Sayý: 2 Yýl: 2009

SAKARYA
ÝZCÝLÝK DERGÝSÝ
Bir Sakarya Klasigi

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

T

ürkiye Ýzcilik Federasyonu 2. Olaðan
Genel Kurul Toplantýsýný 28 Þubat
tarihinde 10 kadar ilden gelen
delegeleriyle Ankara’da gerçekleþtirdi.
Türkiye Ýzcilik Federasyonu Baþkaný Hasan

Subaþý, 246 delegeden 159’unun kayýt
yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak
katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144’ünü
alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz
sayýlan oy) Türkiye Ýzcilik Federasyonu
baþkanlýðýna yeniden seçildi. Genel Kurul
ayný zamanda seçimle gelip tüm yetkileri
elinde bulundurmak üzere seçtiði
federasyon baþkanýna MEB Ýzciliðinde var
olan ve izcilik tarihinde önemi olan “Baþ Ýzci”
sýfatýný da verdi. 1965 yýlýnda doðan Hasan
Subaþý, 1971 yýlýndan beri izci. Ýzciliðe 6
yaþýndan beri kesintisiz devam eden
Subaþý, kendi kurmuþ olduðu Ýstanbul Ýzci
Kulübü Baþkanlýðý`ný yaparken 2004 yýlý
Aralýk ayýnda Türkiye Ýzcilik Federasyonu
seçimlerine katýlmýþ ve baþkan olarak
seçilmiþti. En son Seyyah Ýzci Grubu`nun
Tahkime itirazý ile uzayan seçim süreci
sonunda gerçekleþen seçim, 2006 Yýlýnda
Türkiye Ýzcilik Federasyonu`nun Özerk
olmasýnýn ardýndan ikinci
seçim oldu.
Özerklik sonrasý yapýlan seçimleri yeniden
kazanan Hasan Subaþý böylelikle 3.
dönemde de baþkanlýk görevini üstlenmiþ
oldu. Hasan Subaþý, yaptýðý teþekkür
konuþmasýnda "Bizi yeniden bu göreve
layýk gördüðünüz için çok teþekkür ederim.
Türkiye Ýzcilik Federasyonu her yýl daha da
güçlenerek ve yeni baþarýlara imza atarak
büyüyor. Bu çalýþmalarda emeði geçen tüm
kulüplere ve çalýþma arkadaþlarýma ayrýca
teþekkür ederim" dedi

Bir Rüyanýn Gerçek Olduðu Yer

CAMPOREE

Camporee Uluslar arasý Ýzcilik Merkezi
Açýldý
Türkiye'nin en büyük izcilik tesislerinden biri
olan “Camporee Uluslararasý Ý z c i l i k
Merkezi” Karya Ýzcilik
Klubü ve
Ý.E.L. Sakarya Ýzci Grubu
' n u n

Bu Sayida...
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100. Yýl Çalýþtayý'nda grubumuzun 100. yýlýnda
düþündüðümüz çalýþmalar ve bunlarýn
geliþtirilmesine yönelik fikir paylaþýmý yapýldý.
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Muðla Karya Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü
Baþkaný Yadigâr Kaplan ile söyleþi yapma fýrsatý
bulduk.
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Dünya Jamboreesi (Ýzcilikte Büyük Buluþma) ile
ilgili Ahmet Kadir Dereli’nin ilginç yazýsý...

ULUSLARARASI ÝZCÝLÝK MERKEZÝ

ortak çalýþmasýyla 6
Þubat 2009 tarihinde
faaliyete açýldý. Muðla Merkez
ilçenin
Çaybükü köyünde bulunan tesis 150 kiþi
kapasiteli ana binasý, yemekhane binasý,
harici depolarý, doðaya yakýnlýðý ile
y a p ý l acak izcilik kamplarý için birçok
olanaðý içinde
barýndýrýyor.
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Ali Polat'ý ilk kez 1971 yazýnda Alanya'da bir Kýzýlay
kampýný yönetirken tanýmýþtým.-RÖPORTAJ-

Ýstanbul Lisesi 125. Yýlýný Kutluyor SURVIVAL KAMPI
Dönemin ünlü eðitimcisi
Mehmet Nadir Bey tarafýndan 1884
Yýlýnda “Numûne-i Terakki Mektebi”
adýyla kurulan ve çeþitli isim
deðiþiklikleri sonucunda Ýstanbul
Lisesi (1982) adýný alan Türkiye'nin en
köklü okullarýndan biri olan Ýstanbul
Lisesi bu yýl 125. yaþýný kutluyor.
125.Yýl Kutlamalarýna 16
Ocak 2009 tarihinde Mustafa Kemal
M e r k e z i ' n d e B o r u s a n Ýs ta n b u l
Filarmoni Orkestrasý'nýn verdiði
konserle baþlayan Ýstanbul Liseliler,
etkinliklerine bütün bir yýl ara
vermeden devam ederek Ocak
2010'da Kapanýþ Töreni ile bu anlamlý
yýlý geride býrakacaklar.
125. Yýlýmýz kutlu olsun...

KIÞ AÞURESÝ VE 100. YIL ÇALIÞTAYI

Yalnýzca ergin izciler için organize
edilmiþ kýþ kampý 25 - 28 Aralýk tarihleri
arasýnda Bolu Ýli Mengen Ýlçesi Arak
Köyü'nde yapýldý. -10°C soðukta,, 30 cm
karla çevrelenen ocak izcileri bu kampta
pek çok 'ilk'i deneme fýrsatý buldular. Bir
yandan dizlerine kadar geçirdikleri
poþetlerle ayaklarýný kuru tutma
mücadelesi verirlerken, diðer yandan
Eskimo'larýn yaþadýðý 'iglo'lardan yaparak
içinde kalma hayaliyle birbiri ardýna kardan
kalýplar çýkardýlar.
Uyku tulumlarýnýn ekstrem sýcaklýklarýnýn
test edildiði, çorap ve eldivenlerin birbiri
ardýna deðiþtirildiði bu kamp, çeþitli
sürprizlerle de doluydu. Bir sabah
uyanýnca liderlerin geride yalnýzca bir not
býrakarak ortadan kaybolduðunu görmek,
yaðan karla izlerin kapanmasý telaþýyla iz
sürmeye çýkmak, kayak yapma zevkini
tatmak için tek gerekenin bir yokuþ ve bir
poþet olduðunu öðrenmek, 'Jurte'yi ilk kez
bir sobayla ýsýtmak, kamp ateþinde
çekiliþle yýlbaþý hediyeleri vermek, üç gün
öncesinden geri sayým yaparak 2009'a
maytaplar eþliðinde hep beraber girmek
gibi eðlencelerle birleþen izcilik duygu ve
düþüncesi, bu kampý herkes için
unutulmaz kýldý.

BURAK ÖZGEN ANMA ZÝYARETÝ

18 Ocak Pazar sabahý okulumuzun düzenlediði Kýþ Aþuresi'ne katýlan mezun
izcilerimiz ile þu anda Sakarya Ýzci Grubu bünyesinde bulunan aktif izci ve liderlerimizin
katýlýmýyla gerçekleþen 100. Yýl Çalýþtayý'nda grubumuzun 100. yýlýnda
gerçekleþtirmeyi düþündüðümüz çalýþmalar ve bunlarýn geliþtirilmesine yönelik fikir
paylaþýmý yapýldý. Liderlerimizin hazýrladýklarý sunum ve konu baþlýklarý çerçevesinde
ilerleyen bu toplantýda, gerçekleþtirilmesi planlanan büyük projeler tartýþýldý ve oldukça
önemli kararlar alýndý. Hep birlikte yakaladýðýmýz bu sinerjiyi daha da büyütmeyi ve
bugün konuþtuklarýmýzdan çok daha büyük projelere imza atmayý temenni ediyoruz.

Bizden Haberler

YILBAÞI PARTÝSÝ B.E.Þ.K.E.Þ. …
2008' in son gününde
geleneksel "Yeni Yýla Merhaba"
partisi büyük bir katýlým ile
gerçekleþtirildi. Okul bittikten
sonra izcilik odasýnda toplanarak
evden getirilen yemeklerle
yapýlan büyük ziyafetin ardýndan,
spor salonunda A-KO-SA ve
havada jelibon kapmaca
(JellyCup) oynandý.
Aday izcisinden liderine
herkesin doyasýya eðlendiði bu
parti ile 2009'u karþýlayan Ý.E.L.
Sakarya Ýzcileri, parti sonrasý
evlerinin yolunu tuttular...

11 Ocak Pazar günü saat 8.15'te okulda
buluþan Ý.E.L. Sakarya Ýzcileri, 5'er kiþilik 8 oba
halinde, Sultanahmet Meydaný'na daðýlmýþ 4
durak arasýnda, grubumuza özgü klasik Büyük
Oyun Konsepti'nin “Mýsýr Mitolojisi” temasýna
göre deðiþtirilmiþ versiyonunu oynadýlar.
Oyunun sonunda elde ettikleri materyallere
baktýklarýndaysa bir oryantasyon parkuru ile
k a r þ ý l a þ t ý l a r. O r y a n t a s y o n p a r k u r u n u
tamamlayan izciler, son rota üzerinde saklanmýþ
olan büyük hazineyi bularak aktiviteyi
sonlandýrdýlar.
Aktiviteyi en önce tamamlayýp birinci olmak
için kendilerine özgü stratejiler geliþtiren obalar,
onlarý engellemek amacýyla etrafý kollayan
haydutlar, duraklarda verilen zorlu görevler ve
son olarak da hazineden çýkan patlamýþ
mýsýrlarla tüm katýlýmcýlar için son derece
eðlenceli bir aktiviteydi.

2000 yýlýnda aramýzdan ayrýlan
deðerli liderlerimizden Burak Özgen
ve onun nezdinde aramýzdan ayrýlmýþ
olan diðer tüm liderlerimiz, 31 Ocak
Cumartesi günü Karacaahmet
Mezarlýðý'nda saygýyla anýldý. Saat
11.30'da Kadýköy'de buluþan izciler,
saat 12.00'de Karacaahmet
Mezarlýðý'na gelen mezunlarla birlikte
deðerli liderimiz Burak Özgen' i
mezarý baþýnda ziyaret ettiler, fular ve
çiçek býraktýlar. Ý.E.L. Sakarya Ýzci
Grubu, bugün saygýyla
h a t ý r l a d ý ð ý m ý z
liderlerimizin deðerini asla
unutmayacaktýr.
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Türkiye den Haberler MUÐLA CAMPOREE ÇALIÞMA KAMPI
Düþünce Günü Kutlandý
Dünya Düþünce Günü ülke genelinde birçok ilimizde
çeþitli etkinliklere kutlandý. Bu etkinliklere katýlan
izciler WAGGGS (World Association of Girl Guides
and Girl Scout) tarafýndan bu yýlýn temasý seçilen
“Salgýn Hastalýklara Dur!” konusunda birçok çeþitli
etkinlikler yaptýlar.
Türkiye Ýzcilik Federasyonu (TÝF) - "22 Þubat Dünya
Düþünce Gününüz Kutlu Olsun" baþlýklý yazýsýnda
þöyle diyordu:
Önce düþünmek.
Bütün olumsuzluklara raðmen, her türlü engele
raðmen düþünmek ve kalbinizde, tüm benliðinizle
bir þeyleri hissedebilmek…
Yalnýz hissetmek deðil, ayný zamanda yapmak.
Ýzci armamýzýn, zambak çiçeðinin pusulada da
kullanýldýðýný hepimiz biliyoruz. Ýzci armamýz,
daima deðiþmez olan doðrularý ve iyiliði bizlere
göstersin…
Devamý: www.tif.org.tr/haberler

MEB Ýzcileri Erciyes te
Milli Eðitim Bakanlýðý Okuliçi Beden Eðitimi Spor ve
Ýzcilik Daire Baþkanlýðý'nca Kayseri Kýþ Kampý
yapýldý.12 ilden 120 izci ve liderin katýldýðý kampta
izciler Erciyes'in yanýnda Kayseri nin tarihi ve turistik
yerlerini de görme imkâný buldular.

NÝÐDE'DE DÜÞÜNCE GÜNÜ
Ýllerimizde yapýlan Düþünce günü faaliyetlerine bir
örnek olarak iþlevli internet sitelerinden biri olan Niðde
izcilerinin sitesindeki haberi aktarýyoruz.
Niðde'de ilk kez izciler 22 Þubat Dünya Düþünce

2- 8 Þubat tarihleri arasý Muðla' da gerçekleþtirilen Camporee
Kampý'na 78 izcisiyle katýlan Sakarya Ýzci Grubu, Türkiye'nin en büyük
ve dünyada en büyük ikinci uluslararasý izcilik tesisinin açýlýþýný Muðla
Karya Ýzcilik Kulübü izcileriyle birlikte gerçekleþtirdi.
Ýlk iki gün tesisin düzenlenmesiyle Tesisi'nin açýlýþýyla emeklerinin
u ð r a þ a n , t e s i s i n s ý v a s ý n d a n karþýlýðýný alan izciler Muðla'daki
dekorasyonuna kadar her þeyini son günlerini Milas'ýn tarihi ve
kendi emekleriyle yapan izciler, doðal güzelliklerini görmek
kampýn sonraki iki gününü ise a m a c ý y l a g e z e r e k
geleneksel kamp aktivitelerine deðerlendirdiler. Son gece ise
ayýrdý. Aktivitelerin mümkün geleneksel kamp ateþiyle bir
olduðunca çeþitli olmasýna özen haftalýk serüvenlerine veda ettiler.
gösteren izciler, 'hajk'ýn yaný sýra iz Fiziksel açýdan oldukça yorucu bir
tatbikatý, 'pfadilauf', takým oyunlarý kamp olmasýna raðmen, böyle
ve gece oryantasyonu
gibi büyük bir baþarýyý elde etmiþ
etkinliklerle kampýn tadýna vardýlar. olmanýn gururu kampýn en tatlý ve
Camporee Uluslararasý Ýzcilik deðerli yanýydý.

Günü münasebeti ile bir yürüyüþ tertiplediler.
Yürüyüþe merkezdeki okullar ve Bor ilçesi izcileri
katýldýlar ve yürüyüþ valilik önünde son buldu. Ýzci
türesinden alýntýlar içeren pankartlarla yapýlan
yürüyüþe halktan da yoðun ilgi vardý. Valilik önünde
çelenk koyan, saygý duruþunda bulunan ve Ýstiklal

baþkaný Yasin TEKÝN basýna da izcilik ve “Düþünce
Günü”ne iliþkin demeç verdi.

MARMARA ÝL BAÞKANLARI TEKÝRDAÐ'DA
Marmara bölgesindeki 6. toplantý Tekirdað'da
yapýldý. 27 Þubat - 1 Mart 2009 tarihleri arasýnda
gerçekleþen toplantýya OBESÝD Ýzcilik Þubesi
Müdürü Murat YAVUZ ve Marmara bölgesi Ýl Ýzci
Kurulu baþkanlarý katýldý.
Liderlerimizi Tekirdað izcileri
aðýrladý.
Kaynak:
www.sakaryaizcileri.com

Çankýrý’da Bayramda Kamp
31 Aralýk 2008 ile 01 Ocak 2009 tarihleri
arasýnda Çankýrý Ýbn-Ý Sina Oymaðý Ýzcileri,
Liderleri Þafak YILMAZTÜRK önderliðinde izci
evinde kamp yaptýlar. Eski izcilerin de
gecenin bir bölümüne misafir olarak
katýldýðý kamp görülmeye deðer
anlarla doluydu.
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DÜÞÜNCE GÜNÜ VE SAKARYA ÝZCÝ GRUBU'NUN KURULUÞU
Sakarya Ýzci Grubu'nun
kuruluþunun 97. yýldönümü ve 22
Þubat Dünya Düþünce Günü okulda
gerçekleþtirilen bir törenle kutlandý.
Düþünce Günü' nün bu yýlki temasý
olan “salgýn hastalýklara karþý
mücadele” ve “çeþitli ülkeler ve o
ülkelerdeki izcilik” hakkýnda izcileri
bilinçlendirmeye yönelik konuþmalar
yapýldý. Daha sonra gerçekleþtirilen
kokteylin arkasýndan tören sona erdi.

Eðitimde Yeniden Yapýlanma
Türkiye Ýzcilik
F e d e r a s y o n u
tarafýndan 13-15 Mart
2009 tarihleri arasýnda
Antalya’da TÝF Eðitim
Dönemi “Eðitimde
Yeniden Yapýlanma”
(Eðitimci Liderler
Toplantýsý) Toplantýsý
gerçekleþtirildi.
Toplantýya 50 den fazla
eðitimci lider katýldý.

Türkiye den Haberler

Marþýný söyleyen izciler, daha sonra okullarýna
daðýldýlar. Ýzcilere teþekkür eden Niðde Ýl Ýzci kurulu

Onlarla Anatolian `04 de tanýþtýk..
Onlar da izcilikle yatýp, izcilikle kalkanlardan...

Ýþte Karya Ýzcilik Kulübü
Sakarya Ýzcilik Dergisi'nin ikinci
sayýsýnda Anatolian'dan tanýdýðýmýz, en
son Muðla'daki Camporee Uluslararasý
Ýzcilik Tesisi'nde beraber çalýþma ve
kamp yapma fýrsatý bulduðumuz Muðla
Karya Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü
Baþkaný Yadigâr Kaplan ile söyleþi
yapma fýrsatý bulduk.

yapmayý tercih ediyoruz. Yer seçimini ise izcilere
býrakýyor, demokratik bir þekilde oy kullanarak
kampýmýzý nerede yapacaðýmýzý hep beraber
seçiyoruz. Organizasyonu ve yazýþmalarý ise
l i d e r l e r
üstleniyor.
Günümüz
kalkýþ,
sabah
sporu ve
kahv
altý ile
baþ
lýyor.

Öncelikle kaç senedir izcilik ve kaç senedir
liderlik yapýyorsunuz? Bize biraz
kendinizden bahseder misiniz?

Bizim kulüp olarak amacýmýz Sakarya Ýzci
Grubununda özenle uyguladýðý gibi aktif,
gerçek izcilik için bir þeyler yapan, 'Ýzci
kardeþtir' sözünü ilke edinerek hiçbir ayrým
yapmadan tüm dünya izcileriyle izcilik duygu
ve düþüncesini paylaþabilen bir izci grubu
olarak çalýþmalarýmýzý yürütmek. Bugün,
460'ý aþkýn lisanslý izci sayýmýzla Türkiye'de
önemli bir yerde olduðumuzu düþünüyor,
kendimizi kanýtladýðýmýza inanýyoruz. Ýl
Temsilcimiz H.Ýlker Cömert'in bireysel
çabalarý sayesinde oymakbaþý kurslarý,
federasyon toplantýlarý, LTK Ýl Temsilcileri
Genel Kurul Toplantýsý gibi önemli
etkinliklere ev sahipliði
yapýyoruz.Federasyonumuz bu tür
etkinlikleri ilimize verdiðinde ayrý bir heyecan
yaþýyor, gece gündüz iyi bir organizasyon
olmasý için uðraþ veriyoruz. Bunlarla
beraber edindiðimiz tecrübe,öðrenemde
paylaþma da sýnýr olmadýðý,bu baðlamda
diðer izci gruplarý ile baðlantý halinde her
geçen gün kendimizi daha fazla
geliþtiriyoruz.

Röportaj

11 ilçesi bulunan Muðla'da 10 ilçede izcilik
aktif hale getirilmiþ. Milas Belediyesi,
Fethiye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulüpleri
gibi pek çok izci grubu mevcut. Bu gruplarla
iliþkileriniz nasýl, beraber yapýlan etkinlikler
neler?
Yýlda altý kez Muðla'daki il temsilciliðinde,
ilçe önderleri ile toplantýlar yapýyor, yemekler
düzenliyor, bayramlarda buluþuyoruz.
Sürekli irtibat halindeyiz. Bunun yanýnda
birlikte pek çok faaliyet yapýyoruz. Davetler
alýyoruz, bizim düzenlediðimiz kamplara ve
aktivitelere de onlarýn katýlýmlarý oldukça
yüksek oluyor. Ýzci sayýmýz sürekli artýyor.
Eksik yanlarý mutlaka olsa da, bu izcilik
kulüpleriyle sýcak bir iliþkimiz olduðunu
söyleyebilirim.
Bize genel hatlarýyla bir kamp
programýnýzý anlatýr mýsýnýz? Yer seçimi
ve organizasyonu liderler mi, izciler mi
üstleniyor?
Muðla'da kamp alaný olarak pek çok
imkânýmýz bulunduðundan federasyon
etkinlikleri dýþýnda kamplarýmýzý Muðla'da

En son katýldýðýnýz yurt içi ve yurt dýþý
aktivitelerden bahseder misiniz?
Birlikte düzenlediðimiz Camporee kampý
haricinde en son federasyonumuzun
düzenlediði Sarýkamýþ Milli Bilinç Kampý'na
katýldýk. Katýldýðýmýz son yurt dýþý
organizasyon ise masraflarýnýn tamamen
kulübümüze ait olduðu, Anatolian 2008'de
çok çalýþan izcilerimize verdiðimiz söz
üzerine gittiðimiz Yunanistan, Makedonya,
Bulgaristan, Romanya gibi 14 ülkede
izciliðin nasýl yapýldýðýný görme, izcilerini
tanýma þansý yakaladýðýmýz gezimiz oldu.

Ýzcilik ile tanýþmam lise çaðlarýnda, ortaokul
yýllarýnda basket hocam olan Ýlker Cömert
sayesinde oldu. 10 senedir izcilik, 6 senedir
liderlik yapýyorum. Muðla Üniversitesi
Beden Eðitimi Yüksek Okulu'nda üçüncü
sýnýftayým. Aslýna bakýlýrsa benim için
okuldan fazla izciliðin ön planda olduðunu
söyleyebilirim. Tüm bu kamplar, aktiviteler
ciddi anlamda çok zaman ayýrmamý
gerektiriyor olsa da, ben çok keyif alýyorum.
Boþ zamanlarýmý da Muðla'daki Ýzcilik Kulüp
Odasý'nda geçiriyorum.
Karya Ýzci Grubu olarak federasyon
etkinliklerinde de büyük sorumluluklar
alýyorsunuz. Türkiye'de kendinizi nerede
görüyorsunuz?

çeþitli baðlantýlarýmýz var. Bu seneki
planlarýmýz arasýnda da Danimarka kampý
ile 19 günlük bir Avrupa kampý var. Bunlarýn
dýþýnda da önümüzdeki sene için yurtdýþý
projelerimiz mevcut, yazýþmalar þimdiden
yapýlmaya baþlandý.

Anatolian gibi büyük bir organizasyona ev
sahipliði yapýyorsunuz. Bu iþi yapmanýn en
iyi ve en kötü taraflarý nelerdi?

Yem
imiz

ekler
geneld

e izcilerimiz
tarafýndan
h a z ý r l a n ý y o r.
Aktivite olarak da pek çok seçeneðimiz ve
malzememiz var. Daðcýlýk ve kano gibi
aktivitelerde ise üniversite öðrencilerinden veya
çeþitli uzmanlardan destek aldýðýmýz oluyor.
'Ýzci baþkalarýna her zaman yardýmcý ve yararlý
olur'. Sosyal sorumluluk projelerinizden biraz
bahseder misiniz?
2 sene önce düzenlediðimiz kitap toplama
kampanyasý Muðla'daki 4–5 köyün
yararlanabileceði kadar büyük bir proje olmuþtu.
Düzenlediðimiz ilaç toplama kampanyasýnda
Muðla'daki her doktoru, her hastaneyi kapý kapý
dolaþmýþ, projeyi bölge halkýna da yaymýþtýk.
Bunlarýn haricinde çöp toplama, yanan ormanlarý
yenileme gibi Muðla odaklý projeler de þimdilik
aklýma gelenler… Ayrýca bu sene 5. sini
yaptýðýmýz ramazan ayý içinde izcilerimiz
tarafýndan yapýlan Karagöz ve Hacivat
gösterisinin de bulunduðu Muðla huzurevinde
geleneksel iftar programýmýz bulunmaktadýr.
Türkiye'de olduðu kadar yurtdýþýnda da pek çok
etkinliðe katýlýyorsunuz. Yurt dýþýndaki izci
gruplarýyla iliþkileriniz nasýl?
Yaptýðýmýz ortak projeler sayesinde yurt dýþýndan
pek çok izci grubuyla tanýþma fýrsatý bulduk.
Anatolian 2008'e de katýlan Bulgaristan,
Yunanistan, Polonya,
Ýspanya ile
iliþkilerimiz daha sýký.
Ýngiltere'de de

izcileri

org

mugla

Ýlk Anatolian'ýn düzenlendiði sýralarda yeni
lider olmuþtum. Bu iþe hevesle baþladýk ve
devamýnýn geleceðinin, bu organizasyonun
gelenekselleþeceðinin bilincindeydik.
Türkiye'deki en büyük uluslararasý
organizasyonu düzenliyor olmanýn haklý bir
gururu var. Aydýn, Çanakkale, Manisa,
Zonguldak, Ýzmir ve Sakarya Ýzci Grubu ile
katýlýmcýlarýmýzýn da destekleri ile büyük bir
iþin altýna imzamýzý atmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. 2010 Anatolian hazýrlýklarýna da
þimdiden baþlandý. Hiçbir þekilde bir katkýda
bulunmadan, kendilerinin baþaramadýðý
iþleri eleþtiren bazý izci gruplarýnýn emeðe
hiç saygý duymadan eleþtirmeleri ise iþin
kötü taraflarý arasýnda. Eðer baþka iller de
böyle bir organizasyon düzenlerse de hiç
kaçýnmadan her türlü desteðimizi veririz.
Ama biz ve bize destek verenler daha iyisini
yapana kadar en iyisi bu.
'Hayata Yeniden Gülümse' -Smile to Lifeisimli bir projeniz Avrupa Birliði'nden onay
alan bölgedeki tek proje oldu. Bize bu
projeden biraz bahseder misiniz?
Bu proje yurt çocuklarýný kapsayan, onlarýn
da bizlerden hiçbir farký olmadýðýný,
kendilerini farklý hissetmemeleri gerektiðini
anlamalarý için yapýlmýþ bir projeydi ve
amacýna ulaþtýðýný düþünüyorum. Bu
projenin baþarýsý bize büyük onur ve gerek
ülkemizi olsun, gerekse Muðla'yý tanýtma
fýrsatý verdi. Bizim de bu fýrsatý en iyi þekilde
deðerlendirdiðimizi söyleyebilirim. Polonya,
Yunanistan, Bulgaristan'dan gelen
konuklarýmýz ülkemizden memnun bir
þekilde ayrýldýlar ve tekrar gelmek için can
attýklarýný belirttiler.
Federasyon armasýnda zambak ve
yoncanýn iç içe olduðunu görüyoruz. Muðla
Karya Ýzcilik Kulübü olarak sizin grubunuzda
kýz izciler de etkin rol alýyor mu?
Yonca ve zambak gerçek anlamda iç
i ç e
m i ?
Muðla Karya Ýzcilik Kulübü olarak
bizim grubumuzda kýzlar da gerek
yönetimde, gerekse kamplarda aktif rol
alýyorlar. Biz Karya Ýzcilik Kulübü olarak
hiçbir ayrým yapmýyoruz.
Federasyon armamýzdaki gibi
yonca ve zambaðýn gerçek
anlamda iç içe olduðunu ve bu
birlikteliðin daha da artarak
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ederek geçirdiðimiz bir kamptý. Aslýnda bu
denizlerdeki çöpleri toplama etkinliði idi ama
çok ilginçti. Tabi ki bir de ilk kampýmý hiç
unutmadým, her izci gibi.
Neden izcilik? Ýzciliðin size kazandýrdýklarý
neler?
Neden izcilik? Çünkü gerçek dünyada olmasý
gereken saygý, sevgi, kardeþlik, iyilik,
birliktelik, güzellikleri ve yaþamý içinde
barýndýrdýðýndan; yani gerçek dünyada
olmasý gereken, maalesef günümüzde
olmayan deðerleri koruduðundan diyebilirim.
amacýna uygun olarak devam edeceðini
belirtmek isterim.
Muðla ilinin, yemek çeþitlerinizin, birçok
geleneðinizin tanýtýmýna özellikle önem
gösteriyorsunuz. Muðla'da yapýlan izcilik ve izci
grubunuzun gelecekte nereye geleceðini
düþünüyorsunuz? Ýleriki planlarýnýz neler?

' Genç Ýzci' adýnda, tüm Türkiye'ye, KKTC ve
Ýngiltere'ye daðýtýlan 12 sayfalýk bir aylýk
gazete çýkardýðýnýzý biliyoruz. Karþýlaþtýðýnýz
zorluklardan bahseder misiniz?

Muðla 100. Yýl Ýzci Parký Açýlýþý

Karþýlaþtýðýmýz en büyük sorun tabi ki maddi
zorluklar, çünkü kulüplere federasyon
tarafýndan ayrýlan bir bütçe yok Her þeyi kendi
imkanlarýnýzla sponsor bularak yapmalýsýnýz.

MADEB (Mugla Ýzcileri Acil Destek Birimi)

Ýl Belediye Baþkaný ile Kitap Toplama
Kampanyasý Baþlangýcý

Katýldýðýnýz en ilginç aktivite neydi? Ýzcilik
hayatýnýzdaki unutamadýðýnýz bir anýnýzý bizimle
paylaþýr mýsýnýz?
Katýldýðým ve unutamadýðým etkinlik Ýlker liderim
tarafýndan yapýlan 2001'deki tekne kampý idi. 80
kiþilik bir grupla Akyaka'dan tekneye binip, 4 gün
her geceyi bir koyda demirleyerek, orda
çadýrlarýmýzý kurup sabah tekrar yola devam

Fakat biz inanmanýn baþarmanýn yarýsý
olduðunu biliyoruz ve bu yolda devam
ediyoruz. Siz de yeni bir yola baþladýnýz bu
dergi ile, umarým uzun yýllar devam edecek bir
adým olur.
Son olarak eklemek istediðiniz bir þey var mý?

Biz de bize zaman ayýrýp, sorularýmýzý
cevaplandýrdýðýnýz için teþekkür ederiz. En iyi
izcilik dileklerimizle…
-Hazýrlayan: Ýnci Ünal, Ýrem Hatipoðlu-
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SAKARYA
ÝZCÝLÝK DERGÝSÝ
Bir Sakarya Klasigi
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Sahibi: ÝEL Mezunlar Dernegi
Sorumlu Müdür: Nihat Gencosman
Yayýn Kurulu: Nur Bulut, Ayþe Koruyucu, Ýnci
Ünal, Ýrem Hatipoðlu,

Her yýl düzenlenen Aðaç Dikme Bayramý

Son olarak beni izciliðe kazandýran, daha
doðrusu izciliði bana kazandýran, beni
yetiþtiren sevgili liderim, abim H.Ýlker
Cömert'e ve Karya Ýzcilik Kulübüne tüm
önyargý ve dedikodulara raðmen inanan ve
güvenen Federasyonumuz Baþkaný Hasan
Dinçer Subaþý'na çok teþekkür ettiðimi
belirtmek isterim. Karya Ýzcilik Kulübü'ne bu
fýrsatý verdiðiniz için ve derginizde bize yer
ayýrdýðýnýz için de Sakarya izcilerine ve
liderlerine teþekkür ederim.

M. Gökçe Gökten, Utku Evci
Grafik: Onuralp Bozer
Yönetim Yeri: Ýstanbul Liseliler Derneði Türkocaðý Cd. 4
Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: 0212 5225994
dernegimiz@ielder.org.tr
Baský Yeri ve Adresi: Ýki ayda bir internette
yayýnlanýr.

Köylere Yardým Projesi

Röportaj

Ülkemizde izcilik yapan birkaç grup varsa
birisinin biz olduðunu düþünüyor ve yaptýðýmýz
kamplarla olsun, en son siz Sakarya Ýzci Grubu
ile ayaða kaldýrdýðýmýz Türkiye'nin hatta
Avrupa'nýn
en büyük izcilik tesislerinden
olacaðýný düþündüðümüz Camporee
Uluslararasý Ýzcilik Merkezi ile bunu
kanýtlýyoruz. Gelecekte bu baþarýlarýmýzýn
artarak devamýný saðlamayý hedefliyoruz.
Gelecek planlarýmýzda öncelikle Türkiye'de
izciliðin gerçek anlamda anlaþýlmasýný
saðlamayý planlýyoruz. Çünkü ülkemizde izcilik
denildi mi, hala Hababam Sýnýfý'ndaki senaryolar
akla geliyor. Biz izciliðin gençlerin geliþiminde 1
numaralý eðitim metodu olduðunu ülkemize
anlatmaya çalýþýyoruz.

JAMBOREE... Jambo – Merhaba!

D

-Ahmet Kadir Dereli-

ünya Ýzcilik Jamboree'leri,
Dünya Ýzcilik Teþkilatý'nýn
(WOSM) her 4 senede bir belirli

kelimenin “karmaþa, toplaþma, kaos” anlamýna

bir sýralama ile farklý ülkelerde

geldiðini, kimileri bu kelimenin Hintçe'den,

gerçekleþtirdiði, dünyanýn her yöresinden

kimileri de Baden Powell'in kafasýnda izcilik

binlerce izcinin katýlýp deðiþik izcilik

konseptinin oluþmaya baþladýðý Afrika

metodlarýný, farklý kültürleri ve yaþayýþlarý

Sömürge Savaþlarý'nýn gerçekleþtiði Doðu

gözlemleyebildiði, izcilik camiasýnýn

Afrika'da konuþulan dillerden biri olan

þüphesiz en büyük kamplarýdýr. Keza

Svahilice'den türediðini iddia etmektedir.

JOTA ve JOTI'ler de (Jamboree On The

Svahilice'de “Jambo” “Hello” yani “Merhaba”

Air – Jamboree on the Internet) dünya

demektir. Bütün bu söylentilerden sonra Baden

izcilerinin birbirleriyle telsiz ve internet

Powell, Londra'da gerçekleþen ilk Dünya Ýzcilik

yoluyla konuþmalarýný saðlayan en büyük

Jamboree'sinde “Jamboree, bundan itibaren

izcilik aktivitesidir.

'en büyük gençlik buluþmasý' anlamýna

Jamboree kelimesinin kökeniyle

gelecek.” diyerek tartýþmalara da son vermiþtir.

ilgili farklý görüþler vardýr. Bir kesim

Sakarya Ýzci Grubu'nun 13 izcisi ile

katýldýðý, Hylands Park'ta 2007'de 21.si
gerçekleþtirilen ve Ýzciliðin 100. yýlýnýn
kutlandýðý Dünya Ýzcilik Jamboree'si 158
farklý ülkeden yaklaþýk 38.000 izcinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen izcilik tarihinin
en büyük kampý olmuþtur. Kampta
yaþanýlan tecrübeler ve gözlemlenen
farklý izcilik kültürleri sayesinde kampa
katýlan bütün izciler, kamp boyunca
gördüðü erdem ve ahlak örnekleri
doðrultusunda ülkelerine birer “dünya
izciliði elçisi” olarak dönmüþler ve
ülkelerinde yapýlan izciliði yeni öðrendiði
bilgilerle harmanlayarak geliþtirmek için
çalýþmaya baþlamýþlardýr. Böylesine ulvi
bir göreve hizmet eden Jamboree'lere
Türkiye'den katýlýmýn arttýrýlmasý en baþta
Türkiye Ýzciliði'nin geliþmesine, buna ek
olarak Dünya Ýzciliði vitrininde adýmýzýn
duyulmasýna yardýmcý olacaktýr. Hiçbir
kurum veya kuruluþ içine kapanýk bir
yapýyla geliþimini kalýcý kýlamamýþtýr.
Nüfusa göre dünyanýn 17. en

Dosya

kalabalýk ülkesi olmamýza raðmen 38.000
kiþilik kampa katýlan kafilemizin 60 kiþi ile
sýnýrlý

kalmasý

beklentileri

karþýlayamamýþtýr.2011 de Ýsveç’te
yapýlacak olan Dünya Jamboree sine
kadar geçen sürede Ýngiltere’de gerisinde
kaldýðýmýz
umuyoruz.

ülkelere yetiþeceðimizi

Ýzciliðin Misyonu
Ýzci Andý ve Türesine dayalý bir deðerler sistemi
aracýlýðý ile gençlerin eðitimine katkýda bulunmak,
insanlarýn birey olarak kendileri ile barýþýk olduðu ve
yaþadýklarý topluma yapýcý katký saðladýklarý daha
iyi bir dünyanýn kurulmasýna yardýmcý olmak.
Ýzciliðin Vizyonu
Ýkinci yüzyýlýna girerken izcilik kendisini:
- Saygýn, etik deðerleri olan bir eðitim hareketi;
- Dinamik ve yaratýcý;- Giderek toplumun daha geniþ
bir kesiminden daha çok genç insaný bünyesine
katabilen;
- Her kültürden yetiþkinler için çekiciliði olan;
- Daha iyi bir dünya için gerçek bir katký
saðlayabilen
bir hareket olarak görür. Uluslararasý düzeydeki
çeþitli toplantý ve seminerler, ayrý bir baþlýk olarak
ele aldýðýmýz 100. Yýl Jamboree'si dýþýnda rapordan
dikkatimizi çeken birkaç ilginç not daha:
- 110'u aþkýn Ulusal Ýzcilik Örgütü'nün 125'i aþkýn
“Barýþ için Ödül” projesi ile Dünya Ýzcilik
Hareketi'nin barýþý yaygýnlaþtýrmak için kararlýlýðý
100. Yýl etkinlikleri baðlamýnda yeniden vurgulandý.
- Ýzcilik güneþinin 21. Jamboree'nin zirve noktasý
sayýlabilecek 1 Aðustos 2007'de Bronwsea
adasýndaki yeniden doðuþu tüm dünya medyasýnda
geniþ biçimde yer aldý.
- “SCOUTS Creating a Better World” sloganý ile
dünyada izciliðin imajý canlý tutulmaya çalýþýlýyor.
WOSM'un www.scout.org adresindeki internet
sitesi 38 web-editörü tarafýndan dünyanýn 12 deðiþik
noktasýnda 5 dilde yenileniyor.
- Yeni baþlatýlan “Dünya Ýzcileri” ödülü halen 30
kadar Ulusal Örgüt tarafýndan kullanýlmaya
baþlanmýþ.
Gelecek sayýlarýmýzda da bu rapordan ilginç
baþlýklar aktarmayý sürdüreceðiz. Raporun
tamamýna WOSM'un sitesinden ulaþabilirsiniz.
Raporda Türkiye'yi aradýðýmýzda doðrusu fazla bir
þey göremedik. WOSM Türkiye Ýzcilerini (14 Mayýs
2008 itibari ile) 10.409 kiþi olarak biliyor. Raporun
sonlarýnda da gönüllü ve profesyonel olarak WOSM
bünyesinde görev alanlarýn isim listesi var. 73
ülkeden 176 kiþi deðiþik çalýþma gruplarýnda görev
almýþ. Ayrýca ülkesi belirtilmeyen –ama içlerinde hiç
Türkçe ad geçmeyen- yaklaþýk 120 kiþi de
WOSM'un merkez veya bölge ofislerinde görevli.
TÜRKÝYE ÝZCÝLÝK FEDERASYONU
FAALÝYET RAPORU

eleþtirerek bu eziyeti yapanýn görevden alýnmasýný
saðladýk. Kosova ve Türkiye uluslar arasý
anlaþmalarýna izcilik konusunda Türkiye'nin
yardýmcý olacaðý maddesini koydurduk. Bosna
Hersek'te liderlik kursu çalýþmalarýna baþlandý ön
görüþmeleri tamamlandý./ Romanya Ýzcilerinden
200 civarýnda izci misafir edildi ve iade-i
ziyaretimizde Romanya'da büyük bir Türk
sevgisiyle karþýlandýk. Yunanistan, Bulgaristan,
Makedonya gibi ülkelerden de çok sayýda izci
misafir ettik.
Gürcistan ile ikili iliþkilerimizi geliþtirdik ve KampKurslarýmýza katýlmalarýný saðladýk.
WOSM ve WAGGGS konferanslarýna, gençlik
buluþmalarýna, eðitim ile ilgili toplantýlara katýldýk.
Müslüman izciler Birliðine üye olduk. Avrupa
Ýzcilik Vakfýna üye olduk. Balkan ülkeleri izcilerine
yardým etmeye baþladýk.
Ýlk kez çok büyük bir kalabalýk, bir týr dolusu
malzeme ile Jamboree'ye katýldýk. Büyük uluslar
arasý izcilik faaliyetlerinin Karnaval günü Haçlý
Þövalyesi kýyafeti giymeyi alýþkanlýk haline getiren
Avrupa izcilerinin karþýsýna KILIÇ - KALKAN
ekibi çýkardýðýmýzda onlar da bu kýyafetlerini
çýkarmak zorunda kaldýlar. Bunun yaný sýra ayný
kampa semazen götürerek hoþ görü ise bunun
hocasýnýn da bizde olduðunu gösterdik. Türkiye, bu
en büyük dünya izciliði faaliyetinde ülkesini en çok
ve en iyi tanýtan ülke oldu.
Birçok bilgiyi internet sitemize koyarak
paylaþýlabilir ve kolay ulaþýlabilir hale getirdik.
Yurtdýþý faaliyetler, talimatlarýmýz ve ön þartlar
dolayýsýyla ucuza turistik gezi olmaktan çýkarýlarak
sadece hak edenlerin giderek ülkemizi tanýtacaklarý
hale getirildi. Bazý komþu ülkeler izcilik
teþkilatlanmalarý konusunda yardýmýmýzý
istiyorlar./ Ýstanbul ve Saraybosna'da düzenlenen
Uluslararasý D ünya S u F orumu' nun ön
çalýþmalarýna katýldýk./ Güney Kore'de yapýlan
Dünya Ýzcilik Konferansýna katýlan ekibimiz ses
getirdi. Bütün ülkelerin irtibat kurup faaliyet
yapmak istedikleri bir ekip haline geldi. Libya,
Azerbaycan gibi ülkeler, ülkelerinde izciliðin
yapýlandýrýlmasý konusunda yardým, Etiyopya gibi
Afrika ülkelerinden, Lübnan, Kuveyt gibi Arap
ülkelerinden faaliyetlerimize misafir olmak ve
inceleme yapmak istediklerini dile getirerek sýraya
girdiler. Katýldýðýmýz toplantýlarda, Ýzci kalitesi,
eðitim, teþkilatlanma, bilgi düzeyi, teori, pratik ve
uygulama, teknolojiyi kullanma gibi konularda
dünyanýn en ileri izcilik teþkilatlarýndan
olduðumuzu gösterdik.
YURTDIÞI FAALÝYETLER
Gençlik Programý ve Yetiþkin Kaynaklarý Forumu:
28 Þubat- 4 Mart 2007 Danimarka'da yapýlan
foruma üç Eðitim Kurulu üyemiz katýlmýþtýr./12.
Avrupa Kýz Ýzci ve 12. Avrupa Ýzci Konferansý:
5–11 Mayýs 2007 Slovenya'da yapýlan toplantýya 8
kiþilik kafile ile katýlým saðlanmýþtýr.33. Dünya Kýz
Ýzci Konferansý: 7-11Temmuz 2008 Güney Afrika
Cumhuriyeti - 2 Kýz Ýzci Liderimiz ile temsil
edildik./21.Dünya Jamboree'si: (Ýngiltere) 27
Temmuz - 8 Aðustos 2007: 10 kiþilik Yönetim
Ekibi, 35 kiþilik Destek Kadrosu, 61 Ýzci, 1 TIR
dolusu malzeme, 2,5 ton tanýtým afiþi, yüzlerce kilo
gýda ile gidildi. 14 çalýþma istasyonuyla en fazla
çalýþma istasyonuna sahip ülke olduk. Kýlýç Kalkan
ekibiyle, Sema gösterileriyle, folklorumuzla,
zengin gýda çeþitlerimizle tanýtým yaptýk.

Yurt dýþý temsil çalýþmalarýmýzla bütün dünya
izcilerinin dikkatini çektik. Güney Kýbrýs Rum
Kesimi'nin oyununu bozup oyunlarýný dünyaya
teþhir ettik. Ermeni izcilerin Ýngiltere'deki yürüyüþü
neticesinde Dünya Ýzcilik Teþkilatý'ný ayaða kaldýrýp
Dünya Teþkilatý'nýn üyesi olmadýklarýný
açýklattýrdýk. Avrupa Konferansý'nda konferansa
aday olduk ve katýldýðýmýz ekiple göz
Romanya izcileri Ümraniye ve Çanakkale'de: 2006
doldurduk.Kosova havaalanýnda
yýlýnda 20 izci, 4 lider; 2007 yýlýnda 26 izci, 3 lider;
Türk'lere yapýlan eziyeti yine ayný
2008 yýlýnda 7. dönemde 32 izci, 6 lider (ayný izciler
ülkenin TV kanallarýnda þiddetle
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- Nihat GENCOSMANbir dönem de Çanakkale kampýna geldiler), 2008
yýlýnda 11. dönemde farklý bir grup 18 izci, 6
lider.
Arap Ýzciler Ümraniye ve Çanakkale'de:
Ümraniye ve Çanakkale kamplarýmýza 8 deðiþik
ülkeden toplam 158 izci ve lider katýldý./ KKTC
Ýzcileri Ümraniye'de: 2007 Ümraniye kampýna 1.
ve 2. Dönem 19 izci, 3 lider Gürcistan Ýzcileri
Ümraniye'de: 2007 Ümraniye Kampý'na
11.döneme ve 2007 Ýstanbul 'da yapýlan
Oymakbaþý Kursu'na 32 izci, 4 lider, 2008 yýlýnda
45 izci, 4 lider/ Moðolistan'lý Gençler
Ümraniye'de: 2008 Mayýs ayýnda 24
Moðolistan'lý gence LTK kursu verildi,
Kore Ýzcileri Ümraniye'de: 2008 Ümraniye
kampýna Eylül ayýnda son dönemde 24 kiþi
olarak katýldýlar.
Bulgaristan Ýzcileri Ümraniye'de: 2006 da 4. ve 5.
Dönemlerde, 2007'de ve 2008'de Kýrcaali'den
toplam 350 çocuk Ümraniye kamplarýna
katýlmýþtýr./Onuncu Dünya Gençlik Forumu:
Güney Kore'de 7-10 Temmuz 2008 de, 2 Genç
Delege ile temsil edildik.
Otuz sekizinci Dünya Ýzci Konferansý: Güney
Kore'de, 14-18 Temmuz 2008 de, 6 Delege ile
temsil edildik.
Avrupa Ýzcilik Vakfý Toplantýsý: Macaristan'da 619 Ekim 2008 4 kiþi ile temsil edildik.
Uluslararasý Baþarýlar
1. Dünya Ýzci Kurulu 3 Yýllýk raporunda;
yaptýklarýný dünya ile paylaþan 9 ülkenin arasýnda
TÝF olarak üçüncü defa onurlandýrýldýk.
2. TÝF, WOSM ile iþ birliði içinde çalýþan
Dünyayý Temizleyelim faaliyetine katýlan 600
Sivil Toplum Kuruluþu içinde 15 yýldýr sürekli
katýlan nadir teþkilatlar arasýnda yerini aldý.
3. JOTA ya katýlan izcilerimiz, aldýklarý sayýsýz
baþarýnýn yanýnda bu yýl çok az sayýda obanýn
katýldýðý Scout Challenge JOTI 2008 yarýþmasýna
Afyon, Ankara ve Antalya'dan obalarla
katýlmýþlardýr.
4. “Ýzciliðin Ýkinci Yüzyýlýnýn Karþýlanmasý Güneþin Doðuþu” þenlikleri çeþitli ülkelerde
yapýlmýþ, 5-6 ülke bu töreni birden fazla yerde
yapmýþtýr. Ýstanbul'da yapýlan Milli Kamp ve
Antalya'da yapýlan il düzeyindeki þenlikle
Türkiye bu sayýlý ülkelerden birisi olmuþtur.
5. 2006 yýlý yoksulluk için yapýlan çalýþmaya
5400 kiþi ile katýldýk.
6. Birleþmiþ Milletler Çevre Programý'nýn “Bir
Milyar Aðaç” kampanyasýnda; dünya izcilerinin
aðaç dikimlerini bir araya getirerek Dünya
Bürosu'nu bilgilendirdik, Çevre ve Tarým
Bakanlýðý'ný bilgilendirerek Türkiye'nin bu
kampanyada en ön sýralarda yer almasýný
saðladýk. Ýngilizce ve Türkçe bültenleri dünya
izci gruplarý aracýðýyla yaydýk, izcilerimizin çok
sayýda aðaç dikerek kampanyaya katýlmalarýný
saðladýk. Birleþmiþ Milletler Çevre Programý'nýn
TUNZA dergisinde Ýsveç Kralý ve Dünya Ýzci
Vakfý Onursal Baþkaný ile Uluslararasý
Önderimizin yazýlarý çýktý.
7. 2007 yýlýnda Ýzci Hareketi Dünya Teþkilatý
yayýnladýðý sirkülerle Türkiye Ýzcilik
Federasyonu'nun Uluslar Arasý Barýþ gününde
yaptýklarýný diðer teþkilatlara örnek olarak
göstermiþtir.(Raporun tam metnini TÝF internet
sitesinde bulabilirsiniz. Ýfade dýþýndaki yazým
düzeltmeleri bizim tarafýmýzdan yapýlmýþtýr!)

Sentez

Ýzcilikte Türkiye Dünyanýn Neresinde ?
Dünya Ýzcilik Hareketi bugün 156 ülkede 28 milyon
izci demek. Bu hareketin içinde Türkiye olarak
bulunduðumuz yeri anlamak için de dünyada izciler
neler yapýyor ve bizi nasýl biliyor diye bir bakmak
istedik. Aþaðýdaki notlarý WOSM-Dünya Ýzcilik
Komitesi'nin 2005-2008 faaliyet raporundan
derledik. WOSM da verdikleri hizmetin kalitesini
arttýrma çabasýna giren her kurum gibi önce Misyon
Vizyon'unu tanýmlamakla baþlýyor raporuna:

Ýzcilikte bir çýnar; Ali POLAT
Söyleþiyi Yapan: Nihat Gencosman

Ali Polat'ý ilk kez 1971 yazýnda Alanya'da bir Kýzýlay
kampýný yönetirken tanýmýþtým. 1971 Japonya
Jamboree'sine Türkiye'den 7 izci ve iki lider olarak
gitmiþtik. Etkinliðe katýlan izcilerden ikisi 'Lider
Baba' kontenjanýndan katýlan Þevket Aktalay ve Ali
Polat'ýn oðullarý Yusuf Aktalay ve Alp Polat'tý. Alp ile
bu Jamboree sýrasýnda baþlayan dostluðumuz
hâlâ sürüyor. Ama Ali amcayý yýllardýr
görmemiþtim. Geçen sayýyý hazýrlarken son MEB –
Ýzcilik Genel Kurulu'nda Baþizci adayý olduðunu
görünce izcilikle iliþkisinin kopmadýðýný anladým,
görüþmek istedim. Ýlk görüþmemizde kýsaca
aldýðým notlarý aþaðýda göreceksiniz. Bu günlerde
Ali amca ile arþivini tasnif ediyoruz; ileriki
sayýlarýmýzda onlardan da ilginç konular, resimler
yer alacak. Þimdi Ali Polat anlatýyor:
“ 25.06.25'de Bakü'de doðdum. Ýzciliðe 1939'da
Selim Duru'nun Beden Eðitimi öðretmeni ve
Oymakbeyi olduðu Kadýköy 3. Orta Mektebi'nde
baþladým. Liseyi Haydarpaþa Lisesi'nde okudum.
O yýllardaki hocalarým / liderlerim Abdi Atamer,
Tevfik Tiryakioðlu ve Muzaffer Tunçalp idi.
Ýlkokul sonrasý Nüfus Cüzdaným yoktu, o yüzden

Eskilerle Söyleþi

ortaokula girememiþtim, babam da beni bir
demircinin yanýna çýrak olarak vermiþti. O yýllarda
da her 19 Mayýs'da Fenerbahçe stadýnýn orada
tören olurdu. Okullar Kadýköy iskelede buluþup
yola çýkarlardý. Önde Türk bayraðý, ardýnda okul
flamasý, boru – trampet takýmý ve izciler, ardýndan
sivil öðrenciler yürürdü. Beden eðitimi
öðretmenleri izci kýyafeti ile izcilerinin baþýnda
Ýstanbul Kýz Öðretmen Okulu geçiyordu benim
boru trampet seslerine koþup Osmanaða Camii'nin
bulunduðu yerde onlarý gördüðüm sýrada.
Gözlerim yaþarmýþtý. Neyse o yýlýn sonunda nüfus
cüzdaným da çýktý ve Kadýköy 3. Orta'ya zorla
kaydoldum. Sonra da dediðim gibi Haydarpaþa
Lisesi. Orada epeyce çalýþmamýz oldu, kamplar,

geziler yaptýk. 45-46 ders yýlý sonunda Haydarpaþa
Lisesi'nden tüm sporcular birlikte ayrýldýk. Yeni müdür
Bahattin beyle anlaþamamýþtýk. Ýzciliðe burada da devam
ettim. Ama sporculukla dersler yine iyi gitmedi, son sýnýfta
felsefe'den kaldým ve “belge” aldým. Liseyi ertesi yýl
“dýþarýdan” bitirdim; 7 senede bitmeyen lise iki ayda bitti.
Ankara Gazi Terbiye'ye girmek istiyordum. Ama orasý
“olgunluk sýnavý” istiyordu. Neyse o sýralar Mehmet Arkan

ettim hep, ama kendime ayýramadým, baþka da
kalmadý. Mesela Galatasaray'dan Münir'i tanýrsýn
(ha bizim “imam”), ona vermiþtim. 71 Ankara Balgat
ve ardýndan Namýk Kemal Ortaokulu'na tayin
oldum. Orada da hala devam eden bir izci grubu
kurdum. 1984'de de emekli oldum. O zamandan
beri Ýstanbul'dayým. Yazlarý hep kamplarda
olurdum, sürekli açýk hava, hareket, o sayede hala

Baþizci ve Ýzcilik Müdürü, o destek oldu
olgunluðu da aldým ve Yüksek Beden Eðitimi
Enstitüsü'ne girdim. O sýralar dik kafalýlýk
yüzünden baþým sürekli derde girerdi ama
aklýmýn yatmadýðý, yanlýþ bulduðum þeye de
karþý çýkmadan edemezdim. Herhalde o
yüzden birincilikle baþladýðým bu bölümü de
sonuncu olarak bitirdim. Öðretmenliðe
1952'de Rize Çayeli'nde baþladým. Bugünkü
LTK'ya denk düþen ilk kursumu orada açtým.
Mesela o sýralarda Ýlkokul öðretmeni olan Avni

Ali Polat Rize – Çayeli Ortaokulu'nun

Akyol talebemdi. Yine beden eðitimi öðretmeni olan

izcileri ile. Yýl 1953.

Rahmiye Ayçenk ile birlikte 4 yýlda okulun 110

saðlýðým yerinde. Açtýðým kamp, kurs sayýsý 100'ü

öðrencisinin tamamýný izci yapmýþtýk. Askerliðimi

aþmýþtýr.”

Erzurum 3. Ordu'da Spor Subayý olarak yaptým. Ardýndan
Elazýð – Baskil'de bir ortaokula müdür olarak tayin
edildim. Orada da izcilik yaptýrdým ama bölge çok
yoksuldu, üniforma falan hiçbir zaman olmadý. Baskil 110
hanesi ile Elazýð'ýn en büyük kazasýydý. Þehre sadece
tren yolu ile baðlýydý, o da gelirse… Sabah 04'de gelmesi
gereken trenin 11'de geldiði sýkça görülürdü. 80 öðrencim
vardý. 22 yaþýndaki çoluk-çocuklu adam ile 10 yaþýndaki
çocuk ayný sýrada otururdu. Ama hepsi adam oldu.
Ardýndan Zonguldak – Kozlu'ya tayin oldum. Burada
büyük bir oymak kurdum, boru – trampet takýmý

Türkiye Ýzciliði'ne çok emek vermiþ üç lider;

Zonguldak'a her gidiþte büyük ilgi toplardý. Burada da 9 yýl

Þevket Aktalay, Selim Duru, Ali Polat. Bugün

çalýþtýktan sonra 66-71 arasý da Bandýrma'da öðretmenlik

aramýzda olmayan Þevket ve Selim hocalar

yaptým. Bandýrma Ortaokulu'nun izcilik tarihi çok eskiydi.

Sakarya Grubu'nda da liderlik yapmýþlardý;

Bir gün ana giriþi oluþturan merdivenin altýnda bir sürü

ruhlarý þad olsun. Ve tanrý Ali

eski BP tipi þapka ve cam matara bulmuþtum.

Polat'a da saðlýklý daha nice yýllar

Ýstanbul'dan Ýzmir'e geçerken bana uðrayanlara hediye

nasip etsin.
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