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Sakarya İzcilik Dergisi'ni yeniden
yayınlama kararımızın üzerinden tam bir yıl
geçti. Bu bir yılı geride bıraktıktan sonra
sizlerle altıncı sayımızı paylaşıyoruz. Bu
sayımızda Jamboree Dosyası'nı inceledik.
Aynı zamanda birçoğunuzun ilgisini

SAKARYA`NIN EVLATLARI ATA`NIN HUZURUNDA

çekeceğini düşündüğümüz söyleşimizi de
mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.
Geçtiğimiz bir sene boyunca
Sakarya Dergi'yi hayata geçiren yayın
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ekibimize bu sene yeni arkadaşlarımız da
katıldı, onlar da ellerinden gelenin en iyisini
yaparak dergimizi daha da ilerilere

SAKARYA DUPNİSA´DA BULUŞTU

taşıyacaklar.
Sizlerden isteğimiz dergimizle ilgili
olumlu olumsuz görüşlerinizin

yanı

Bu Sayıda..

sıra kendi izci ünitelerinizin
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de
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gerçekleştirdiği

etkinlikleri bir fotoğraf ve
haber yazısıyla bizlere
ulaştırmanız…
Senenin

BİR ZAMANLARIN TÜRKİYE İZCİLER BİRLİĞİ`NİN DENİZ İZCİSİ

bu

son

sayısında yaklaşmakta
olan yeni yılın tüm
izcilik dünyasına
başarı ve mutluluk
getirmesini diler,
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Sayımızla tekrar
karşınızda olmayı
umarız…

ERİNÇ ARIK

ANADOLU YİRMİ ON START ALDI
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SAKARYA
Haber
Sakarya´nın Evlatları Ata´nın Huzurunda
İzci olmanın
verdiği
sorumlulukları
anlayan ve
uygulayan
Sakarya
İzcileri, 10
Kasım günü
Ata'mıza
karşı olan
görevlerini
unutmadılar ve
tüm
gün boyunca
Ata'mızın
huzurunda
nöbet tuttular.

Cumhuriyetimizin kurucusu, vatana ve millete
olan inancı sayesinde yurdu büyük tehlikelerden
kurtaran çağın en büyük lideri Atatürk'ün 71. ölüm yıl
dönümünde izciler olarak ulu önderimizi okulumuzda
saygıyla andık..

her yıl yerine getirdikleri bu görevi bu sene de büyük
bir saygı ile gerçekleştirdiler. Bu sene özellikle
öğretmenlerin dikkatinden kaçmayan izcilerimizin
disiplini ve duruşları ciddi övgüler aldı.

Okulun içindeki ve dışındaki nöbet
Okul bahçesinin çeşitli noktalarında, yine noktalarında tuttukları nöbetler sayesinde izciler, bu
bahçede ve okul içerisinde bulunan Atatürk büstlerinin önemli günün anlam ve önemini çok daha iyi
başında dönüşümlü olarak nöbet tutan izcilerin artık kavramış oldular.

Haber..

SENENİN İLK HIKE´I YAPILDI
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Bütün izcilerin saat 8.15te okul bahçesinde
toplanmasıyla başlayan Hajk'ın konusu "kamp" idi.
Yo l
boyunca hike kitapçığındaki sorular ve hikayelerle
hem yeni hazırlık izcilerimize Sakarya'nın kamp hayatı tanıtılmaya ve
benimsetilmeye çalışıldı, hem de eski izcilerimizin hatıraları canlandırıldı.
Öncelikle Eminönü ve Üsküdar'dan geçen izcilerimiz, Hajk'ın tek durak yeri olan Çamlıca'ya
geldiklerinde 2'şerli 3'erli obalar halinde toplu oyunlar oynadı ve sonunda tüm obalarla Kadıköy'de
buluşuldu. İzcilerimiz hajk boyunca yaşadıkları ilginç anıları skeçlere dökerek hem kendilerini hem
izleyenleri kahkahalara boğdu. 14 kasım Hajk'ı ödül olarak tüm izcilere "pürel" dağıtımıyla sona ererken,
Hike'ın birincisi ise "Hiker" obası oldu.

SAKARYA

Haber

SAKARYA
DUPNİSA´DA BULUŞTU

Haber..

Senenin ilk kampı 73 kişilik
katılımcı sayısıyla
Dupnisa'da yapıldı.
Mottosu kabileler olan
kamp, 4 gün olmasına
rağmen, yaratıcı
oyunlarıyla ve dolu dolu
izcilik aktiviteleriyle
katılanlardan tam not
aldı. Kamp sırasında
Dupnisa Mağarası'nı da
gezme fırsatı bulan
izciler, sadece kamp
alanını değil çevreyi de
tanıma fırsatı buldukları
küçük bir gezi de yapmış
oldular. Liderlerimizin de
oldukça aktif rol aldığı
eğlence dolu bir Sakarya
kampı da geride
bırakılmış oldu.
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SAKARYA

Rapor

Rapor..

Soğuk bir gece geçirmelerine
rağmen 27 Kasım Cuma yani
bayramın birinci günü son derece
güneşli bir havaya uyanan kamp,
sabah sporu ve kahvaltının ardından
ilk teftişine başladı. Teftişte tek tek
aranan çadır ve çantalardan zula
çıkmaması liderler ve ocak izcileri
başta olmak üzere herkeste büyük
şaşkınlık yarattı. U düzeninde
bayramlaşılıp liderler tarafından
şeker dağıtılan teftişin ardından
Çağrı Öztürk ve ekibinin hazırladığı
iz tatbikatıyla kamp programı
başlamış oldu. Parkurun ortalarında
izleri bulamayarak zorlanan obalara
organizasyon yardımcı olarak
Sakarya
devam etmelerini sağladı. Öğle
İzci Grubu'nun ilk kampı 73
yemeğinden sonra ise istasyonlara
i z c i n i n k a t ı l ı m ı y l a K ı r k l a r e l i katılan katılımcılar ateş, düğüm,
Demirköy ilçesi Sarpdere Köyü
Dupnisa Mağarası yakınlarında
gerçekleştirildi. Bu kamp alanında
üç sene önce yine senenin ilk kampı
gerçekleştirilmişti. 26-30 Kasım
tarihleri arasında iki alt kamp
halinde gerçekleştirilen
k a m p ı n m o t t o s u
organizasyon ekibi Merve
Aynur, Irmak Avşar ve
Zeynep Kahraman
tarafından kabileler
olarak belirlenmişti.
Kamp mottosuna uygun
olarak alt kamplar Afrika
ve Kızıl Derili isimlerini
aldı. Afrika Alt
Kampı'nde liderlik
görevini Erinç Arık,
Burak Duymaz,
Egemen Bakırcı ve Ece
Öztürk üstlenirken, suya
uzaklığı sebebiyle
eleştirilen Kızıl Derili Alt
Kampı'nda bu görevi Çağlar
İçer, Nur Bulut ve Ezgi Şahin
üstlendi.
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26 Kasım Perşembe Günü okul
sonrası iki otobüs ve Sakarya
minibüsü ile hareket eden 73 kişilik
kafile Pınarhisar'da verdiği ufak
kamp alışverişi molasının ardından
akşam saat yedi civarında Sarpdere
Köyü'ne vardı. Burada otobüsleri
boşaltıp, otobüslerin giremeyeceği
yoldan traktör ve minibüsler
vasıtasıyla kamp alanına ulaştı.
Kamp alanına varıldığında özellikle
senenin ilk kampı olması sebebiyle
kamp ile ilgili genel kurallar ve
hatırlatmalar yapıldıktan sonra
kamp kurulumuna geçildi.
Planlanan süre içinde kamp
kurulumunu tamamlayan kamp
katılımcıları akşam yemeği ve nöbet
paylaşımının ardından çadırlarına
çekildi.

y e m e k ,
ilkyardım
ve barınak konularında liderler ve
ocak izcileri tarafından
bilgilendirildiler. Bu sırada ergin
izcilere yönelik Ekonominin
Temelleri ve Sinemaya Giriş
İstasyonu ilgiyle izlendi. Akşam
yemeğinden sonra alt kampların
kendi jurtelerinde oynanan tanışma
oyunundan sonra geçtiğimiz yaz
Bundeslager kampında öğrenmiş
olduğumuz yeni bir aktivite olan kedi
gözü etkinliği gerçekleştirildi. Bu
etkinliği en kısa süre içinde en fazla
mektuba ulaşarak Oba-a-a-a obası
kazandı.

İlk geceye nazaran daha ılıman
geçen gecenin ardından günün
programı merakla beklenen hayktı.
Katılımcıları yaklaşık 20km'lik bir
parkur bekliyordu. Yer yer stabilize
yollardan yer yer asfalttan ve yer yer
orman patikalarından ilerleyen hayk
parkurunda Sarpdere Köyü ziyaret
edilirken obalar kendilerine verilen
koordinatlar yardımıyla
organizasyon tarafından parkura
gizlemiş mekupları bulmaya
çalıştılar. Katılımcı tüm obalar
tarafından çok beğenilen bu
aktiviteyi Oturan Zenciler Obası
kazandı.
Kamp Ateşi Günü sabah bölümünde
Aktivite Departmanı tarafından
geliştirilen Kubbavu oyunu oynandı.
Obaların oynarken son derece
eğlendiği gözlenen bu aktivitede
ocak izcileri duraklarda çeşitli
oyunlar hazırlayarak kendilerine
gelen obalara oynattılar. Bu çok
beğenilen oyundan sonra
pusulalar yardımıyla
Orentierung etkinliğine
katılan obalar, yönlerini
bulmak kadar
p a r k u r d a k i
m e k t u p l a r d a
saklanmış sorulara
da cevap vermekte
de zorlandılar.
Kamp alanının
çevresinin odun
bakımından zengin
olmasıyla izciler
kamp ateşinin yerini
belirledikten sonra
büyük bir ateş
hazırlamak için
çalışmalara başladı.
Akşam yemeğinin
ardından Kamp Ateşi
etrafında toplanan izciler,
organizasyon adına Irmak
Avşar'ın ateşi yakmasının ardından
iyi ateş dileklerini tekrarladıktan
sonra İzci Marşı, Gurbet ve
Regenbogen şarkıları ardından
Kamp Ateşi programına geçtiler.
Program sunucuları Giray Özşeker
ve Hazal Mollaoğlu'nun sunum
tarzları son derece beğenildi. Kamp
Ateşi programının ardından Veda
Valsi ile bu güzel geceyi sonlandıran
katılımcılardan isteyenler kamp
ateşinin başında ilerleyen saatlere
kadar şarkı söylediler.
Kampın son günü de çadırlar ve
malzemeler toplanarak, keyifli bir
yolculukla İstanbul'a vardık ve
senenin ilk kampı başarılı bir şekilde
tamamlanmış oldu.

SAKARYA

Manset

Manşet..

Peki Jamboree´ye Hazır mıyız?
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1907'de İngiltere'de başlayan izciliğin
100. yılında yine İngiltere'de
gerçekleştirilen 21. Dünya
Jamboree'sinin ardından tüm dünyada
i z c i l e r 2 0 11 y ı l ı n d a İ s v e ç ' t e
düzenlenecek 22. Dünya Jamboree'si
için heyecanlanmaya başladı. Hatta bu
konuda çok ciddi hazırlıklar yapan
ülkeler bile var. Bizler bu sayımızda
Jamboree 2011 dosyasını açıyoruz.
Bakalım Dünya ne yapıyor, biz ne
yapıyoruz?..
2007'de Londra yakınlarında
gerçekleştirilen 21. Dünya
Jamboree'sinin kamp ateşinde İsveç
İzcilik Federasyonu muhteşem bir
sahne şovuyla tüm Dünya'yı İsveç'e
davet etmişti. İngilteredeki kampa 15
kişilik bir kafileyle katılan Sakarya İzci
Grubu'nun genç üyeleri de bu kamp
için gün saymaya başladılar. Peki
Jamboree'ye nasıl katılabilirsiniz?
Jamboree'de yerinizi katılımcı olarak

almak istiyorsanız 14-17 yaşları
arasında olmalısınız. Yani doğum
tarihinizin 25 Temmuz 1993 ile 27
Temmuz 1997 arasında olması
gerekiyor. Eğer 2011'de 18 yaşınızı
doldurmuşsanız kampa
International Service Team (IST)
olarak da katılabilirsiniz.
İstanbul Lisesi Sakarya İzci
Grubu'nun 100. yıl kutlamalarından
yalnızca birkaç ay önce
gerçekleşecek 22. Dünya
Jamboree'sine Sakarya İzci Grubu
çok geniş bir ekiple katılacak. Bu
konuda grubumuzu 100. yıla
taşıyacak olan liderlerimiz kafilede
ö n e m l i g ö r e v l e r a l a c a k l a r.
Türkiye'de ve Avrupa'nın çeşitli
yerlerinde katıldığımız uluslararası
kamplarda her zaman adımızdan
bahsettirdiğimiz gibi hedefimiz 22.
Dünya Jamboree'sinde de
Sakarya'nın adını duyurmak için

çalışmalara başlıyoruz…
Araştırmalarımıza İsveç'in resmi
Jamboree İnternet sitesinden
başladık. Sadece İzcilik (Simply
Scouting) temasıyla düzenlenecek
kampın sosyal paylaşım sitesi
twitter'da 459 takipçisi var.
Geçtiğimiz Jamboree'nin ev sahibi
İngiltere, 2011 Jamboree'sine en iyi
hazırlanan kafilelerden biri.
Öncelikle en güzel internet sitesinin
sahibi İngiltere kafilesi, üstelik
internet sitelerinin yanında bir de
Facebook grubu kurmuşlar. Çok şık
bir kafile logosu bile şimdiden hazır.
Kampın genel temasından
esinlenilen bulut parçasının içine
yerleştirdikleri Birleşik Krallık ve
İsveç bayrakları güzel bir
kompozisyon oluşturmuş. İngiltere
izcilere yönelik el broşürleri, afişler
ve çeşitli görsellerini de hazırlamış
ve internet sitesinde yayınlamaya

SAKARYA
başlamış. İngiltere ile ilgili en dikkat çeken
konu da İngiltere'deki İzcilik
Federasyonu'nun yanısıra bölge
temsilcilikleri bile Jamboree için özel
internet siteleri tasarlamış durumda.
Amerika Birleşik Devletleri ise sade bir
internet sitesiyle katılımcılar için katılım
ücretinin 3525$ olduğunu açıklamış.
Kanada ise 4000 ila 4500 Kanada Doları
olarak belirlediği katılım ücretinin yanı sıra
kafile armasını belirlemek için 31 Mart
2010'a kadar katılıma açık bir tasarım
yarışması başlatmış.
Almanya ise RdP bünyesinde birleştirdiği
üç federasyonla ilk kafile toplantısını
gerçekleştirdi ve başvuruları almaya
başladı. Avusturya da aynı şekilde
kafilesinin çok detaylı hazırlanmış internet
sitesi üzerinden başvuruları kabul ediyor.
İrlanda'ya baktığımızda ise internet
sitelerinde kafile liderinin tüm İrlandalı
izcilere yönelik bir davet mektubu
yayınladığını görüyoruz. 2010'da bir
hazırlık kampı düzenlemeyi planlayan
İrlandalı izcilerin başvuru formları bile
hazır.
Tüm Dünya'da bu hazırlıklar yapılırken
bizler Sakarya olarak hayal kurmaya
başladık ve hazırlıklarımıza giriştik. Hiç
şüphe yok ki Türkiye İzcilik Federasyonu
da başlattığı hazırlıkları en kısa zamanda
internet sitesinden duyuracaktır.

MİLAS İZCİLERİ FİDAN DİKİMİ

Manşet..

Türkiye den Haberler
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21 Kasım 2009 Cumartesi, Milas izcileri Milas İlçe Orman Müdürlüğü
işçileri, çalışanları ve Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu öğretim
görevlileri, öğrencileri yaklaşık 250 kişilik bir grup çalışmasıyla Milas
Beypınarı mevkiinde bir şenlik havasında bir konferans ve fiden dikimi
gerçekleştirdiler. Bu alan daha önce ağaçlandırılmaya çalışılmış ancak
başarılı olunamamıştı. Fidan dikme etkinliğine ilçedeki lider ve izcilerin
büyük bir bölümü katıldı.
Bu anlamlı etkinliğe katılan herkesi kutluyor,
başarılar diliyoruz.

SAKARYA

Cengiz Orçun

Bir zamanların Türkiye İzciler Birliği'nden Deniz İzcisi

Söyleşi..

C
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engiz Orçun, Bodrum'da
yaygın olarak anıldığı gibi
Kör Cengiz, Bodrum'da
herkesin tanıdığı, sevdiği bir
denizcidir. BAKÜS adlı küçük bir
günlük tur teknesi vardır, gitar çalar,
20 yılı aşkın süredir yapılan Bodrum
Kupası yarışlarında bizim tekne
NOSTALGİA'nın değişmez
a r k a y e l k e n c i s i d i r.
Delikanlılık
yıllarından beri görmediği
halde hayata dört elle
sarılmış, her şeyi takip eden,
yılmayan, havlu atmayan bir
insandır. Bizim Arya Yatçılık
ortakları olarak çoğumuzun
izci olduğundan sıkça söz
e d i l i r. Z a m a n z a m a n
Cengiz'le sohbetlerimizde o
da çocukluk - gençlik
yıllarında izcilik yaptığından
söz etmişti.
Bu sayımızda Türkiye izcilik
camiasında çok ünlü ve bilinen bir
isim olmasa da 60'lı yılların
başındaki izcilik ortamını anlatan
Cengiz'le söyleşimizi sizlere
aktarmak istedik. Biraz daldan dala
oldu ama ne yapayım, Cengiz öyle
anlatıyordu.
NG: Cengiz ne zaman doğdun,
okula nerede gittin, izcilikle ne

zaman tanıştın?
CO: 1947'de İstanbul Beşiktaş'da
doğdum. İlkokula Maçka
İlkokulu'nda başladım. Daha sonra
Fındıklı Ortaokul ile devam ettim ve
izcilikle ilişkim o zaman başladı.
Sanırım 1959-60 yıllarıydı. Fındıklı
Ortaokulu'na Aydın Oğuz abi geldi.

Aslında o da çok büyük değildi,
benden 4-5 yıl büyük olsa gerek.
Türkiye İzciler Birliği'nden başka
gelenler de oldu, ama onlara pek ilgi
gösterilmemişti. Ben ilgilendim.
İlkokuldan 10-15 kişilik bir “çete”miz
vardı. Önce onları ayarttım izciliğe.
Obabaşı kursuna çağrıldık. Tünel'de
İsveç Konsolosluğu'nun yanındaki
Türkiye İzciler Birliği'nin de üyesi
olduğu TMGT binasında

düzenleniyordu kurslar. Aradan
fazla uzun süre geçmedi, yaşımı
büyük göstererek Oymakbaşı
kursuna da gittim. Zaten iri yarı
olduğum için pek de zor
olmuyordu idare etmek. O yıllarda
bolca kursa gittim, arka arkaya 1.,
2., 3. Sınıf izci oldum, 30-40 kadar
uzmanlık işareti aldım.
NG: Peki ünite faaliyeti
falan…
C O : F ı n d ı k l ı
Ortaokulu'nda 1500
kadar öğrenci vardı.
Buradan resmen 300
kadar izci çıktı. İlk önemli
faaliyetim bunca insanı
kazasız belasın
Büyükada'ya getirip
g ö t ü r m e k t i r. İ z c i l e r i
oymaklara ve obalara
bölmüştük. Okuldan
sabah erkence yola çıkıp
boru trampet takımı eşliğinde
Karaköy – Köprü'ye Adalar
İskelesine kadar yürümüştük.
Büyükada'da piknik yaptık, bazı
“izcilik faaliyetleri” yaptık, döndük.
Yine o yıllarda Beyoğlu Büyük
Parmakkapı sokakta bir yer
kiralamıştık. Daire dökülüyordu,
20-30 kişilik bir tayfa daireyi
neredeyse baştan sona yeniden

Söyleşi..
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inşa etmiştik, Burayı Türkiye İzciler Birliği lokali
olarak düzenlemiştik. Haydarpaşa Lisesi'nden ,
Galatasaray'dan, Kabataş'tan, Robert Kolej'den
arkadaşlar vardı. Beyoğlu'nda bir Musevi Lisesi
vardı, oradan da çocuklar vardı, 1967'den sonra
çoğu İsrail'e gittiler. Birisi National Geographic
Magazine'in çok geniş bir koleksiyonunu
getirmişti, kamplardan değişik objeler
getiriyorduk, plaketler falan vardı. Buraya

Söylesi
üniversiten hocalar falan
çağrılırdı, pedagoji falan
gibi bir sürü konuda ciddi
seminerler olurdu. Bir sürü
de kurs düzenlendi burada.
İzciliğin genel olarak
toplumda olumlu bir imajı
vardı, birçok yerden bize
destek olunurdu. Biz deniz
izcisiydik. Kocaman bir
filikamız vardı,
Denizyolları'nın hurdaya
çıkardığı bir gemi filikasıydı.
Üstübeç ve reçelle macun
yapıp ketenle kalafatını
yapmıştık. Beykoz Spor
Kulübü'nün önünde bağlı
dururdu. Yaz boyunca
kullanır, sonra kürekle
akıntıyı da kullanarak
boğazı boydan boya geçip,
Haliç'e bırakırdık. Kızılay
kamplar için çadır verirdi. 10
Kasım'larda Ankara'ya
gitmek için TCDD bize
vagon tahsis ederdi, 18
Mart'ta Çanakkale'ye
gitmek için Denizyolları bize
vapur verirdi. 1962 yılında
18 Mart için KADEŞ vapuru
ile İstanbul'dan
Çanakkale'ye gitmiştik.
Hava da oldukça sertti,
gemide kusanlar falan
olmuştu. Bizden büyük
gençler de vardı, onların
başka rezaletleri de oldu ve
sonra bu hikâyelerden
epeyce söz edildi. Sanırım
1800 kadar öğrenci vardı
gemide. Bunun az bir kısmı
da biz izcilerdik, başımızda
Atakan Abi vardı. 18 Mart
sabah erken saatlerde Nara
Burnu'nda bayrak töreni
yapmış, denize çelenk
bırakmıştık. Bu gezide ben
epeyce dümen tutmuştum.
Bir keresinde Anneler Günü
vesilesiyle İstanbul'u
afişlerle donatmıştık. Bir
başka sefer de İstanbul
Belediyesi ile ortak bir
Yangın Tatbikatı yapmıştık.

Tuzla'da şimdi tersanelerin
bulunduğu bölgede Mercan
Yuvası diye bir yer vardı,
f a v o r i
k a m p
bölgelerimizdendi. Orada bir
Kuğu Kampı yapmıştık.
Kamplarımızın hep bir adı
olurdu, kuğu da öyle bir ad.
Galatasaray'dan ve Musevi
Lisesi'nden izciler vardı.
Kamplarda pek sosyal
konularla uğraşılmazdı, arazi
tatbikatları, yüzme, gece
tatbikatları falandı hep
y a p t ı k l a r ı m ı z .
İstanbul'un kampları
genellikle Beykoz Abraham
Paşa Korusu'nda yapılırdı.
Kırklareli'nde güçlü bir izcilik
teşkilatı vardı, onlar gelirdi,
sonra Ankara'dan gelen
olurdu. Lider olarak Çakıl Erk,
Selahattin Soysal olurdu.
Ankara'lılar daha çok
Kızılcahamam'a giderlerdi.
Bizim Abrahampaşa'daki
kamplarda katılım 300-500
kişiye kadar çıkardı.
Çevreden odun toplanır,
kampın aşağısındaki
İtfaiye'den su taşınırdı. Bir
keresinde ne yapmıştık
hatırlamıyorum, cezalıydık,
herkes geziye gittiğinde tüm
kampın yemek bulaşığını biz
yıkamıştık. Her izci kendi
tabağını, bardağını yıkıyordu
ama kampın genel mutfak
bulaşığının 30 kadar
karavana tenceresi olduğunu
h a t ı r l ı y o r u m .
Bir yaz içinde 3-4 faaliyet
olurdu. Kışın 15 günlük
tatilde, bazı hafta sonlarında
da kampa giderdik. Tuzla,
Sarıyer, Beykoz, Florya,
Belgrat Ormanları, Yalova,
Uludağ hatırladığım yerler.
64-65 yıllarında liseyi
bitirdim, ondan sonra da
okumaya devam etmedim. O
yaz otostopla bir Avrupa
gezisine çıkmıştım. 8 ay
gezdim. Döndüğümde daha
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çok müzikle uğraşmaya başladım. Bir
grup kurmuştum, sağda solda
çalıyorduk, ben bas gitar çalıyordum.
Altın Mikrofon yarışmasına da
katılmıştık. Ayrıca 12-13 yaşımdan
beri dalarım, babam da dalgıçtı. Asıl
mesleği değil, mesleği gümrük
komisyonculuğuydu. Ayrıca artistlik
de yaptı, bir sürü filmde oynadı.
Askerliğimi de Çubuklu Dalgıç
Okulu'nda yaptım zaten. 1967'de 10
yıl süren ilk evliliğimi yaptım. İlk
eşimden bir oğlum bir kızım oldu.
Avrupa dönüşü ve evlilik sonrası da
izcilikle ilişkim tam kopmadı, ara sıra
yine bir iki kampa, geziye katıldım
ama eskisi kadar yoğun
ilgilenmiyordum artık.
1972'de bir dalış sırasında regülatör
bozuldu, süratle yukarı çıktım; hem
vurgun yedim ve akciğer embolisi
oldu. Tekrar daldım, basınç odasına
girdim falan ve sonuçta canımı
kurtardım ama göz içi kanama ve
gözde toplanan kan yüzünden o
zamandan sonra göremez oldum. Bu
durumda tabii müzik öne çıktı,
elişiyle, özellikle deriyle bir şeyler
yaptım, sattım.

Söyleşi..

İzcilik hayatımda çok uzun
sürmedi ama beni en çok etkileyen
dönem oldu. Hayat pratiğimi izciliğe
borçluyum. Dikkatli, tertipli, işini
ertelemeyen bir adam olmamda
izciliğin rolü büyüktür. Özellikle
göremez olduktan sonra hayattan
kopmamamda, hayatla barışık
yaşamamda, kendimi müziğe ve el
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Söylesi
.
Söylesi
Nihat
Gençosman
işlerine vermemde etkisi olmuştur.
Çantam her zaman topludur, neyin
nerede olduğunu bilirim. Bir
seyahate çıkacağımda çantamı
yanıma alırım, her şey içindedir.
NG: İzciliğe başladıktan sonra çok
yoğun olarak girişmişsin işe ama o
kadar da çabuk bırakmışsın sanki.
Niye koptun izcilikten?
CO: O yıllar “gençlik hareketi”nin

giderek kızıştığı yıllardı. Her
şeye karşı çıkmak, disiplinsizlik
moda haline geliyordu. Birileri
kampa tabanca, tüfek getiriyor,
ateş ediyor, hava atıyordu falan.
Ben bu sürecin dışında kaldım,
bana bunlar başıbozukluk
geliyordu.
NG: İsim olarak kimleri
hatırlıyorsun?
CO: Bir keresinde 10 Kasım'da
Ankara'ya gitmiştik. Aziz
(Özçelik) hoca vardı. Bize bir
otelden bir süit oda vermişlerdi.
Burada 6-7 kişi kalmıştık. Bir
büyük yatakta 3 kişi yattığımızı
hatırlıyorum. Grupbaşımız
Atakan (Ergin) abi idi. Murat
Dayıoğlu vardı, Almanya'dan
gelirdi, yurtdışındaki izciliği
anlatırdı. Aydın Oğuz, Atilla
Tayanç vardı. Galatasaray'dan
Altan Varol da TİB'deydi. Her
faaliyete katılmazlardı, ama bazı
faaliyetlere Galatasaray'dan da
adam yollardı. Onlardan adını
unuttum, soyadı Eskinazi bir
oğlan vardı, çok iyi
semaforcuydu, en iyi onunla
semaforla haberleşirdik. Bir de
soyadını hatırlamıyorum,
patates Orhan vardı.
Cengiz düğüm
işlerinden de iyi anlar, eh serde
hem denizcilik hem de izcilik var.
Yeni evlenen bir arkadaşlarının
oğlu için hediye olarak yine
kalınca bir ipten bir paspas
yapmıştı, bana gösterdi. Yeni bir
tekneyi ziyarete gittiğinde de
âdetindendir, düğüm tablosu
hediye eder, tabii öyle piyasadan
satın alıma değil, halis el yapımı.
Ben de bir “ceviz fular bağı”
istedim, hiç kırmadı, hemen bir
yerlerden çok güzel bir sırım
çıkardı ve başladı örmeye. Beş
dakikada bitirip hediye etti.
Birazdan Marina'ya akşam çayı
saatlerinde gitar çalmaya
gidecektik. Yazı çıkınca ona da
“göstereceğime” söz verdim,
vedalaştık.
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Haber
WOSM ve WAGGGS TÜRKİYE´DE
İstanbul'da 17-21 Aralık 2009 tarihleri
arasında İstanbul
Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel`de, Türkiye
İzcilik Federasyonu ile WOSMWAGGGS Avrupa Bölge sorumluları
arsında gerçekleştirilen “Strateji İzleme
Toplantısı” sona erdi.

Haber..

WOSM Avrupa İzci Komitesi Başkanı
Craig Turpie, WOSM Avrupa Bölge
Direktörü David Mckee ve WAGGGS
Avrupa İzci Komitesi Başkan Vekili
Lara Tonna'nın katıldığı toplantıda,
Türkiye'yi; Federasyon Başkanımız
Hasan Dinçer Subaşı, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz
Ahmet Hamdi
Çamlı, aynı
z a m a n d a
İstanbul Lisesi
mezunu Göktürk
İnan, Genel
Sekreter Talip
Akdemir, Teknik
K u r u l
Başkanımız İlker
C ö m e r t ,
Program Eğitim
Kurulu Sekreteri
Oğuz Göksen ve
Uluslararası
İllişkiler Sekreteri
Esra Kızılbuğa
temsil etti.
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Özellikle son
yıllarda Türk
İzciliği`nde
yaşanan büyük
g e l i ş m e y i
yakından izlemek ve Türkiye'de
yapılması planlanan Uluslararası
faaliyetler ile ilgili bilgi alışverişinde
bulunmak üzere gerçekleştirilen
toplantı son derece başarılı bir şekilde
sonuçlandırıldı. Son dört yılda
inanılmaz bir artış gösteren izci sayısı,
uluslararası faaliyetlerde Türkiye'nin
sıklıkla temsil edilmeye başlaması,
misafirliği ve diğer ülkelerdeki
çalışmaları, izci ve faaliyet takip
sistemimiz ile Uluslararası İzcilik
Örgütlerinin büyük ilgisini çeken
Türkiye İzcilik Federasyonu'nun
çalışmalarını beğeni ile izlediklerini
belirten WOSM Avrupa Bölge Drektörü
David Mckee bu çalışmalardan dolayı
Federasyon Başkanımız Hasan Dinçer
Subaşı'na teşekkür etti. Ortak
gerçekleştirilen oturumlarda;
Türkiye'de WOSM ve WAGGGS 'ın
bilgisi dışında tahta kursları adı altında
gerçekleştirilen illegal eğitim

çalışmalarına değinilerek, WOSM ve
WAGGGS Yetkililerince konu ve
tarafları hakkında Türkiye İzcilik
Federasyonu`ndan bilgileri istediler,
Türkiye'nin son beş yıl içerisinde
gerçekleştirdiği atılım ile Avrupa
Bölgesinde örnek bir teşkilat haline
geldiği, Avrupa Bölgesinin bazı
Uluslararası faaliyetlerini Türkiye'nin
ev sahipliğinde gerçekleştirmek
istediği konusunda gelen talepler,
Türkiye İzcilik Federasyonu
temsilcileri tarafından
değerlendirilerek gereken işbirliği
için anlaşma sağlandı, TİF Program-

Eğitim Kurulu tarafından
gerçekleştirilen İzci Programının
detaylarını öğrenen WOSM ve
WAGGGS yetkilileri, bu alanda
gelinen nokta hakkında da
takdirlerini bildirdiler. Türkiye'nin
mevcut potansiyeli ile Avrupa Bölgesi
dahilinde daha aktif bir rol
üstelenmesinin gerekliliğine değinen
WOSM ve WAGGGS Yetkilileri bu
alanda yapılabilecekleri, TİF heyeti
ile paylaştılar.
Teknik Kurul ve Program Eğitim
Kurulu tarafından hazırlanan Brifingi
ilgi ile takip eden konuklarımız
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak
başarılı bir toplantı gerçekleştirdiler.
Türkiye'nin gelişiminin son yıllarda
kan kaybeden Avrupa izciliğinin
yanında son derece ilgi çekici
olduğunu belirten yabancı konuklar,
bu çalışmalarımızı Avrupa Bölge

toplantılarında detaylı olarak
diğer ülkelerle paylaşmamızı
istediler. WOSM ve WAGGGS ın
Türkiye'de yanlızca Türkiye
İzcilik Federasyonu'nu tanıdığını
ve muhatap aldığını belirten
WOSM Avrupa İzci Komitesi
Başkanı Craig Turpie diğer
yapılanmaların bunu çok iyi
anlaması gerektiğini belirtti.
Özellikle MEB`e bağlı liderlere
denklik seminerleri ile kapısını
açan TİF`in bu davranışının son
derece nazikane olduğunu
belirtti.
TİF Başkanımız
tarafından
Ü m r a n i y e
tesisleri de
gezdirilen
misafirlerimiz,
t e s i s
v e
coğrafyasından
son derece
e t k i l e n d i l e r,
b u r a d a
düzenlenmekte
olan faaliyetlere
katıldılar. TİF
Genel Sekreteri
Talip Akdemir'in
çalıştırdığı ve
izcilerden oluşan
Halk Oyunları
e k i b i n i n
çalışmalarını da
yakından takip
e
d
e
n
misafilerimiz
Kebap yiyip Türk
Kahvesi içmeyi de ihmal
etmediler.
Son gün Boğaz'da onurlarına
Federasyonumuz Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından verilen
Akşam Yemeğine katılan WOSM
Avrupa İzci Komitesi Başkanı
Craig Turpie, WOSM Avrupa
Bölge Drektörü David Mckee ve
WAGGGS Avrupa İzci Komitesi
Başkan Vekili Lara Tonna'ya
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Ahmet Hamdi Çamlı ve Göktürk
İnan tarafından değişik hediyeler
verildi. WOSM Avrupa İzci
Komitesi Başkanı Craig Turpie
ise WOSM`un çok özel üretilmiş
kristal heykelini Türk heyetine
tek tek hediye ederek
başarılarından ve
misafirperverliklerinden dolayı
teşekkür ettiler.
Kaynak: www.tif.org.tr
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Genç Makale..

Ege
Köseoğlu
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Biz düşünüyoruz, olacak
olanlar hakkında, genellikle olmuş
olanlar hakkında da. Hatta şu anda olanı
da düşünüyoruz. Geçmişten dersler
çıkardığımızı söyleriz hep. Çıkarmasak
bile, öyle yapmış olmamız gerektiğini
duyarız, bizzat duyarız bunları hem de,
birçok kişi beynimize kazımaya çalışır
gibi bastırır bunun üstüne. Bu birçok kişi
geçmişteki birçok olaydan yola çıkarak
söyler, farklı şekillerde açıklarlar kendi
nedenlerini. Bazıları bir ülkeyi
ilgilendiren olaylardır. Bazıları farklı
insan gruplarını, çocukları, gençleri,
öğrencileri. Bazen devlet adamlarıdır
ders almayı unutanlar. Böyle, şöyle,
öyle. Her ülkenin gündemindeki en
tartışmalı konu neyse, oraya odaklanır
yazarlar ve gazeteciler. Sadece onlar da
değil, bu insanlar halkın gündemini
yönetir, gazetecilerden sonra halk gelir.
Ne konulursa önümüze onu görürüz. Ne
yazık ki, bir konu var, ülkemizde
değinildiğini görmedim ben, tabi ki bazı
kişiler, kurumlar bunun peşinden
koşuyor, ama yeterli değil. Hele ki,
sonuçları kesinlikle bizi de etkileyecek
olduğu halde, kimsenin umurunda
olmaması.. Nedir bu konu; tabi ki şu
“acayip havalar”.
“Acayip havalar” gerçekten de
acayip. Kürenin ısınma eğilimi de
diyebiliriz. Peki ısınma demek doğru mu,
pek çok insanın takıldığı yer burası,
çünkü ısınma sadece işin başı, ondan
sonra gelecek fırtınalar, “acayip
zamanlarda” gerçekleşecek mevsimsel
olmayan hava oluşumları (yağmurlar,
kar yağması, seller ve tam aksine
kuraklık, çölleşme) bu işin gerçek yüzü.
Bahsettiğimiz ısınmanın
miktarı aslında oldukça komik, demek
istediğim birkaç derece sadece; ama
birkaç derece dünyamız için oldukça
b ü y ü k , k a l d ı r a m a y a c a ğ ı k a d a r.
Dünyamız daha birçok etkenden
güneşin enerjisini soğurur. Işın halinde
gelen enerji, ısı olarak yansır bize, ve
dünya üzerindeki suyun kütlesi
düşünüldüğünde birkaç derecelik fark
inanılmaz bir enerjiye denk gelir ki,
tekrar soğuması oldukça zordur.

Genç Makale

İklim Değişikliği Hakkında Bilmek İstemediğiniz
Ama Muhtemelen Öğrenmek Zorunda Olduğunuz Her Şey
Isınmayla birlikte kutup buzulları erir,
okyanus akıntılarının yönü değişir. Olacak
birçok şey dolaylı yollardan etkileyecek
bizi, içilebilir su azalacak, eriyen buzullar
ile artan su miktarı denize kıyısı olan sahil
kasabalarını yutacak (ülkemiz için ne
büyük bir sürpriz). Bunlar dışında iklim
değişecek. Bazen küresel ısınma
deyince, “bunun neresi ısınma, madem
yağmur yağacaksa” gibi tepki veren
i n s a n l a r d a o l u y o r, y a ğ m u r l a r
düşündüğümüzden farklı olacak bir süre
sonra. Bazen bir ay hiç yağmayacak,
yağdığında da güzel bir sulayacak bizi,
geçtiğimiz aylarda olan sellerde neler
geldi başımıza, onlarca ölü, yüzlere
çıkmış mıydı? Selin miktarı kat kat
artacak, biz bu kadarıyla baş edemezken,
neler olacak neler.. Bazen de kuraklık, su
bulamayacağız, insanlar evden çıkmaya
korkacaklar, ülkemizin su rezervleri
açısından zengin olduğu söyleniyor.
Bunları inanıyor muyuz? Yeteceğini
düşünüyor muyuz ?
Peki neden ısınıyor dünya, niye
enerjiyi atamıyor üstünden. Birçok kez
ilgili olan olmayan herkesin ağzında
karbondioksit, ozon tabakası, sera etkisi
laflarını duymuşsunuzdur. Gerçekten
olanlar; güneş ışınları dünyaya geliyor,
dünya bu ışınların bir bölümünü emerken
bir kısmını geri yansıtıyor, atmosferdeki
karbondioksit ve su buharı bu geri
yansıtılan enerjiyi tutarak uzaya geri
gitmesini engeller. Bu ısınmanın ana
hattıdır. Ancak hiçbir şey bu kadar basit
değil, en büyük baş belası “geri besleme”.
Atmosferdeki karbondioksitin nedeni
insanoğlu, normalde olması gerekenden
daha fazlasını atmosfere salıyoruz.
Ağaçların karbondioksiti oksijene
dönüştürdüğünü okuyoruz, aslında
ortada dönüşüm yok, bitkiler karbonu
kendi dokularını oluşturmak için
kullanırlar. Canlı ağaçları ele alalım,
ağaçları yaktığımızda onları oluşturan
karbonu serbest bırakırız, üstelik yanma
tepkimesinin doğası olarak oksijen de
harcamış oluruz. Karbondioksit açığa
çıkması yetmez gibi, karbondioksiti
oksijene dönüştürebilecek yegane varlığı
da yok ederiz. Bu da “geri beslemenin”
ana hattı.
Neden dikkate almalıyız.
Küresel ısınma şu anda toplumumuzun
fark edemeyeceği kadar karışık ama
gündemimizdeki her şeyden çok daha
ölümcül çünkü küresel ısınma bir milletin,
ülkenin yada bir grup insanın sorunu
değil. Küresel ısınmayı savaşla,
politikayla yada siyasetle çözemeyiz,
para ile çözemeyiz. Bir kahraman gelip
bizi kurtaramaz. Küresel ısınma bütün
dünyanın sorunudur. Seller, fırtınalar ve
olacak olan her şey ülkeleri seçmeyecek,
ve bir kez iş işten geçince tüm dünya
etkilenecek bundan. Aslında etkilenecek
ve etkilenmeyecek bölgeler diye
açıklanan haritalar söylenen şeyler olsa
bile, gerçekten etkilenmeyecek hiçbir yer

yok dünyada, çünkü bir olay, olaylar zinciri
oluşturur ve mutlaka bir yerinde bizi
yakalar bu zincir. Gösterilen nedenler ve
sonuçlar onlardan bir şeyler anlamamızı
bekler, harekete geçmemiz için gereken
açıkça “hepiniz öleceksiniz” sözüyse, evet
doğru birçok kişi ölecek, sellerde öleceğiz
susuzluktan ve açlıktan öleceğiz. Abartı
olduğunu düşünmeyin çünkü işler
farkında olduğumuzdan çok daha kötü.
Garip bir bakış açısıyla bakınca ama;
uyarılara rağmen elinden geleni yapmayı
reddeden insanoğlu, hak ettiğini bulacak
gibi düşünebiliriz. Kaotik bir düşünce olsa
da bu düşünce doğrudur, ama felaketler
gerçeğini değiştirmez hiçbir şekilde, olan
bize de olur. Dünyanın zaten adil bir yer
olmaması yüzünden, küresel ısınmada
hiçbir etkisi olmadığı gibi, düzeltmek için
harekete geçecek imkanı da olmayan,
hatta belki de olan bitenden haberi bile
olmayan (verdiği yaşam savaşı
yüzünden) halklar ilk etkilenecek olanlar.
Belki de her zamanki gibi zenginlerin keyfi
için, yaşamlarından fedakarlık edecek
olanlar fakirler, tabii küçük bir farkla,
kimsenin kaçışı yok, kendi keyfinde olan
zengin kesim de eninde sonunda
etkilenecek..
Ülkemizde bu işe çok kafa yoran
birini düşününce herhalde ilk olarak Açık
Radyo'dan Ömer Marda gelir aklıma. Her
sabah 8.00-10.00 arasında Avi Haligua ile
yaptığı Açık Gazete programında küresel
ısınma hakkında yeterli hatta gereğinden
çok bilgi verirler ki, dinledikten sonra bütün
günü karamsar geçirmeye yeter. Konu
hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler
sabah programa biraz takılabilirler
(sadece hafta içi var). Ayrıca yine Açık
Radyo Kitapları'ndan (bastıkları ilk
kitaptır) bu yazıda kaynak olarak
göstermem gereken dev kaynak Acayip
Havalar, merak edenler için yararlı olabilir.
Ömrünüz boyunca almanız gereken tüm
karamsarlığı burada bulabilirsiniz. Ne
yazık ki bu davada kötü haberler iyi
haberlere ezici bir üstünlük sağlamış,
iklimle ilgili haberleri dinleyip iyimser
olabileceğimiz zamanların geleceğini
umuyorum. “Unutmayın. İklim değişikliğini
durdurmak için yapabileceğiniz her şeyi
yapabilirsiniz..”

KAYNAKÇA:
Acayip Havalar/Açık Radyo Kitapları/Kate Evans

SAKARYA

Dosya

ANADOLU YİRMİON START ALDI
Anatolian 2010 Marmaris´te

?
Ülkemizde her iki yılda bir yapılan tek

Dosya..

uluslararası katılımlı kamp olan Anadolu
(Anatolian 2010) İzci Kampının startı verildi.
Kamp Genel Koordinatörü İlker Cömert ve Muğla
Karya İzcilik Kulübü`nden lider ve izcilerden
oluşan bir grup geçtiğimiz günlerde Muğla Valisi
Dr. Ahmet Altıparmak tarafından kabul edilerek
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Anadolu Yirmion İzci
Kampı´na start verdiler.
Marmaris Belediye Başkanı
Ali Acar´ın büyük destek sözü
verdiği kampın ilk hazırlık
toplantısı 30`dan fazla
yöneticinin katılımı ile 22-24
Ocak 2010 tarihinde
M a r m a r i s ´ t e
gerçekleştirilecek.
?
Kamp Genel Koordinatörü
İlker Cömert kampın Marmaris
Merkeze 2 km uzaklıktaki
muhteşem bir Milli Park
Alanında gerçekleştirileceğini
söyledi. Anatolian 2010
Uluslararası İzci Kampı`na
25`ten fazla ülkeden
3000`den fazla izci ve liderin
katılması bekleniyor. Kampın
tarihi ise 7-14 Temmuz 2010

olarak açıklandı.
?
``Bırakın güneş parlasın``

sloganı ile gerçekleştirilecek
kampın teması ise bu
doğrultuda 4 Element olarak
tespit edildi.
?
Fotoğraflarda
muhteşem kamp alanından
görüntüler yer alıyor.

SAKARYA

Haber
GALATASARAY LİSESİ´NDE YENİDEN İZCİLİK

Haber..

Ahmet Rabenson
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Mekteb-i Sultani'de izcilik yeniden
canlanıyor… Türkiye'de o zamanki
adıyla 'keşşaf'lığın ilk kıvılcımlarını
oluşturan Galatasaray Lisesi'nde
izciliğin yeniden hayat bulması
günümüzde de Türkiye İzciliği'ne
birçok katkıda bulunacaktır.
1912 yılında Vefa ve İstanbul
Sultanisi ile beraber kurulan ilk üç
izci oymağından biri olma özelliğini
taşıyan Galatasaray Lisesi Arslan
İzci Oymağı tarihte derin izler
bırakmıştır.
Önceleri beden eğitimi derslerinin bir
parçası olarak kabul edilen izcilik,
sonraları kişinin manevi olgunluğa
erişmesini sağlayan, uluslararası
kardeşliği benimseten bugünkü
değerlerine ulaştı. Ülkemizde bu
örgütlenmenin temelleri ise birisi
Galatasaray, diğeri İstanbul Lisesi
Beden Terbiyesi Öğretmeni olarak
çalışan Ahmet ve Abdurrahman
Robenson kardeşler tarafından
atıldı.
I. Dünya Savaşı sonrasında
memleket işgal edilince her türlü
askeri, sivil teşkilatların önü
kesildiğinden Türkiye'de izcilik
duraklama evresine girdi. 1920
yıllarının sonlarında ise izci
oymakları yeniden hayat bulmaya
başladılar. Galatasaray Lisesi'nde iki
İngiliz uzman bir oymakbaşı kursu
açtılar. Yetişen oymakbaşlarının
kurdukları yeni oymaklar sayesinde
dağlarda izcilik tatbikatı yapmaya
çıkan gençlerin vatan şarkıları
söyleyerek milli duygularını
bastırmaya çalıştıkları bilinir.
Mustafa Kemal, yeni neslin fikir ve
beden olarak eğitilmesinde faydalı

gördüğü izciliği desteklemiş, maddi
ve manevi her türlü yardımı
yapmıştır. Atatürk'ün Galatasaraylı
keşşaflarla çekilmiş fotoğrafı hala
Galatasaray Müzesi'nde yer
almaktadır.
Cumhuriyet sonrasında izcilik, çeşitli
kurslar ve çalışmalar ile yurtdışından
da örnek alınarak geliştirilmiştir,
izcilik hakkında çeşitli konularda
yazılan kaynaklar önemli rol
oynamıştır.
Galatasaray Oymakbeyi izci Ahmed
tarafından 1930 yılında yazılan 'Türk
İzci Teşkilatı' adlı kitap teşkilat,
teçhizat, uygulama, işaret, izci
sınıfları ile ilgili birçok teknik bilgi
içerir.
1956 yılında Galatasaray Lisesi ve
Türk gencine izciliği aşılamayı
hedefleyerek çalışmalarına başlamış
olan İzciler Birliği bünyesinde Deniz
izciliği kurulmuştur.

1960 sonrasında izcilik çeşitli
dönemlerde kah gelişmiş, kah
darbeler yemiştir. Galatasaray
Arslan İzci Oymağı da izciliğe
günümüze kadar ara vermişti.
Ülkemizde izciliğin zor şartlarda da
olsa uygulamaya konmasına
geçmişte büyük katkıları
olmasından dolayı Galatasaray
Arslan İzci Oymağı'nın yeniden
faaliyete geçmesi hepimizi çok
heyecanlandırıyor.
Eskiden de Türkiye'de izciliğin ilk
aşamalarının atılmasına beraber
katkıda bulunan, birbirlerine Ahmet
ve Abdurrahman Robenson'un
kardeşlik bağıyla bağlanmış olan o
zamanki isimleriyle İstanbul
Sultanisi ve Mekteb-i Sultani
günümüzde de daha iyi bir izcilik
için birlikte çalışıyor.
Tu r g a y Tu n a ö n d e r l i ğ i n d e
Galatasaray Lisesi'nde izcilik
çalışmaları bir süre önce hız
kazandı. Bizler İstanbul Lisesi
Sakarya İzci Grubu olarak her türlü
desteği vermeye hazırız. Çeşitli
toplantılar ve görüşmeler sonrası
Galatasaray Lisesi izcileriyle
Çarşamba Günü izci odamızda
gerçekleştirdiğimiz ergin izci
toplantıları ve kamplarımızda bir
araya gelebiliyoruz. Umuyoruz ki en
kısa süre içerisinde Galatasaray
Lisesi'nde tekrar başlayan izcilik
hareketi çok hızlı bir şekilde
büyüyerek eski günlerdeki gibi ortak
kamplarımızda ateş başında
birbirimize hikayeler anlatacağımız
boyutlara gelir…
Bu köklü camiada oluşacak izciliğin
uzun ömürlü olacağına
inanıyoruz…

Galatasaray Lisesi İzci Odası

SAKARYA
Sakarya´dan

AKTİVİTELER
TANIŞMA GEZİSİ
Yılın ilk izcilik aktivitesi olan tanışma gezisi bu yıl kötü hava
şartları yüzünden Büyükada yerine okulda gerçekleştirildi.
Sakarya yeni izcileriyle tanıştı ve beraber eğlencenin
doruğunda bir gün geçirdiler.

Türkiye den Haberler
PAZAR İZCİ EVİ AÇILDI!
Ankara izcileri, Pazar İzci Evini, 14 Kasım Cumartesi
günü OBESİD Şube müdürü Ömer ÖZEN' in, İl İzci
Kurulu Başkanı Duran YURDUNGÜZELİ ve il yönetimi
ile Ankara İzcileri liderlerinin katıldığı törenle açtılar.

JOTA -JOTI
Bu yıl 52.si düzenlenen Jota-Joti aktivitesi Sakarya'yı
bekliyordu. Bütün gece süren aktiviteye çatıya kurulan telsiz
ve bilgisayarlar aracılığıyla katılan izciler, bir çok farklı
ülkeden izcilerle iletişim kurma fırsatı buldular.
Dünya çapında binlerce izcinin katıldığı, internet (JOTI) ve
kısa dalga radyo (JOTA) aracılığı ile dünya çapında izcilerin
tanışıp yeni arkadaşlıklar edinmesini amaçlayan Jota - Joti
aktivitesinin Sakarya İzci Grubu ayağı 17-18 Ekim
tarihlerinde okulumuzda 73 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Tanışma Aktivitesi'nin akabinde yenilen
yemekten sonra başlayan aktivitede toplamda 6 oba Jota Joti ve diğer aktivitelerine katıldı. Ertesi gün saat 14:00
sularına kadar süren aktivitede izciler, Dünya'nın her
yanındaki izcilerle internet ve kısa dalga radyo ortamında
kurulmaya çalışılan sohbetler ile yeni arkadaşlar edindiler.
Bu yılki Jota'nın teması "İklim Değişikliği" idi. Obalarımız,
JOTA ve JOTI aktivitelerini sırayla gerçekleştirdiklerinden,
arada oluşan boşluklarda bu temayı konu alan oyunlar ve
çeşitli aktiviteler ile Dünya üzerindeki herkes açısından son
derece önemli olan bu konuyla ilgili de bilgi sahibi oldular.
Aktivitemiz, pazar günü öğleden sonra son buldu.
İzcilerimiz, "İklim Değişikliği" konusunda bilgilenmiş,
hayatlarında belki de ilk defa kısa dalga radyo aracılığı ile
sohbet imkanıyla karşılaşmış ve kıtalararası arkadaşlıklara
adım atmış olarak evlerinin yolunu tuttular.

Ekstra..

PİZZAFEST
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Bu sene de 100 kişiden fazla katılımcısıyla izcilerin pizzaya
olan düşkünlüğünü gösteren servisi kusursuz bir Pizzafestte
sınırsız pizzalar mideye indirildi.
Senenin ilk aktivitelerinden olan, Pizzafest, 6 Kasım 2009
Cuma günü
Beşiktaş Pizza
Hut'da yapıldı.
Okuldan sonra
bahçede toplanıp
Beşiktaş'a doğru
yola çıkan izciler,
k ı s a
b i r
yolculuğun
a r d ı n d a n
hedeflerine
ulaşıp onları
b e k l e y e n
pizzaları yemeye koyuldular.
En çok pizzayı yemek için kıyasıya yarışan izcilerden Emre
Uludağ erkekler dalında, Pınar Naz Kartal ise kızlar dalında
en çok pizzayı yiyerek hediyelerini aldılar.

LİDERLERE YÖNELİK AYTEPE'DE DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
10 Ekim 2009 Yuvacık Servetiye Köyü, Aytepe
mevkiinde liderler için düzenlenen doğa yürüyüşüne
Kocaeli izci kurullarına bağlı izciler de katıldı. Yürüyüşe
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Kurtoğlu ve Şube
Müdürü Uğur Keskin, İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Mustafa Doğan, İl İzci Kurulu Başkanı Hatice İlyas
Tosun, İlçe İzci Kurulu Başkanı Hatice Cerid ve Kocaeli
izcilerinin liderleri katıldı. Doğa yürüyüşü ServetiyeAytepe'den başladı. Yaklaşık 5 km olan parkur,
başlangıç noktasındaki balık çiftliğinde son buldu.
Burada dinlenme ve yemek yeme fırsatı bulan liderler,
temiz ve güneşli bir havada spor yapmanın verdiği
mutluluğu tadarak araçla İzmit'e geri döndüler.

SAKARYA
Doğada Su Bulmak
Hayatta kalma mücadelesinde su kadar
önemli başka bir şey yoktur. Vücudumuzun %
70’i sudur. Bir insan düzenli ve minimum
oranda su almaz ise, o insanın hızlı ve verimli
olması beklenemez. Bir insanın iklime,
doğadaki aktivitesine ve ortam ısısına bağlı
olarak her gün en az 2.5 lt. su içmesi
gerekmektedir. Yemek yemeden 30 gün
dayanabilen insanlar su içmeden 7-10 gün
ancak dayanabilmektedir. Bu süre sonunda
ölüm kaçınılmazdır.
Susuz bir ortamda, vücudumuzdaki var olan
suyu korumak için :
Su kaybını önlemek ve güneşten
yanmamak için vücut derisi
örtülmeli,
Sıcak saatlerde aşırı çalışmaktan
kaçınmalı, yürümeniz zorunlu ise
acele etmeden yürünmelidir.
Su yoksa yemek yenmemeli, konuşarak
ağız ve boğazın kurumasına neden
olunmamalıdır.
Var olan su akşam serinliğinde veya
gece küçük yudumlarla içilmeli,
Çevrede bulunan deniz suyu veya
içilmez su ile yalnız giysiler
ıslatılmalı,
Alkol ve sigara içilmemelidir.
Susuzluk nedeniyle durgun ve pis yüzey
sularını arındırmadan asla içmeyiniz. Bu sular
sizde hastalık yapacak bakterileri içerir.
Susuzluk hızlı bir ölüm ise, pis suları içmek de
yavaş bir ölümdür.

Eğitim..

SU ARITMA VE SU BULMA TEKNİKLERİ
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Suyu arıtmak için
şekil 1’ de görülen
sistemi kurmamız
gerekmektedir.
Şekilde bir kolu
bağlanmış bir
g i y s i
g ö r ü l m e k t e d i r.
Aynı amaçla bir
ç o r a p d a
k u l l a n ı l a b i l i r.
Suyun süzülmesi için kum ve otları giysi veya
çorap içine koymamız yeterli olacaktır. Varsa
yanmış odun kömürü de konularak suyun
kokusunu alması sağlanır. Süzülen su bir
kapta veya içi oyulan bir ağaç parçası içinde
toplanır. Su 5 dak. Kadar kaynatılmalıdır. Eğer
ağaçtan bir kap elde edilmişse, daha önce
ateşte ısıtılmış temiz taşları suyun içine atarak
ve bu işlemi taşlar soğudukça yineleyerek
suyu kaynatabiliriz. Aynı amaçla şekil verilmiş
ve güneşte kurutulmuş kil kapta kullanılabilir.
Pek çok yerde yüzey suyu bulmak mümkün
değildir. Doğada su ararken memeli
hayvanlara ve kuşlar izlenmelidir. Vahşi
hayvanların ayak izlerinin yoğunlaşması suya
giden hayvanlar hakkında ip ucu olabilir. Düz
araziden yükselen kayalıkların yamaçlarında
su olma olasılığı fazladır. Bu gibi yerlerde
bulunan yeşil bitkiler ve onların dibindeki
nemli toprak kazıldığında bulanık bir suya
ulaşmak mümkündür. Bulunan su önce
bulanık olacak,suyun bulanık kısmı atıldıktan
sonra gelen su temiz olacaktır.
Sabahları güneş doğmadan çimenler
üzerinde biriken çiğ damlaları ince bir bezle
toplanarak ve yeterince ıslanan bez sıkılarak
içilecek su temin edilebilir.
Doğada dar ve güneş almayan derin kaya
y a r ı k l a r ı n d a
Su bulunabilir
Kurumuş görünen dere yataklarının

Egitim
zemininde, kum altında su olabilir. Dere
yatağının bir engel veya bir kaya ile karşılaştığı
bölümünün ön tarafı kazılarak su bulunabilir.
Kurumuş dere yataklarının tam tersine arazi
çok ıslak ve bulunduğumuz yer bataklık olabilir.
Suyun az ötesine kazacağımız çukura dolan
su başlangıçta bulanık olacak ancak
beklenildiğinde su berraklaşacaktır.
Deniz kıyısında ve geniş kumsalda isek,
denizden karaya doğru en az 100 m. ileride
kumu kazdığımızda az tuzlu ama içilebilecek
suyu bulabiliriz.
Eğer deniz kenarında isek ve elimizde su
kaynatacak bir kap varsa şekilde görüldüğü
gibi bir sistem oluşturarak ve kabın üzerine
konulan kumaş parçası buhardan ıslandıkça
sıkarak su elde edebiliriz.
Deniz kıyısında isek ve elimizde büyük bir
naylon torba varsa, deniz suyunu kaynatarak
buhardan su elde eden bir imbik yapabiliriz.
Tencereden çıkan buhar naylon torba içinde
yoğunlaşarak su haline gelecek ve içeri
kıvırdığımız naylon torbanın kenarında
toplanacaktır.
Kar olan bir ortamda ise, yandaki şekilde
hazırlanan sistemdeki bezin içine
doldurduğumuz
k a r , a y n ı
z a m a n d a
ısınmak amacıyla
yaktığımız ateşin
ısısı ile eriyerek
alttaki kapta
toplanacaktır.
Ye n e n k a r
s u s u z l u ğ u
gidermemekte
a k s i n e
artırmaktadır. Bu
nedenle kar
yenmemeli, avuç içinde sıkılarak şekildeki gibi
içilmelidir.
Bir bitkinin yaprakları üzerine geçirilen naylon
torba içinde yapraklardan çıkan nem
yoğunlaşarak
toplanacak ve
susuzluğumuzu
giderebilecektir.
Bir bitkinin üzerine
geçirilen ve yanda
oluşturulan
kanallarda
kıvrılan naylon
i ç i n d e
yapraklardan ve
zeminden çıkan nem yoğunlaşarak kenarlarda
t o p l a n a c a k t ı r .
Su imbiği en kurak ortamlarda bile çalışan bir
sistemdir. Bunun için 180x 180 plastik örtü, bir
kap ve ince bir hortum gereklidir. Ağız genişliği
100 cm. ve derinliği 70 cm. olan bir çukur
kazılır. Çukur dibine bir kova ve kovanın
içinden gelen yaklaşık 150 cm. boyunda
hortumun ucu çukur dışına alınır. Çukurun
üstüne örtülen naylon Torbanın kenarlarına
toprak örtülür ve tam ortasına taş konur. Güneş

doğup hava ısındığında henüz serin olan
topraktan çıkan buhar yoğunlaşarak
aşağıdaki kaba damlar. Gece ise hava
soğurken henüz sıcak olan topraktan çıkan
buhar yoğunlaşarak kaba damlar. Böylece
gece ve gündüz su toplamak mümkündür.
Gündüz geceye oranla daha çok su toplanır.
Biriken su plastik hortum aracılığı ile emilerek
alınır. Plastik hortum konulmasındaki amaç
sistemi bozmadan su elde etmektir.

SAKARYA

Dünyadan..

Dünya İzcileri, Dünya AIDS Gününü Anıyor
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1 Aralık 2009'da tüm dünyadan insanlar ortak
bir düşünceyle bir araya gelecekler. Dünya İzcileri,
sorumlulukları gerektirdiği gibi, tüm dünyada gençleri
HIV/AIDS hastalıklarının tehlikeleri ve etkileri
hakkında eğitecekler. Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki Moon'un
Dünya AIDS Günü
kapsamında yaptığı açıklamaya göre; Dünya
genelinde yapılan çalışmalar sonucunda, birçok
ülkede AIDS hastalığında gözle görülür bir gelişme
kaydedilmiş, buna rağmen yeni enfeksiyonlar
halihazırda tedavi gören hastalarında kaydedilen
başarıyı düşürmekte ve AIDS hala dünya çapında en
çok erken ölüme yol açan nedenler arasında
sayılmaktadır.
AIDS ve benzeri cinsel yollarla yayılan
hastalıkların büyük hızla yayılması sonucu Dünya
İzcileri, UNICEF, UNAIDS, UNFPA ve WHO ile ortak
eğitim programları yürütmeye karar verdi. Eğitim
programları, hem gençler ve çocuklar için duygusal
gel
işim konusunda yardımcı olurken hem de
cinsel yolla yayılan virüsler hakkında ve
önlenmesi için yapılması gerekenler
hakkında bilgi içeriyor. Bu tür
hastalıkların, çeşitli ülkelerdeki izci
gruplarını etkilemesi, Dünya İzcilik
Örgütü'nün de bu konuları eğitim
kapsamına almasına neden oldu.
Aynı zamanda, Dünya İzcileri
tarafından geliştirilen eğitim
materyalleri, gençlerin
eğitilmesinde kullanılıyor.
İzciler 2010 Viyana
U N A I D S
konferansında da
bulunarak AIDS ile
mücadeleye
desteklerini
göstermeye devam
edecekler.

Dünyadan
İrlanda İzcileri Ödül Töreninde

Dünya İzcilik Ödülü birçok izci grubunu üretme
ve çalışma konusunda yüreklendiriyor. Ödül, toplumun
mevcut konularda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
kriterlerine dayanarak veriliyor. İrlanda Dublin'den
Rover Scouts grubunun 16 izcisi, Hindistan'da
gerçekleştirdikleri eğitim programıyla Dünya İzcilik
Ödülü'ne layık görülen ilk İrlandalı izci grubu oldular.
“The Rainbow Challenge” adlı projeleri
dahilinde üç hafta boyunca kuzeydoğu Hindistan'da
Sisters of Loreto grubu ile birlikte çalıştılar. Çalışmalar
boyunca, Kolkata'da evsizlerin eğitildiği bir okulda
izcilik aktiviteleri, prensipleri hakkında sunumlar
yapıldı ve Hindistan'ın Meghalaya bölgesindeki fakir
bir okulun derslikleri yenilendi. Ayrıca 14 aylık bir
süreçte toplanan 30.000 Euro üzerinde bağış,
Hindistan'da yürütülen eğitim programları yararına
kullanıldı.
16 kişilik grup,
ödüllerini 14 Kasım'da,
İrlanda İzcilik Şefi
Michael John Shinnick
huzurunda Dublin
Larch Hill İzcilik
M e r k e z i ' n d e
düzenlenen ödül
töreninde aldı. Dünya
İzcilik Komitesi'nden
Therese Bermingham da
törende bulunanlar arasındaydı.

