok mezunun
katıldığı kamp
Bolu-Mengen' de ve Eylül ayının başında gerçekleşti. Kamp
dahilinde, grubumuzun yaklaşmakta olan 100. yılına dair
projelerin dile getirildiği bir sempozyum da düzenlendi.
Geçen yıllara rağmen ve belki de onlar sayesinde daha çok
gülümseten anılar, yeni nesillerin enerjisi ve bir bütünün parçası
olma bilincinin verdiği benzersiz duyguyla yeniden hayat
buldular. Her anıyla Sakarya İzci Grubu ruhunu yansıtan bir
kamptı.

Tanışma Gezisi
Senenin ilk
aktivitesi olan
“Tanışma Gezisi”
bu yıl da Büyük
Ada'da
gerçekleştirildi.
Her sene başında
okulumuza ve
grubumuza yeni
katılan
arkadaşlarla
tanışmak ve
onlara da az çok
izciliği tanıtmak
üzere düzenlediğimiz gezi, 100'e yakın katılımcı sayısıyla
oldukça kalabalık ve adanın o eşsiz doğal güzelliği eşliğinde
yapılan iz tatbikatı ile de son derece eğlenceli geçti.

Pizzafest 2008
Yılın bir sonraki aktivitesi olan “Pizzafest” gerek 150'ye yakın
katılımcı sayısıyla gerekse asıl tema olan pizza yeme yarışıyla
oldukça eğlenceliydi. İzciliğin sadece çalışmaktan ibaret
olmadığı, eğlencenin de en önemli unsurlardan olduğu
düşüncesini tamamen yansıtan bir aktiviteydi.

JOTA-JOTI 2008
Senenin ve izci camiasının en
önemli aktivitelerinden
uluslararası Jota-Joti her zaman
olduğu gibi 18-19 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirildi. 24 saat
aralıksız okulumuzdan yirmi adet
bilgisayarla Joti'ye, TRAC'ın
katkılarıyla da okulumuz çatısına kurulan telsiz sistemiyle
kesintisiz olarak Jota'ya katılındı. Mors ve Jota alfabelerini
kullanarak telsiz üzerinden iletişim kuran izciler hatırı sayılır bir
deneyim ve eş zamanlı diğer aktivitelerle de oldukça eğlenceli
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bir 24 saat geçirdiler. Bu sene dünyada 51.si düzenlenen bu
aktiviteye 80'i aşkın izcisiyle Türkiye'den en kalabalık katılımı
gerçekleştiren Sakarya İzci Grubu, Dünya İzcilik Teşkilatı'nın
tasarımdan proje üretmeye çeşitli yarışmalarına da katılarak
ülkemizi temsil etti.

Hike( DiYoBul*)- Oyuncak Müzesi
Bu senenin ilk Şehir Hike'ı 1 Kasım tarihinde gerçekleşti.
Avrupa yakasında başlayıp Asya yakasında son bulan hike,
oldukça güzel dört ayrı parkur ve yine çok eğlenceli duraklar
içeriyordu. Ayrıca herkesin görmesi gerektiğini düşündüğümüz
Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi de parkura dahildi. Hike'ın
mottosu ise herkesin zamanında fazlasıyla ilgi duyduğu ve eski
dostları karşılarcasına severek
hatırladığı çizgi filmlerdi.

10 Kasım Töreni
Eğlenmenin yanında Ata'ya karşı
sorumluluklarının da her zaman farkında
olan izciler, 10 Kasım'da okulun çeşitli
yerlerinde ve Atatürk büstünün yanında
nöbet tuttular.

DiYoBul - Kısa Film
Senenin ikinci şehir hike'ı da kısa bir aradan sonra 23 Kasım
tarihinde yapıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen oldukça
eğlenceli geçen hike'ın mottosu sinemaydı. Genel kültürün öne
çıktığı bu aktivitede izciler kendi rol aldıkları kısa filmler de
çekerek, bir izcinin zihninin her türlü bilgiye açık ve kendisinin
de çok yönlü olması gerektiği görüşünü desteklediler.

Poyrazlar Kampı
Sakarya İzci Grubu'nun yıl içindeki ikinci kampı olan
Adapazarı-Poyrazlar Kampı 5-10 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Kampın 70 kişilik kalabalık bir katılımcı
listesine sahip olması sebebiyle grubumuzda ilk kez alt kamp
sistemi uygulandı. Ayrıca zorlu hava koşulları sebebiyle de
yağmurun zararlarından korunma dâhilinde hendek kazma gibi
önemli konularda tecrübe edinen izciler, zorlayıcı koşullarda
çalışırken bile eğlenmeyi ihmal etmediler.
Mottosu “insanlık tarihi” olan kampta, izciler kronolojik olarak
tüm tarihi süreçleri çeşitli aktivitelerle bütünleştirerek her gün
yeni bir çağ atladılar ve sonunda Yakın Çağ'a ulaştılar. Bu
kombinasyon
biraz
yaratıcılık ve
geniş düşünme
sayesinde iş ve
eğlencenin
kolayca bir
araya
gelebileceğini
bir kez daha
gösterdi.
Senenin en iyi
organizasyonu
olmaya aday
bir kamptı.
* Diyobul: İngilizce “Hike” için bulduğumuz Türkçe Karşılık.
Dİdaktik YOl BUlmaca

Dünyada İzcilik
Dergimizin bu sayfalarında sizlere dünyada izcilik
çalışmalarından ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz
haberler bilgiler aktarmayı arzuluyoruz. Bu ilk sayımızda
genel olarak dünya'da izciliğin örgütlenmesinden söz
etmek istedik.

toplum kuruluşlarında birisi haline gelmiştir. WOSM
başlangıçta “Erkek İzcilik” uluslararası örgütü olmakla
birlikte bugün artık bu ayrım
ortadan kalkmıştır. Yine de WAGGGS
- World Association of Girl Guides
and Girl Scouts adı altında dünya kız
izcilerinin de ayrı bir uluslararası
örgütü var. Bu örgüt de 145 ülkede
10 milyonu aşkın kız izciyi temsil
ediyor. (Ancak bu ülke ve izci
sayısının WOSM tarafından verilen
160 ülke 28 milyon izci sayısının
içinde yer aldığını varsaymak gerek.) WAGGGS'ın verdiği
bilgiye göre Türkiye bu teşkilata 1987'de üye olmuş ve
Ocak 2006 itibariyle Türkiye'de 2883
kız izci var.

Baden Powell'ın (BP - dünya izcileri kurucularını kısaca
böyle anar) 1907 Ağustos'unda Brown Sea adasında
başlattığı ilk izci kampı başarılı bir deney olmuştu.
BP'nin bu kampdaki
deneyimlerini de
kullanarak
yazdığı “Scouting for
Boys” (Erkek
Çocuklar için İzcilik)
kitabını hemen 1908
yılında yayınladı ve
bu yıl içinde
Londra'da ilk “İzcilik
Ofisi” açıldı. Bu ilk
aşamada
izciliğin askerliğe
hazırlayıcı bir eğitim olarak
algılanması ön plandaydı ve örgütlenme erkek çocuklar
için düşünülmüştü. 1909 yılında Londra “Crystal
Palace”da “Rally” adı altında yapılan bir izci şenliğine
kızlar da katılmak ister ve BP izciliği kızlara da
yaygınlaştırmaya karar verir. Kız izciler için BP'nin
seçtiği deyim “izci” değil Girl Guide”dır (Kız Rehber).
BP'nin kız kardeşi Agnes 1910 yılında Erkek Çocuklar
için İzcilik kitabını kız izciler için adapte eder ve kitap
o yıl içinde basılır. Yine bu yıl içinde BP askerliği
bırakarak emekli olur ve kendini bütünüyle izciliğin
yaygınlaştırılmasına verir. Bu süreç içinde Olave Soames
ile tanışıp evlenir. Lady Olave 1918'de “İngiliz Baş Kız
İzcisi” unvanını alır ve bu tarihlerden itibaren Kız İzcilik
de Erkek İzci örgütlenmesine paralel ayrı bir örgüt
olarak gelişir. 1920 yılında Londra Olympia'da yaklaşık
8000 izcinin katıldığı ilk “Jamboree” düzenlenir. Bu ilk
uluslararası kamp aynı zamanda ilk Uluslararası İzci
Konferansı'nın da düzenlenmesine vesile olur. Bu
konferansa bu süre içinde ülkelerinde izcilik örgütü
oluşturmuş 33 ülkenin temsilcileri katılır. Yine bu
konferans sonunda İngiltere Londra'da “Erkek İzciler
Uluslar arası Bürosu” açılır. 1921 yılında ise ilk uluslar
arası izcilik dergisi “Jamboree” yayına başlar. Bu dergi
1955 yılından itibaren "World Scouting" olarak yayına
devam eder ve halen de “ World Scouting News” adı
altında yayını sürmektedir. 1922 yılında düzenlenen 2.
Uluslararası İzci Konferansı'nda ise ilk Uluslar arası
Komite seçilir. Bu tarihte izcilik artık 31 ülkede
1.019.205 üyesi olan bir kuruluş olmuştur. Merkezi
Londra'da bulunan Dünya İzcilik Bürosu 1957 yılında
Kanada Ottawa'ya; 1968'de ise halen çalışmalarını
sürdürdüğü İsviçre Cenevre'ye
taşınır.

Dünya İzcilik Örgütü WOSM'un Genel
Kurulu sayılabilecek Dünya İzcilik
Konferansı 3 yılda bir toplanarak
örgütün Yönetim Kurulu sayılabilecek
“Dünya İzcilik Komitesi”ni seçiyor. Son
konferans geçtiğimiz yıl Temmuz
ayında Kore'de 150 ülkenin
Luc PANISSOD
temsilcilerinin katılımı ile yapılmış.
Seçilen 12 kişilik komitedeki her üye
farklı bir ülkeden geliyor. Halen
görevdeki komitede şu ülkelerin
temsilcileri görev yapıyor: ABD,
İspanya, Kore, İrlanda, Lübnan,
Malezya, Tunus, İngiltere, Kanada,
Güney Afrika, Brezilya ve İtalya.
İrlanda'dan Thérèse Bermingham
komitenin tek bayan üyesi. Seçilmiş
William Rick CRONK
bu 12 üyenin yanı sıra komitenin oy
hakkı olmayan üyeleri de var. Bunlar 6 Bölgesel İzcilik
Komitesinden birer temsilci, Genel Sekreter, Sayman ve
Dünya İzcilik Fonu temsilcisi. Komite yılda iki kez ve
genellikle WOSM'un merkezi Cenevre'de toplanıyor.
Komitenin başkanı ABD'li William F. 'Rick' Cronk, başkan
yardımcıları Mario Diaz Martinez ve Simon Rhee, genel
sekreter Luc Panissod'dan oluşan yürütme kurulu ise
gerekli gördükçe bir araya geliyor.
WOSM faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmek için
dünyayı 6 Bölgeye ayırmış. Bunlar Afrika, Arap, Asya
Pasifik, Avrasya, Avrupa ve İnteramerika büroları olarak
adlandırılmış. “Eurasia” olarak adlandırılan bölge
genellikle Sovyetler Birliği döneminde “Pioneer” (öncü)
adı altında izciliğe benzer bir kuruluşu olan Rusya ve
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri. Diğer bölgeleri
anlamak herhalde zor değil. Bizim de içinde
bulunduğumuz Avrupa bölgesinin de merkezi
Cenevre'de. Ayrıca biri Brüksel biri de Belgrad'da olmak
üzere ayrıca iki de bölge ofisi var.
Gelecek sayımızda en önemli uluslararası izci kampı
olan Jamboree'den söz etmek istiyoruz.

Bugün için Dünya İzcilik Örgütü
yani WOSM World
Organization of the Scout
Movement , 160 ülkede 28
milyonu aşkın üyesi bulunan en
büyük uluslararası sivil
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Röportaj
2 sene önce Çankırı'da bir yardım projesinde ortak çalışma imkânı bulduğumuz, 2008'de Anatolian kampında
birlikte olduğumuz Şimşek İzci Grubu Ankara'nın en etkin izci gruplarından biri. Biz de dergimizin söyleşi sayfasının
açılışını Şimşek İzci Grubu liderlerinden Yücel Tekin ile başlatmak istedik. Kendisine teşekkür ediyoruz...
> Öncelikle bize kendinizi tanıtır
mısınız? Kaç yıldır izcisiniz ve kaç senedir
liderlik yapıyorsunuz?

becerileri, organizasyon yeteneği,
çocuk ve gencin gelişimini tanıma gibi
en önemlileri sayılabilir.

İzcilik kavramı ile 2001 yılında Ankara'da
almış olduğum Lider Tanıtım Kursu ile
tanıştım. Aynı yıl Muğla-Köyceğiz'de
Oymakbaşı kursunu tamamlayarak
Liderlik hayatıma ilk adımımı attım. Kara
Kuvvetleri'nde Subay olarak görev
yapıyorum. Halen Muhabere Elektronik ve
Bilgi Sistemleri Okulunda bilgisayar ağları
dersleri veriyorum.

> Grubunuzda kaç aktif izciniz ve
lideriniz var? Herhangi bir yaş
sınırlaması koyuyor musunuz?

> Liderliğin hiçbir maddi getirisinin
olmamasına rağmen zamanınızın büyük
bir bölümünü izciliğe ayırıyorsunuz. Siz
neden ve nasıl lider oldunuz? Hangi
kurslara katıldınız?
Silahlı Kuvvetlerde izcilik çalışmalarının
başlatılması ile Lider Tanıtım Kursunun
açıldığını Kurumum tarafından yayınlanan
bir resmi yazı ile bilgi sahibi oldum.
Kişisel olarak ilgimi çekti. Kursa
katıldığımda izciliğin geleceğe, yani
gençlerimize yatırım yapan sağlam bir
eğitim metodu olduğunu öğrendim. Bu
metodun genci gelecekte her türlü
zorlukları başaracak seviyede
güçlendireceğine inanıyorum. Ülkemiz
geleceğine katkı saylayacağına inandığım
için gönüllü olarak gençlerin
yetiştirilmesine yardımcı olan izcilik
çalışmaları içinde gönüllü olarak yer
almaya karar verdim.

2006 Anatolian Kampı
> Neden izcilik? İzcilik size neler
kazandırdı? Gençlere niçin önersiniz?
İzcilik, gence hayatı boyunca ihtiyacı
olan sağlam karakter yapısını kazandıran
bir eğitim metodudur. Herhangi bir sosyal
etkinlik gence sadece ilgili alan hakkında
kabiliyetler kazandırırken, izcilik gence
bütün hayatında kullanacağı sosyal ve
kişisel beceriler kazandırmaktadır. İzcilik
sayesinde kişisel gelişimimde birçok
açıdan olumlu beceriler kazandığıma
inanıyorum. Bunlar arasında iletişim

Grubumuzda 203 aktif izci ve 24 aktif
lider bulunmaktadır. İzciliğe başlama
yaşı grubumuzda 8 yaş olarak
uygulanmaktadır. Fakat daha erken
yaşlarda çalışmalarımıza aileleri
eşliğinde gelen çocuklarımızı ileriki
yıllarda izciliğe katılımlarını motive
etmek amacıyla kabul ediyoruz.
> Peki, Şimşek İzci Grubu adını nereden
almaktadır?
Şimşek İzci Grubu şuan görev yaptığım
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Okulu adına 2001 yılında tescil edilerek
kurulmuştur. Okulumuzun Santralinde
Muhabere Sınıfını (Kara Kuvvetlerinde
İletişimden Sorumlu olan bölüm)
simgeleyen “Şimşek” çağrı kodu
kullanılmaktadır. Şimşek İzci Grubu adını
bağlı olduğu kurumu simgeleyen “Şimşek”
özel kelimesinden almaktadır.
> Bize genel hatlarıyla Şimşek İzci
Grubu'nun kamp kurulumundan yapılan
aktivitelere kadar bir kamp programını
anlatır mısınız?
Kamp programları, kampın türüne,
süresine ve hitap ettiği izcilik seviyesine
göre değişmektedir. Fakat genel hatları
ile kamplar izcilerimizin oba sisteminde
katılım sağlamalarıyla planlama süreci ile
başlar. Planlama sürecine izcilerin katılım
sağlamaları bizim için çok önemlidir. İzci
planlama sürecine katıldığı kampı daha
fazla benimsemektedir. Ayrıca bu katkılar
izcilerimizin planlama ve organizasyon
yeteneklerini geliştirmektedir.
Grubumuzda bu katılımlar “ Biz iyi bir
ekibiz” sloganıyla birlikteliğimizin
güçlenmesini de sağlamaktadır.

2007 Dünya Jamboree’ si

içerisinde izcilerimizin harçlık
seviyesinde katkılarıyla tamamlanmıştır.
Malzeme sorunumuz yoktur.
Kamplarda aktivitelerimiz genellikle
zengin lider personelimiz tarafından
hazırlanmaktadır. Liderlerimiz uzmanlık
alanlarına uygun hazırladıkları etkinlikler,
izcilerimiz tarafında keyifle takip edilen
ve mutlaka bir eğitimsel amacı
etkinliklerdir.

> Son zamanlarda katıldığınız yerel,
ulusal ya da uluslar arası
organizasyonlardan bahseder misiniz?
Şimşek İzci Grubu, prensip olarak her yıl
mutlaka bir grup kampına, TİF Tarafından
hazırlanan Milli Bilinç Kamplarına, Ankara
Mahalli Kamplarına ve en az bir Uluslar
arası kampa katılmaktadır. Son yıllarda
katıldığımız kampların bir bölümü söyle
sayılabilir;
2004 Dünya Moot'u - Tayvan
2004 Anatolia - 2004
2005 Eurojam İngiltere
2006 Rowerway İtalya
2006 Anatolia - 2006
2007 Dünya Jamboresi İngiltere
2008 Anadolu 2008
2008 Dünya Gençlik Forumu
Çanakkale Kampları
Meclis kampları
Sakarya Kampları

Duyuru ve aileleri haberdar etmek
için web sayfasından, telefon
zincirinden, ünite toplantılarından ve
standart faaliyet duyuru
dokümanlarımızdan yararlanıyoruz.
Planlama süreci iyi yapılan kamplar
genelde, sorunsuz ve yüksek katılım
ile sonuçlanmaktadır. Kampa gidiş
süreci, İsmail Yıldız liderimizin
kurmuş olduğu, malzeme sistemi
sayesinde eksiksiz yürümektedir.
Hiçbir dış kaynaktan katkı almayan
grubumuzun kamp malzemeleri yıllar

Tayvan Moot 2004
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Röportaj
> Şimşek İzci Grubu olarak
yaptığınız,aklınızda kalan en ilginç
aktivite neydi? Veya unutamadığınız güzel
ya da üzücü bir olay var mı?
2004 Yılında Dünya Moot'una katılmamız
çok maceralı olmuştu. Moot'a
katılacağımızı haber aldığımızda tüm
hazırlıklar için sadece 20 gün gibi kısa bir
süre vardı önümüzde. Yoğun bir iletişim ve
araştırma trafiği ile katılımcıların
belirlenmesi, pasaportlar alınması, vize
başvurusu, Moot Yönetimiyle temaslar bu
kısa süreye sığdırıldı.
İsmail YILDIZ ve Bahadır TAŞABAT
liderlerin de değerli katkılarıyla Moot'a
giden uçağa zamanında binmeyi başardık.
Bu uçak tam on saat sonra bizi Kuala
Lumpur'a indirecek olan Malezya
Havayollarına ait dev bir yolcu uçağı idi.
Kuala Lumpur'dan aktarma ile Moot'un
yapılacağı Tayvan'a beş saat daha
uçmamız gerekiyordu.
Moot'un her anının ise hazırlık
safhasından on kat daha heyecan verici
olduğunu söyleye bilirim. Uzakdoğu ve
izcilik bir araya geldiğinde ve buna uluslar
arası dostlukları eklediğinizde inanılmaz
keyifli anlar yaşıyorsunuz.
Tüm ergin izcilerimize ve genç
liderlerimizin mutlaka uluslararası moot
etkinliğinde bulunmasını öneriyorum.

Tayvan Moot 2004

> 2 sene önce Çankırı İli'nin Orta
ilçesinde sizlerle birlikte bir ilkokula
kütüphane kurmuş, televizyon ve VCD
sistemiyle beraber giyecek yardımı da
yapmıştık. Ergin izci topluma hizmet eder
parolasının hayata geçirilmesi açısından
buna benzer projeleriniz var mı?
Bu projede hedef kitleyle buluşma
mutluluğunu birlikte tatmıştık. Şu an
Desteklediğimiz bir topluma hizmet
projesi var. Projenin adı Palamut
Operasyonu. Anadolu Kartalları İzci Klübü
tarafından yürütülen projeye tam destek
veriyoruz. Proje ile engelli
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye
ulaştırmak ve palamut ağacı dikilmesi gibi
önemli iki hizmet bir araya getirilmiş
durumda.
> Şimşek İzci Grubu kurucularınızdan

lider Berna Tekin'in de ünite düzenlediği
Yükselen Koleji bünyesindeki Yükselen
İzci Grubu'na büyük destek veriyorsunuz.
Ankara'daki izciliğin gelişimi hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir? Yükselen İzci
Grubu gibi yeni izci gruplarıyla daha da
gelişeceğini düşünüyor musunuz?
Ankara, İzciliğin geleneklerini yıllardır
yaşatan bir şehirdir. Ankara izciliği köklü
bir tarihe sahiptir. Şimşek İzci Grubu da
Ankara İzcilik tarihinde kendisine ayrılan
yeri zaman içerisinde alacaktır. Şimşek
İzci Grubunun bugüne gelmesinde en
önemli katkıyı veren İsmail YILDIZ
liderimin büyük emekleri de bu tarihin
sayfalarında önemli bir yer tutacaktır.
Yükselen İzci Grubu çok yeni bir
çalışmadır. Yükselen İzci Grubunda
hedefimiz özel bir taşra kolejinde
yakalanmak istenilen akademik başarının
sosyal olarak desteklenmesidir.
> “Book Crossing” denilen kamuya açık
mekanlara herhangi birisinin bulup
okuyabileceği kitaplar gibi hoş ve yeni
fikirlere de açıksınız. Farklı düşüncelere
önem vermeniz gelişmenize eminiz
yardımcı olmuştur. Peki siz 2001 yılında
kurulduğunuzdan beri ilerlediğinize
inanıyor musunuz? İlerisi için planlarınız
neler?
Şimşek İzci Grubu kurulduğundan
beri inanılmaz ilerlemeler
kaydetmiştir. En büyük ilerleme
yetiştirdiğimiz birinci nesil
izcilerimizin şu an liderlik yapıyor
olmalarıdır. Beni sevindiren en önemli
gelişme ise, lider olan kurucu
izcilerimiz arasında kopmayan bir bağ
bulunmasıdır. Birbirinden uzakta olsa
bile iletişim halinde birbirini takip
eden bir dostluk zincirimiz var. Şimşek
İzci Grubunda en önem verdiğimiz şey
izcisiyle lideriyle bir arada sevgi
ortamı oluşturmaktı. Bu sevgi
ortamının güçlenerek büyümesi en
önemli ilerleme alanımızdır.
Bunun yanında Şimşek İzci Grubu genç
lider kadrosu bu gün uluslar arası izcilik
etkinliklerine yönetimsel anlamda katkılar
sağlamaktadır. Örneğin 2007 yılında bir
bayan liderimiz Güney Afrika
Cumhuriyetinde Federasyonumuzu Dünya
Kız İzci Konferansında delege olarak
temsil ederken, aynı tarihlerde diğer bir
genç liderimiz Kore'de Dünya İzci Gençlik
Forumunda delege olarak bulunmaktaydı.
> Grubunuzun armasının nasıl ortaya
çıktığı hakkında bilgi verir misiniz?
Grubumuzun ilk arması 20 gün
yaşamıştır. İkinci ve şuan kullandığımız
arma milli teşkilat armasını soyut olarak
kullanan ilk grup armasıdır. Armada
kurumumuza ait eğitimi simgeleyen
meşale ve iletişimi simgeleyen şerare
simgeleri bulunmaktadır.
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> JOTA-JOTI'ye ve 2002 yılından beri
Avrupa ve Dünya Jamboree'sine
katılıyorsunuz. Bu sayede tanıştığınız ve
irtibat halinde olduğunuz yabancı izci
grupları yada Türkiye'deki Sahil İzci
Grubu gibi bir kardeş izci grubunuz var
mı?
Kişisel arkadaşlarımız ve dostluklarımız
çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Ancak
yurtdışından kardeş bir izci grubumuz yok.
Sahil İzci Grubu ile çok geçmişe dayan bir
kardeşliğimiz bulunmaktadır. Aslında bu
dostluğun bir parçasını da Akıncı İzci
Grubu oluşturmaktaydı. Maalesef bugün
Akıncı İzcileri aktif değiller. Ancak Akıncı
İzcilerinden dostlarımızla iletişimimiz
halen devam etmektedir.

2008 Ilgaz Kampı

> Sizleri daha iyi tanıyabilmemiz için
eklemekte yarar gördüğünüz şeyler var
mı? Web sitenizden sizinle ilgili bilgi
almak açıkçası zordu. Size daha kolay
ulaşabileceğimiz ve aktivitelerinizden
haberdar olabileceğimiz bir yöntem var
mı?
Şimşek izci Grubu, www.izci.org gibi çok
özel bir alan adının sahibidir. Sitemizden
bize ulaşmak her zaman mümkündür. Tüm
aktivitelerimize ve haberlerimize aynı
adresten ulaşabilirsiniz.
Şimşek İzci Grubu adına ben de sizlere
teşekkür ediyor ve yayın hayatınızda
süreklilik diliyorum.

İnternet' ten bakınca Türkiye' de İzcilik
rakama Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ve okul içi
ünitelerdeki izci sayısını da ekleyerek ülkemizdeki
toplam izci sayısına ulaşmaya çalıştık ama bu ikinci
rakamı elde etmek pek mümkün olmadı.

30 yıllık bir aradan sonra tekrar bir izcilik dergisi
çıkartmaya niyetlenince ilk yapılacak işlerden biri de
ülkemizde izcilik faaliyeti olarak neler yapıldığına
ilişkin aktüel bilgileri toplayabileceğimiz kaynakları
belirlemek tabii. Eskiden bu iş oldukça zordu, ne
internet ve e-posta, ne cep telefonu, hatta ne de faks
aleti olanağımız yoktu. Tüm haberler in kaynağı
kamplarda, kurslarda tanıştığımız arkadaşlardan
“mektup”laşma yoluyla aldığımız haberler bir de
Ankara'da okuyan arkadaşlarımızın o sıralar Gençlik ve
Spor Bakanlığı bünyesindeki İzcilik Genel Müdürlüğü'nün
kapısını aşındırarak aktardığı bilgiler idi.

Bu izci sayısı araştırması sırasında bir de WOSM İzcilik
Hareketi'nin Dünya Örgütü' nün www.scout.org
adresindeki sitesinde Türkiye için hangi rakamın
olduğuna bakalım dedik. Buradaki rakam da MEB
bünyesindeki izcileri içermediği için 13964 olarak
gözüküyor. Buradaki bilgilerde Türkiye İzcileri'nin bu
uluslar arası örgüte 1950 yılında üye olduğunu da
görüyoruz ama garip olan burada ülkemizde izciliğin
kuruluşunun 1912 olarak değil 1923 olarak verilmiş
olması. Cumhuriyet öncesini ne denli “biz” saydığımız
tabii ki başka bir tartışma konusu olabilir ama bizim
alışageldiğimiz İtfaiye Teşkilatı' ndan spor kulüplerimize
kadar herkesin kuruluşu eğer Osmanlı dönemine kadar
gidiyorsa bu tarihi kullanması.

Artık devir internet devri. Arama motorundaki
kutucuğa yazın, anında istediğiniz bilgiler karşınızda.
Yeter ki o bilgileri alabileceğiniz kaynak kurum bunları
internete girmiş olsun. Internet' ten baktığınız zaman
Türkiye'de izcilik konusunda bilgi alabileceğiniz iki ana
kaynak var. Biri http://www.tif.org.tr adresindeki
Türkiye İzcilik Federasyonu'nun (kısaca TİF) sitesi ki
başlığın hemen altında “Dünya İzcilik Teşkilatları
Türkiye'de Sadece Türkiye İzcilik Federasyonunu Tanır. “
açıklaması yer alıyor; diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığı'na
bağlı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanlığı'na (kısaca OBESİD) ait
http://obesid.meb.gov.tr/ adresli site.
Bu ana kaynaklardan yola çıkarak dergimizi e-posta
yoluyla göndereceğimiz adresleri bulmaya çalıştığımız
zaman işin o kadar da kolay olmadığını gördük. Epeyce
derli toplu gözüken TİF'in sitesinde il temsilcilerinin
sadece adları ve telefonları var. OBESİD'in sitesi ise
oldukça kötü düzenlenmiş ve buradan illerdeki
örgütlenmeye ilişkin bir bilgiye ulaşmak hiç mümkün
değil. Buna karşılık OBESID sitesinin “faydalı linkler”
bölümünde PC Magazine veya Aksiyon dergisinden tutun
da Ferrari otomobillerine kadar konumuzla pek az
ilişkili birçok sitenin linki var. Neyse ki birçok İl İzci
Kurulu'nun, hatta
bazı İlçe İzci
Kurulu'nun ve birçok
İzci Grubu'nun kendi
siteleri var . Bu
sitelerin bazıları
oldukça iyi
düzenlenmiş
durumda ve sıkça
bilgilerin
güncellendiğini
görmek mümkün.
Ancak bazı sitelerde de türlü çeşitli renk ve hareket
oyununa yer verildiği halde ne yazık ki bir internet
sitesinde bulunması gereken en önemli unsurlardan biri
olan iletişim adresi eksik.

Ocak ayı başında çıkacak ilk sayımızda vereceğimiz
önemli bir haberin de Aralık ayı ortasında yapılacak
olan yeni TİF Genel Kurulu ve seçimleri olacağını
düşünmüştük. Genel Kurul ertelenince bari faaliyet
raporlarına bakalım ve oradan haber üretelim diye
düşündük. Alışkın olduğumuzun oldukça dışında öznel
bir dille kaleme alınmış olan 2006-2008 Faaliyet Raporu'
nun satırlarında da izci sayısı yine değişti. 28.11.2008'
de yazılmış olması muhtemel olan raporda TİF
bünyesindeki izci sayısı bu kez 129 kulüpte 29006 olarak
yer alıyordu. Yine Genel Kurul bağlamında sitede yer
alan bir liste de İzci Kulüplerinin üye sayılarına dayalı
olarak delege sayılarına ilişkin liste. Buradaki sayı da bu
kez 15305 izci olarak verilmiş ki bu sayının daha yüksek
olduğunu, ancak değişik nedenlerle delege
çıkartamayan kulüplerini sayılarının bu rakama dâhil
olmadığını varsaymak gerek. Diğer İzcilik üst
kuruluşumuz olan OBESİD' in Genel Kurulu' na ilişkin
bilgi ararken de tesadüfen İçel-Mersin İl İzci Kurulu'nun
www.mersinizci.gov.tr adresindeki sitesinde 6. İzcilik
Genel Kurulu'nun Mart 2008'de Mersin Kapızlı'da
yapıldığını ve Başizci'liğe de Nevşehir İl İzci Kurulu
Başkanı İsmet Çınar'ın seçildiğini gördük. İsmet Çınar'a
ilişkin bilgi bakmak için araştırdığımızda da Eğitimci İzci
Lideri İbrahim Kurak'ın http://www.ibrahimkurak.net
adlı kişisel sitesi çıktı karşımıza, ama Başizcimize ilişkin
bulabildiğimiz bilgi Kayseri'de katıldığı bir ant içme
töreninin haberinden öteye geçemedi.
İnternet'in bugünkü hayat içindeki önemini
vurgulamaya herhalde gerek yok. Bu nedenle bu konuya
zaman zaman tekrar dönüp gözlemlerimizi sizlerle
paylaşmayı arzuluyoruz. Bir başlangıç olarak sizlere bu
ilk sayımızda internetten arayarak belirleyebildiğimiz
kadarıyla sitesi olan İl İzci Kurullarının web adreslerini
vermek istedik. Göreceğiniz gibi çoğu kendi adına bir
site kurmuş olmakla birlikte bazılarının sitesi ilin Milli
Eğitim Müdürlüğü veya bazen Lig Heyeti'nin sitesi içinde
de yer alabiliyor. Bazı sitelerin ise (örneğin Antalya
İzcileri) adresleri var olmakla birlikte site çeşitli
nedenlerle çalışmıyor. Bu listeyi zaman içinde eksiksiz
hale getirebilmek için desteğinizi bekliyoruz.

Bu iki ana kaynak siteden ulaşmaya çalıştığımız önemli
bir bilgi de ülkemizdeki izci sayısı. TİF'in sitesinde
Teşkilat ve Kulüp İzci Durumları sekmeleri altında bu
konuda net bir bilgi var ve sayı burada (21.12.2008
itibariyle) 112 kulüpte 13017 olarak veriliyor. Biz bu
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İnternet' ten bakınca Türkiye' de İzcilik
Dileğimiz zamanla bu listede yer
kendilerinin 10. yılını kutluyor, nice
almayan İl İzci Kurullarının da internet yıllara diyoruz.
ortamında ulaşılabilir hale gelmeleri,
öte yandan da Türkiye İzcilik
Federasyonu İl Temsilcilerinin de
adları ve telefonlarının ötesinde hiç
değilse e-mail adreslerinin
belirtilmesi, belki zamanla onların da
internet siteleri oluşturmaları. Bu
şekilde birbirimizin neler yaptığını
daha iyi izleyebilir ve başka yerlerdeki
iyi örneklerden yola çıkarak kendi
Bağcılar Belediyesi İzci
faaliyetlerimizde de daha iyiye doğru
Meclisi’nin düzenlediği 2.
ilerleyebiliriz.
Uluslararası İzcilik Konferansına,
dünyanın dört bölgesinden 14 ülkeden
İnternet'ten saptayabildiğimiz İl İzci
izci
teşkilatlarının üst düzey
Kurulu Siteleri:
temsilcileri katıldı. Geçen yıl ilk defa
düzenlenen ve 9 ülkenin katılımıyla
http://afyonkarahisarizcileri.com
yapılan Uluslararası İzcilik
http://amasyaizcileri.com
http://www.ankaraizcileri.com
Konferansının ardından bu yıl “Daha
http://www.adanaizcileri.gov.tr
Temiz Bir Dünya İçin İzcilik” konusuyla
http://aydinizcileri.com
ikincisi düzenlenen konferansa yoğun
http://www.balikesirizcileri.gov.tr
katılım gerçekleşti.

http://bingol.meb.gov.tr/izci/index.htm
http://www.bursaizcileri.com
http://www.canakkaleizcileri.org
http://www.cankirizci.com
http://www.corumizcileri.com
http://www.denizliizcileri.com
http://erzincanizcileri.com
http://erzurum.meb.gov.tr/obesi/
il_izci_kurulu
http://gaziantepizcileri.com
http://www.giresunizcileri.com
http://www.ispartaizcileri.gov.tr
http://www.mersinizci.gov.tr
http://www.istanbulizci.com
http://www.izmirinizcileri.com
http://www.kayseriizci.com
http://site.mynet.com/
kocaelimebizcileri
http://konyaizcileri.com
http://manisailizcikurulu.gov.tr
http://mebmuglaizcileri.com
http://www.nigdeizcileri.com
http://www.sakaryaizcileri.com
http://www.samsunizcileri.com
http://izci.yiz.biz (Tokat)
http://www.trabzonizci.net
http://usak.meb.gov.tr/icerik/izcilik
http://www.aksarayizcileri.com
http://bayburtizcileri.tr
http://yalova.meb.gov.tr/izcilikkurulu
http://www.karabukizcileri.com
http://www.duzceizcileri.com

Sahil Deniz İzci Grubu
19 Aralık 2008 Cuma
akşamı Ankara Hotel
İçkale'de
gerçekleştirdiği balo
ile onuncu yılını
kutladı. Baloya Ankara içi ve dışından
birçok lider ve izci katıldı. Biz de

ESKİŞEHİR İZCİLERİNİN
“TARİHE BİRLİKTE IŞIK
TUTMA” PROJESİ
Eskişehir İzcilik Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği'nin T.C. Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı'na 2008 yılı Kasım içinde
gönderdiği "Tarihe Birlikte Işık Tutalım"
başlığı altında hazırlanan projesi kabul
edilmiş. Ulusal Ajans gönderilen 75
proje içinden 18 tanesinin
uygulanabilir olduğuna karar verilmiş.
Kulüp Başkanı Aytekin YİĞİT'in
bildirdiği bu güzel haber nedeniyle biz
de Eskişehir İzcilerini kutluyor, en kısa
zamanda projenin ayrıntılarına ilişkin
bilgi bekliyoruz.
Ayrıca yine Eskişehir İzcileri ilk defa
geçen sene Erzurum İzcilik İl
Temsilciliği'nin büyük emekleriyle
Palandöken'de yapılan "Erzurum Eskişehir İzcileri Dostluk Kampı"nı bu
sene de yarıyıl tatilinden yararlanarak
01-07 Şubat 2009 tarihleri arasında
tekrarlayacaklarını bildiriyorlar.
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MUĞLA'DA ADAY İZCİLER
“ISINIYOR”
Geçtiğimiz Kasım ayı sonlarına
Muğla'da üç ilköğretim okulunun
izcileri (Cumhuriyet, Vali Recai Güler
ve Şehit Karaoğlanoğlu İÖO) MUĞLA
YARAŞ ATATÜRK İZCİ EVİ'nde hafta sonu
kampı yaptılar. Aday izcilerin
çoğunlukta olduğu kampta yeni
izcilere izcilikle ilgili ilk bilgiler
aktarıldı. Kampa 33 izci ve 4 lider
katıldı. Muğla bölgesinin Kasım
sonlarında bile izcilere bir bahar
havası yaratması kampın yeni izcilerin
tümünün çok hoşuna gitmesine önemli
katkısı oldu tabii.
Aralık sonunda da yine Muğla MEB
izcilerinden oluşan bir grup Masa Dağı
ve Değirmendere Şelalesi bölgesinde
bir günlük yürüyüş yaptılar.

Kartepe İzcilik Kulübü' nden
bir grup izci, 11 Aralık Cuma Günü
Pazarçayır Geyik Alanı İzcilik
Tesisleri'nde, Kartepe'nin Batı zirvesine
(1500mt) yeni bir parkur belirleyerek
zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirvede
Samanlı dağları ve Kocaeli Platosu’nun
eşsiz manzarasını izleyen ekip, soğuk
havada ateş yakarak ısındı.

“Eski” lerle Söyleşi - Ferruh GENÇER
Her sayımızda yer vermek istediğimiz
konulardan biri de geçmişte Sakarya
Grubu'nda izcilik liderlik yapan,
grubumuzun gelişmesinde payı olanların
bugün neler yaptıkları, o günlere ilişkin
anıları. İlk olarak da Sakarya dergisinin
ilk sayısının ilk sayfasında yer alan iki
isimden biriyle, Ferruh Gençer ile
başlamak istedik. Ferruh abiyi eşiyle birlikte yönettikleri Pan
Yayıncılık' ta, yayınevinin Barbaros Bulvarı başındaki
kitabevinde bulduk ve sorularımızı sıralamaya başladık.

Almanya Hollanda gezisini hatırlıyorum. Ayrıca Aralık 1973'de
Liderlik Temel Kursu'nu da bitirdim ama aktif olarak ünite
liderliği yapmadım.
Boğaziçi'nde okurken üniversitenin Türk Müziği Kulübü'ne
katılmıştım. O kulüp sadece bir korodan ibaret değildi. Türk
Müziği üzerine araştırmalar yapıyor, açık oturumlar
düzenliyorduk. Bu açık oturumlardan birini kitaplaştırdık:
Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne
Doğrudan ve Dolaylı etkileri. O kitapla birlikte yayıncılık
kanımıza girdi. Önceleri bu kitabın yayına hazırlanması
sırasında çalışan 10-15 arkadaşla birlikte mesleklerimizin yanı
sıra sürdüreceğimiz bir yayınevi kurmayı planlıyorduk. Ancak
sonunda Murat Bardakçı'nın da moral desteği ile o yıllardaki
arkadaşım; Aralık 81'den beri de eşim
Işık ile Pan Yayıncılık'ı kurduk.
Askerlik dönüşü ki o zamanlar öyle
kısa dönem falan başlamamıştı, 18 ay
yaptım- önce 14 yıl kadar Alarko'da
mühendis olarak çalıştım, sonra ben
de mühendisliği bırakarak “full time”
yayıncı oldum. Yine bu arada; 1986'da
oğlumuz Emre doğdu.

Sakarya'nın ilk sayısını Ocak 1972'de yayınlamışsınız. Neler
kaldı bu dönemden aklınızda?
O sıralarda bugün de olduğu gibi- hiçbir izcilik dergisi yoktu.
Türkiye'de yayın hayatının merkezi Cağaloğlu'ndaydık,
Türkiye'de izciliğin başladığı oymağın izcileriydik, Türkiye'deki
izcilik topluluğuna söyleyecek şeylerimiz olduğunu
düşünüyorduk, Niyetimizi açtığımız herkes bize destek oldu.
Eski mezun bir abimize ait Yörük Matbaası'nda basıldı ilk
dergimiz. Ofset baskı tekniği bile pek yaygın değildi, ilk 7
sayımız tipo tekniğiyle basıldı, fotoğraflar klişeciye götürülür,
yazıları “entertip”de kurşun-antimon alaşımıyla dizilir,
sayfalar resmen iple “bağlanırdı”. İş derginin basılması ile de
bitmezdi, ardından adreslemek, naylon torbalara koyup
pullamak, postaneye götürmek de vardı. Normalde akşam
saatleri yatılılar gizlice okuldan kaçarken biz gündüzlüler
derginin hazırlıkları veya adresleme gibi işler için gizlice
okula girer, yatılı arkadaşlarla bu işleri hallederdik. Bir
keresinde elimizdeki dergilerle akşam saatlerinde Büyük
Postane'ye gitmiş, dergilerin ilk demetini o ince aralıktan
atmaya başlamıştık. Hemen yandaki kapı açıldı, bir memur
“yahu o kadar dergiyi oraya atmakla uğraşmayın, verin
buradan alalım” demişti, pek şaşırmıştık.

Yayıncılık nasıl bir duygu? Biraz Pan
Yayıncılk'tan söz etseniz…
Yayıncılığın bizi çeken yanı şu ki çalışmalarınızın karşılığını
somut olarak görüyorsunuz. Bir bankacı bunu göremez. Ne
zaman bize bir mikrofon tutulsa ben diyoruz ki kimse
mecburen yayıncı olmaz, keyif alıyorsan yayıncı olursun. Biz
bu işi gerçekten çok seviyoruz, tatmin düzeyi çok yüksek.
Ürününüzü elinizde tutabiliyorsunuz ve sizden sonra da
yaşayacağını biliyorsunuz, bu duygu çok önemli bir duygu
bence.
Bir de şu an içinde bulunduğumuz kitabevimiz var. İçinde,
mütevazi bir CD ve ses kaseti koleksiyonu ve iddialı bir de
müzik kitaplığının satışta olduğu bir müzikçi dükkanı. Pan
Kitabevi, Türkiye'de yayınlanan/yayınlanmış bütün müzik
kitaplarını
bulundurmaya
çalışan, Türkiye'nin
muhtemelen tek
müzik kitabevi.
800'ün üzerinde
satışta müzik kitabı
arasında, yazarının
kendi olanaklarıyla
yayınladığı
kitaplardan, artık
baskısı
bulunmayan,
batmış yayınevlerinin kitaplarına kadar müziğin her alanından
kitaplar var.
Ayrıca, Pan, baskısı bulunmayan, kendi stoklarında da
tükenmiş müzik kitaplarından birer kopyayı araştırmacıların
ve öğrencilerin kullanması için, saklıyor. Araştırmacılar ve
öğrenciler, bu kitaplardan, kitabevi içinde kullanmak şartıyla
ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

İzciliğe ne zaman nasıl başladınız, ilk etkinliği hatırlıyor
musunuz?
Galiba 1968 veya 69. O sıralar öyle kampa falan gidilmezdi,
yaptığımız “tören izciliği” idi. Ben de boru çalmak istediğim
için izci oldum. Ama “tören izciliği”nin de bir “raconu” vardı,
okul bahçesinde günlerce çalışılır, törenden önceki akşam
borular, trampetler “kaol”
ile parlatılır, üniformalar
temizlenir, ütülenirdi.
Bugünkü anlamda izciliğe
yakın ilk etkinlik olarak
galiba 1969'da Çanakkale'ye
18 Mart törenlerinde
katılmak üzere gitmiştik. O
yıllarda birkaç kez
tekrarlandı bu Çanakkale
gezileri.
Bakıyoruz hala yayıncılık yapıyorsunuz, nasıl oldu? Lise
bittikten sonra hayat nasıl devam etti, buraya nasıl geldiniz?
Liseyi 1973'de bitirdim. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde
Makine Mühendisliği okudum. Sakarya Grubu'ndaki son önemli
etkinliğim olarak 1975 yılında Oymak İzcileri'ni götürdüğüm

Bundan ötesi için de internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.pankitap.com
Grafik: Onuralp Bozer
Yönetim Yeri: İstanbul Liseliler Derneği Türkocağı Cd. 4
Cağaloğlu İSTANBUL Tel: 212.5225994
derneginiz@ielder.org.tr
Baskı Yeri ve Adresi: İki ayda bir internet'te yayınlanır.
www.sakaryaizcigrubu.org
İletişim: dergi@sakaryaizcigrubu.org

SAKARYA İzcilik Dergisi
Sayı 1 / Ocak - Şubat 2009
Sahibi: İEL Mezunlar Derneği
Sorumlu Müdür: Nihat Gencosman
Yayın Kurulu: Nur Bulut, Ayşe Ö. Koruyucu, İnci Ünal, İrem
Hatipoğlu, M. Gökçe Gökten, Süleyman Gümüşsu, Utku Evci

8

