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Merhabalar,
Sakarya İzcilik Dergimizin 8. sayısıyla sizlerin
karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Geride bıraktığımız 2 ay izcilik açısından
dolu dolu geçti. Hem TİF ve MEB'de yaşanan
gelişmeler hem de izcilik etkinlikleri
açısından –aslında belki de havaların da
ısınmasıyla- son derece verimli geçti. Türkiye
genelinde izci gruplarımızın
gerçekleştirdikleri etkinlikleri haber almaktan
ve dergimiz aracılığıyla sizlere duyurmaktan
büyük zevk alıyoruz. Giresun'dan değerli izci
liderimiz bizlere yaptıkları etkinlikleri gün gün
ve fotoğraflarıyla raporluyor. İnanın bir izci
lideri olarak ülkemizin her yerinde bu denli
kaliteli ünite çalışmalarının yapıldığını bilmek
bizlerin kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor.
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İSTANBUL 2010 AJANSI BAŞKANI

İSTANBUL LİSESİ`NDE
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip
AVDAGİÇ 13 Mart 2010 Cumartesi İstanbul Erkek Lisesi`nde ”İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı`nın "Kültür Eğitim Seminerleri" kapsamında
"İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" temasıyla 13 Mart 2010 tarihinde, İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Şekib Avdagiç'in konuk olduğu bir
söyleşi gerçekleştirildi
.
Açılışını Vakfımız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın (İEL 1965) yaptığı söyleşide,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kutlamaları kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında
bilgi verildi, İstanbul’un Avrupa Kültür başkenti seçilme süreci misafirlerimizle paylaşıldı.
Söyleşi sonrası Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş (İEL 1965) tarafından Şekib Avdagiç’e “Kültür Eğitim
Seminerleri”mize katıldıkları için teşekkür plaketi sunulmuş ve Vakfımızın 2009 yılında yayınlanan “Billur Bir Avizedir
İstanbul Lisesi`nde Zaman... Belgeleriyle 125 Yıl (18842009)” kitabı hediye edilmiştir.
Şekib Avdagiç’in sunumunun ardından Gönüllü Programı
Koordinatörü Murat ALEMDAR ve 2010 Gönüllüsü
Mediha Futtu (İEL 2008) da “İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkentinde Gönüllü Olmak” la ilgili paylaşımlarda
bulunarak, katılımcıları projede gönüllü olarak çalışmaya
davet etmiştir.
Şekib Avdagiç lisemiz sarnıcını ve müzesini de ziyaret
ederek okulumuzdaki programını sonlandırmıştır.

HER ŞEY BURADA:
A-HA-NAR
İstanbul Kültür Başkenti kapsamında, 13 Mart Cumartesi
günü okulumuzda gerçekleşen konferansından sonra, A-HaNar adı altında gün boyu süren aktivitelerle, Sakarya İzcileri
doyasıya eğlendi. Konferansın konusu ise, İstanbul Kültür
Başkenti için hazırlanan projelerin tasarlanma, sunum için
hazırlanma, değerlendirilme aşamaları ve bu aşamaların
açıklaması hakkındaydı. Gün boyu süren aktiviteler ise; kağıt
uçak, puzzle, müzik, depo, magnetix ve fondü duraklarında
gerçekleştirildi.
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MENGEN`DE BİR KAMP

İ.E.L Sakarya İzci Grubu uzun zamandır süren kamp hasretine 1-6 Nisan 2010
tarihleri arasında Paskalya tatilinde yapılan Ünite Kampıyla son verdi.

Okulumuzdaki öğretmenlerin çoğunluğunun
Alman olması ve Paskalya ve Noel tatillerinde
ders yapılmamasını fırsat bilerek bu tarihlerde
Sakarya İzci Grubu olarak kamplara gidiyoruz.
Daha önce de 5 kere Sakarya'ya ev sahipliği
yapmış ve her defa daha çok beğeni toplayan
Bolu-Mengen'deki kamp alanında
85 kişiyle ünite kampı
gerçekleştirildi.
Toplam 10
oba,
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2 ekip, 4 liderin ve İstanbul Lisesi'05 mezun
izcisi Caner Aktaş'ın da katılımıyla aday izci
ünitesi ve oymak ünitesi olarak ayrıldıkları ve
birbirlerini hiç görmedikleri iki ayrı kamp
alanında kamplarını gerçekleştirdiler. Bu

kamp
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yönüyle de Paskalya Kampı,
diğer kamplardan ayrılarak bir
ünite kampı olma özelliği
kazandı.
31 Mart 23.00'te kampa
başlamak için İstanbul Lisesi
bahçesinde toplanıldı ve yola
çıkıldı. Sabah 5 sularında varılan
kamp alanında kurulum
tamamlandıktan sonra kamp
hayatını idameye yönelik bayrak
direği yapma, yemek çukuru
kazma, düğüm atma gibi
yarışlardan oluşan "Challange"
aktivitesi yapıldı, hemen
ardından ise gerek obalara
ayrılarak, gerekse grup olarak
özel takım oyunları aktiviteleri
yapıldı. Ardından izciler Jurte'de
(büyük otağ tipi çadır) söylenen
şarkılarla eğlendi.
İkinci gün tüm obalar "Hike"a
çıktı. "Hike"'da obalar Mengen ve
çevresindeki köyler hakkında
yeni bilgiler öğrendiler ve
eğlenceli geçen bir günün
ardından kamp alanına
döndüler.
Ü ç ü n c ü
g ü n
"Katastrophe"(Almancada
f e l a k e t a n l a m ı n a g e l i r,
duraklardan oluşan kısa
mesafeli yürüyüşe dayalı
aktiviteye organizasyon
tarafından yaratılan addır)
aktivitesi yapıldı.
"Katastrophe"de prens ve
prensesleri kaçıran kişileri
öğrenmek isteyen obalar görgü
tanıklarını sorguladılar ve
sonuçları topladılar. Aynı günün
akşamında da bunları tartıştılar.
Ardından talk-show programıyla
tüm izciler gülüp rahatladılar.
Kampın son günü ise prens ve
prensesi kaçıran çetenin peşine
düşüldü. Orientiring aktivitesiyle
çeteyi bulan obalar prens ile
prensesi kurtardılar. Ardından
kamp ateşi yakıldı ve izciler
ertesi gün evlerine döndüğünde,
kamp ateşi ise hala içlerinde
yanıyordu.

genç makale
TÜRKİYE`DE ve ALMANYA`DA
JAMBOREELER

İNCİ ÜNAL -

103 sene önce İngiltere'nin Brownsea adasında başlayan
izcilik, bugün tüm dünyada pek çok kişi tarafından
benimsenmiş durumda. 1907 yılında bir grup erkek
çocuğun Baden-Powell önderliğinde yaptığı
kampın attığı temel sayesinde günümüzde izcilik
adı altında binlerce insanın buluşması mümkün
hale geldi. İzciliğin hayatımıza kattığı en önemli
şeylerden biri de belki de bu buluşmalar…
1920'den beri Jamboree adındaki kamplarda
tüm dünya izcileri buluşma fırsatı yakalıyor.
Almanya'da Alman izci teşkilatı BdP 1977 yılından
beri 4 yılda bir Bundeslager (Bula) Uluslararası İzci
Kampını düzenliyor. Sakarya İzci Grubu olarak bu
kampa geçtiğimiz yaz 6.kez katıldık.
2004 yılından itibaren de Türkiye'de Anatolian adı
İREM HATİPOĞLU altında tüm Türkiye ve dünya izcilerini buluşturan izci
kampları düzenleniyor. Pek çok farklı yerden izcilerle bir şeyler paylaşabilme
imkânı sunan bu kampların Türkiye'de de düzenlenmesi bizler için çok büyük
ayrıcalık.
Bu yaz Marmaris'te düzenlenecek Anadolu 2010 öncesinde biz de
Almanya'da düzenlenen Bula ile Anatolian arasında bir karşılaştırma yapalım
istedik.
Öncelikle Bula dört senede bir, Anatolian ise iki senede bir düzenleniyor.
Böylece BuLa'ya da Jamboree'de olduğu gibi herkes izci olarak hayatında
yalnızca bir kez katılabiliyor. İkinci kez katıldıkları zaman artık izciler lider
konumuna geçmiş oluyorlar.
1977'den beri düzenleniyor
olduğu için haliyle BuLa
uluslararası izcilere artık daha
rahat ulaşabiliyor ve yabancı
izci sayısı daha fazla oluyor.
Kamp aktiviteleri açısından
Bula organizasyonu daha
farklı hareket ediyor. Bu
kampta hike, challenge gibi
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genç makale
kamp alanı dışında geçen aktiviteler için bir aktivite
ekibi var. Bunlar dışındaki aktiviteleri ise katılımcıların
kendileri kamp öncesi başvurarak organize ediyorlar.
Aktivite için gereken malzemeleri de aktivite sahipleri
kendileri getiriyor. Böylece kamp organizasyonu
aktivite yükünü biraz olsun hafifletiyor. Anatolian'da ise
kamp programı, aktiviteler ve koordinatörlük
organizasyon ekibine ait. Bu durum daha özenli ve daha
yoğun bir çalışma gerektiriyor.
Bir diğer farklılık ise yemek düzenindedir. Bula'da katılan her grup kendi
yemeğini kendi pişiriyor ve kamp alanında kendine ayrılan yerde yemeklerini
yiyorlar. Anatolian'da ise tüm kampın sabah kahvaltılarını ettiği, akşam
yemeklerini yediği bir yemek çadırı var. Böylece tanımadığınız izcilerle aynı
masada oturarak tanışma imkanı buluyorsunuz.
Bula'daki güzel bir ayrıntı da herkesin kişisel çadırlar yerine tek tip büyük siyah
çadırları(kohte ve jurte) kullanması. Bu sayede kamp alanı sadece yeşil çimen
üzerindeki siyah çadırlardan oluşuyor. İzci grupları tesisler kurmakta ve kamp
alanlarını süslemekte birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Kamp organizasyonu da
yine aktivitelerini kendi jurtelerinden yönetiyorlar. Alandaki tek yapı merkezden
uzakta olan kamp marketi oluyor.
Türkiye'de bu kadar geniş bir organizasyon yapmanın ayrıca zorlukları var.
Fakat Anatolian kampları düzenlendikçe tecrübe ediniliyor ve her sefer bir
öncekinden daha iyi hale geliyor.
Örneğin 2004' te yokken 2006 senesinden itibaren Hike da aktivitelerin en
önemlilerinden biri olarak listeye eklendi. Seremoniler, farklı oyunlar
2008 de rastladığımız yeniliklerdi. Bu sene de Challenge adı altında
daha çok ergin izcilere hitap eden farklı bir aktivite yapılacak. Her
sene aktivitelere bir yenisinin eklenmesiyle beraber yönetim
kadrosunun da tecrübe kazanması kampı olumlu yönde etkiliyor.
Ev sahipliğini Muğla İzcileri'nin yaptığı 7-14 Temmuz arasında
düzenlenecek olan Anadolu YirmiOn kampını yenilikleriyle ve
pek çok farklı yerden izcileriyle görmeyi iple çekiyoruz.
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manşet

.
ALI POLAT
YENİ BAŞİZCİ

M

EB Türkiye İzcileri 7. Olağan Genel
Kurulu 26-27 Mart 2010 tarihlerinde
Mersin – Kapızlı tesislerinde yapıldı.
Toplantı sonunda Ali POLAT Başizci seçildi. Halen
ülkemizin en yaşlı izci lideri olan Ali POLAT
liderimizi sizlere 2. Sayımızdaki söyleşi ile
tanıtmıştık.
Yaklaşık 320 kişinin çağrılı olduğu ve yaklaşık 260
kişinin katıldığı toplantıya Türkiye İzcilik
Federasyonundan Hasan SUBAŞI ve konuğu
Dünya İzcilik Bürosu WOSM'un Avrupa Bölge
Direktörü David Mc. Kee de katıldı. Yapılan
konuşmalarda TİF başkanı Subaşı, TİF ve MEB
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Sakarya İzci Grubu olarak Ali Polat
liderimizden ve yeni dönemde
sorumluluk üstlenen diğer tüm
liderlerimizden 100. yılına yaklaşan
ve onların döneminde bu eşiği
aşacak olan Türkiye İzciliği'ni
birleştirecek ve onu daha ileriye
taşıyacak atılımlar bekliyor, başarılar
diliyoruz...

arasında yapılacak bir protokolle MEB izcilerinin de
WOSM nezdinde kabul görmesi üzerinde
çalıştıklarından söz etti ve Mc. Kee de bunun
WOSM tarafından da arzu edildiğini belirtti.
Olağan günden doğrultusunda sunulan raporlar ve
bunlar üzerine yapılan tartışmalar sonrası Başizci
ve Progran ve Eğitim Komisyonları için seçimler
yapıldı. Önce 4-5 dolayında olan Başizci adayı
sayısı daha sonra bazı adayların çekilmesi ile ikiye
düştü ve sonuçta seçim İstanbul'dan Ali Polat ve bir
önceki dönemin Başizci yardımcısı Amasya'dan
Vasfi Bodur arasında yapıldı ve sonuçta Ali Polat
yaklaşık 15 oy farkla Başizci seçildi. Başizci
yardımcıları ise Kocaeli'nden Ayşe Uğurlu ve
Ankara'dan Duran Yurdungüzeli oldular. Program
ve Eğitim Komisyonu'na seçilen diğer liderler ise:
- Ümit Akyürek – Kayseri
- Fehmi Ciğerci – Malatya
- İlyas Tosun – Kocaeli
- Mehmet Seyranlıoğlu – Giresun
- Ercan Özrürk – Muğla
- Derviş Timur – Adana
Yedek üyeliklere ise Kayseri'den Ömer Seçme ve
Balıkesir^den Ziya Bağ seçildiler. Ankara'dan
İbrahim Kurak ve İstanbul'dan Alper Kaftancıoğlu
ise Program ve Eğitim Komisyonu'na bakanlık
tarafından uzman olarak atanan isimler oldu.
İlk toplantısını 09 Nisan tarihinde yapan Program ve
Eğitim Komisyonu'nun arasında değişik konuları
takip edecek isimler konusunda işbölümü yaptığını
ve üç ayda bir toplanmaya karar verdiğini öğrendik.
Yine OBESİD'in sitesinde yer alan yeni Yönetmelik
taslağına ilişkin görüşlerin bildirilmesi
duyurusundan yola çıkarsak iki dönemdir Genel
Kurul'larda ele alınmakla birlikte bir türlü
sonuçlandırılamayan Yönetmelik değişikliği
konusunun da yeni dönemde tekrar ele alınıp
sonuçlandırılmaya çalışılacağını görüyoruz

dış ajans
KIZ İZCİLİĞİ 100 YAŞINDA
10 Nisan 1910 İngiltere'de ve Dünya'da
resmi olarak kız izciliğin başlangıcı kabul
ediliyor. Bu yıl 10 Nisan'da dünya
çapında yüzlerce kız izci “Değişen
Hayatların 100 yılı” sloganıyla kız izcilik
hareketinin 100. Yılını kutladı.
Peru'da kız izciler geri dönüştürülmüş
kâğıtlardan yaptıkları çiçekleri ünite
liderlerine hediye ettiler. Avusturalya'da
2000 kız izci çevre projelerinde yer
alırken, bir kısım kız izci de WAGGGS
Başkan Yardımcısı Linden Edgell ile
birlikte kutlamalara katıldı. Kıbrıslı kız
izciler ise 100. Yıl kutlamalarının yanı sıra
Kıbrısta kız izciliğin 50. yılını adanın
önemli yollarında yaptıkları geçitlerle
kutladı. Suriye'de kız izciler 100 ağaç
ekmek, hastanelerdeki 100 çocuğa çiçek
vermek, özel kutlamaların yapıldığı ulusal
müzeye 100 hayallerini yazmak gibi
100.yıl temalı aktiviteler gerçekleştirdiler.
Beyaz Rusya'da ise “Kız izciliğin 100.yılı”
konulu bir resim yarışması düzenlendi.

KÜRESEL GELİŞİM KÖYÜ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Dünya Jamboreelerinin vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan
Küresel Gelişim Köyü (Global Development Village-GDV) için
20-21 Mart'ta İsveç- Stockholm'de bir ekip bir araya gelerek
çalışmalarına başladı. Dünya Jamboreesi planlama ekibi
üyeleri, Dünya İzcilik bürosu görevlileri, gönüllüler ve
danışmanlardan oluşan ekip 2 gün boyunca 2011 Dünya
Jamboreesinde Küresel Gelişim Köyü'nün konusu, programı
ve planlanmasıyla ilgili fikirler paylaştı. Atölyeler ve interaktif
oturumlarla katılımcıların küresel sorunlara karşı
bilinçlenmesini ve edindikleri beceri ve araçlarla bu sorunlara
yerel çözüm üretmesini amaçlayan Küresel Gelişim Köyü
ekibi, 2011'de yenilikçi konular ve fikirlerle 30.000 izciye
deneyim katmayı hedefliyor.
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ropörtaj
10.sınıfın Eylül ayında bana ‘Seni Cumhur
Hoca çağırıyor’ dediler. Ben ilk önce çok
şaşırdım, beni niye çağırdığını anlayamadım.
Yanına gittiğimde bana şunu dedi:

`SENİNLE İZCİLİK TEŞKİLATI
KURACAĞIZ`
Bu sayımız için
Galatasaray Lisesi Kız
İzcilik Teşkilatı’nı kuran
1977 mezunu Lale
Özkut söyleşimizi
gerçekleştirmek için
bize evinin kapılarını
açtı. Kendisiyle lise
yıllarındaki izcilik
serüveni hakkında
sıcacık bir sohbet
gerçekleştirdik ve
gerçekten hem eğlendik
hem de çok ilginç şeyler
öğrendik. Bakın Lale
abla bize neler anlattı...
Şimdi aslında benim izciliğe başlamam çok
ilginç, rahmetli dayım daha doğrusu annemin
dayısı, halam ve annem hepsi izcilerdi. Yani ben
anne tarafından 3.kuşak izciyim. Türkiye’nin
baş izcilerini bilirsiniz; Enver Paşa, M. Kemal
Atatürk, Mehmet Arkan ve Talat Akgül’dür ve
işte 4. baş izci benim annemin dayısıdır.
Ben Galatasaray lisesinde 4. kızlardanım, o
zamanlar 10 kız alıyorlardı, bize de 9.sınıfa
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kadar abla dediğimiz öğretmenler dersimize
giriyordu. 10. sınıfın başında ise tarihçimiz
Cumhur Şahin geldi ve o zamanlar lisede az kız
olduğumuzdan dolayı voleybol takımı
isteniyordu hemen bir takım oluşturuluyordu,
basketbol takımı isteniyordu hemen oraya
koşuyorduk, yani reddetme şansımız yoktu ve
10. sınıfın Eylül ayında bana ‘Seni Cumhur
Hoca çağırıyor’ dediler. Ben ilk önce çok

ropörtaj
şaşırdım, beni niye çağırdığını anlayamadım. herhalde bir gün izci olursun dedi ve işte bu
Yanına gittiğimde bana seninle izcilik teşkilatı y ü z d e n i z c i o l m a m e n ç o k a n n e m i
kuracağız dedi. Ben ilk olarak çok aktiviteye sevindirmiştir.
katıldığımı ve zaman ayıramayacağımı
Biz teşkilatını kurduktan hemen 10 gün
söyledim ve neden beni seçtiğini
sonra İstanbul’un kurtuluşu vardı.
sordum. Çünkü senin dayın baş
Bizim de kız izcileri o törene
izciymiş dedi. O sıralar dayım
yetiştirmemiz gerekiyordu,
Gençlik ve Spor Bakanlığı
erkek izcilerle beraber
Müsteşarıydı. E tabi lisemizin
yürüyüp Taksim’e çelenk
muavinleri Nedim ve İrfan
koyup geri gelecektik. Ama
Hoca da dayımın sınıf
ne gömleğimiz ne fularımız
arkadaşları olunca onlar
vardı. Birkaç gün
dayımı tanıdıklarından
içerisinde annem okula
dolayı Cumhur Hocaya
geldi, ölçülerimizi aldı,
benim ismimi vermişlerdi
kumaşları seçtik ve biz 6
ve biz böylece biraz da
Ekim 1974`te kız izciler
zorla bir kız izci teşkilatını
olarak ilk görevimizi yaptık.
kurmuş olduk. Ama bu işe en
Onun ardından bize bir
çok annem sevindi, o
şeyler daha yapmanız
zamanlar telefonlar çok
g e r e k i y o r d e d i l e r. E r k e k
gelişmiş olmadığı için dayıma
izcilerle beraber o zamanki
haber verememiştim. Annemin ise bir
müdürümüz Can Başar bir
ideali gerçekleşmiş oldu. Çünkü annem
organizasyon yaptı ve Çocuk Esirgeme
İnönü Enstitüsünün 4. mezunlarından ve izci. Kurumu’na gittik. Kızlar daha evcimen daha
Dayım da Gazi Üniversitesi`nde okuyor ve o da duygusal olduğu için böyle organizasyonlara
izciliğe devam ediyor. 29
katılıyorduk. Kasımpaşa`da
E k i m l e r d e A n ı t k a b i r ’ e Türkiye’nin baş izcileri Oya Anne vardı, evlerde
İstanbul’dan Galatasaraylı
bilirsiniz; Enver Paşa, k u r a b i y e l e r y a p ı l d ı ,
erkek izciler geliyor. Annem
oyuncaklar alındı, paketlendi
M.
Kemal
Atatürk,
diyor ki, bir oğlum olursa
ve erkek izcilerle beraber
Mehmet Arkan ve
Galatasaray Lisesi’nde
ziyaretimizi gerçekleştirdik.
okuyacak ve izci olacak. Talat Akgül’dür ve işte Çok mutlu oldular.
Ama ilk önce ablam sonra
Ve sonra İzci Günü geldi ve
4. başizci benim
da ben doğunca hayallerini
bizden yine bir şeyler
annemin
dayısıdır.
suya düşüyor. Benim okula
yapmamızı istediler. Ama
başlayacağım senelerde
sorun şu ki bizim kızlardan ne
Galatasaray kız öğrenci almaya başlıyor, belli gitar çalan, ne mandolin çalan veya başka bir
bir sınava giriliyor ve on kız alınıyordu. Ben de şeyle uğraşan yok. Aklımıza bir koro oluşturmak
okula üçüncü sıradan girdim ve ilk gün annem geldi. Türkçe izci şarkıları, Fransızca izci
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ropörtaj
şarkıları söyledik ben koroyu
idare ediyorum.
Arkasından ağaç
dikilmeye
g i d i l d i .
Bunlardan
sonra artık
i z c i
teşkilatının
resmiyete
girmesi için
b i r i m i z i n
oymakbaşı kursuna
gitmesi gerekiyordu ve o
zamana kadar bize bu konularda
dışarıdan yeni mezun birisi yardım ediyordu.O
sene yaptığımız en güzel şey dayımın
yardımıyla izcilikle ilgili küçük bir arşiv
oluşturmamızdı. Bize bir kütüphane verdiler,
orayı izci odasına dönüştürdük.
Yaz gelince dayım bizi Çanakkale de eğitim
kampına çağırdı.10 erkek 10 kız izci bu kampa
katıldı ve ben erken dönmüştüm kamptan ama
izcilerimiz çok zevkli bir 10 gün geçirdiler ve o
yaz oymakbaşı kursuna katılıp belgemi aldım.
Artık yardıma ihtiyacımız kalmamıştı ve
gerçekten teşkilatımız yerine oturmuştu. Tabi
bütün bunları gerçekleştirirken
mezunlarımızdan Altan Varol’un çok büyük
desteği olmuştu.
11. sınıfa geçtikten sonra yavaş yavaş erkek
izciler mezun oldular ve o senelerde okullara
siyaset girmeye başladı. Okulların kadroları
değişti, Kadrolar değişince öğrenciler bu tip
şeylerle uğraşmaktan ziyade başka şeylere
yöneldiler ve sanıyorum ki bu değişikliklerden
sonra bizde çizgimizi değiştirdik, bundan dolayı
da bizim okulumuzda izcilik sona erdi.
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Geçtiğimiz senelerde de ben
dernek yönetim
kurulundayken
tekrar izciliği
gündeme
getirdik ama
etkili olmadı.
Ama bu
s e n e
Anıtkabir ’e
g i d e r k e n
izcilerimizi
görünce çok şaşırdım
ve duygulandım. Çünkü
tam doğru yapamasak da izcilik
hepimize çok şey kattı. Okulumuzdaki küçük
izcilere özellikle yatılı öğrencilere dayanışmayı,
yardımlaşmayı öğretebilmişizdir.
İşte hayatım boyunca unutamayacağım bu
dayanışmayı ben dayımın cenaze töreninde
gördüm. Dayım 37 sene devlete hizmet etmiş
biriydi, Kıbrıs’ta izciliği başlatan kişidir ve ilk
beden terbiyesi genel müdürüdür, baş izciliğe de
devam etmiştir.1987 senesinde vefat ettiğinde
Ankara’ya cenaze törenine gittik. Türk Hava
Yolları beş ek sefer kaldırmıştı, gelen otobüslerin
sayısı çok fazlaydı ve bu kadar insan arasında
izciler o dayanışmaları o duruşlarıyla çok dikkat
çekiyorlardı. En çok duygulandığım zamandı ve
hayatım boyunca izcilerin o törenini unutamam.
Yani insanlar sporla uğraşır ona göre organize
olur, müzikle uğraşır hayatını ona göre düzenler.
Ama izcilikte her şeyi yapar, çünkü izcilik bir
bütündür. Fakat ne yazık ki izcilik gençlere bu
kadar çok fayda sağlayan ve dostluğu en iyi
şekilde yaşatan bir uğraş olmasına rağmen
Türkiye’de gerektiği yeri bulamıyor.
İşte benim izciliğim ve düşündüklerim bu

manşet
1997 yılından beri Türkiye'de
Dünya İzcilik Teşkilatları
nezdinde tanınan Türkiye
İzcilik Federasyonu (TİF)
tarafından düzenlenmemiş
olan 3 ve 4 Tahta Kursları 2023 Mart 2010 tarihinde
düzenlenmek
üzere
duyurulmuş ve Türkiye'nin
dört bir yanından kursiyerler
belirlenerek
kursun
gerçekleşeceği Antalya'ya
davet edilmişti.
Kursun
başlamasına çok az bir süre
kala TİF'in resmi internet
sitesinden ( www.tif.org.tr )
yayınlanan bir duyuru ile
herhangi bir gerekçe
belirtilmeden ileri bir tarihe
ertelendi. Böylelikle 13 yıldır
gerçekleşmeyen kurs bir kez
daha hayata geçirilememiş
oldu. MEB ise 16-21 Ekim
2009 tarihinde TİF'in Dünya
İzcilik Teşkilatı'ndan aldığı
kursun düzenlenemeyeceğine
dair uyarıya rağmen 50 kişilik
kursiyer katılımı 4 tahta
kursunu gerçekleştirmişti.
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4 TAHTA
BAŞKA BAHARA
TİF'İN PROGRAM-EĞİTİM,
TEKNİK VE DİSİPLİN
KURULLARINDAN
İSTİFALAR
3-4 Tahta kurslarının kursların
başlamasına çok az süre kala
iptal edilmesinin ardından
TİF'in kurullarında görev
yapan liderlerin önemli bir
kısmı istifalarını TİF Yönetim
Kurulu'na sundu. Program ve
Eğitim Kurulu'ndan A. Türker
Özay (Başkan), Oğuz
Göksen, İsmail Yıldız,
Ercüment F. Çakmak M. Atıf
Çay ve Prof. Dr. Ertuğrul
Taçgın istifalarını sunarken,
kurulda yalnızca Erhan
Akdoğan görevde
kaldı. Bu istifalar
sonrasında
TİF İstanbul
İl Temsilcisi
L ü t f i y e
Ö z k a n
tarafından çok
z a m a n
geçmeden
24
Mart'ta duyurulan ve 910-11 Nisan'da gerçekleşecek
olan İstanbul İli LTK'sı 2 Nisan

tarihinde federasyonun
kurullarının oluşturulamaması
sebebiyle 2. kez ertelenmiş
oldu.
Teknik Kurul'da ise İlker
Cömert (Başkan), Ayhan
Binboğa, Uğur Yücel ve
Tu n c a y
Ye r d e l e n
görevlerinden
ayrılma
dilekçelerini federasyona
sundular. Seçimle belirlenen
Disiplin Kurulu'ndan ise
Cengiz Erdener istifa
dilekçesini TİF Yönetim
Kurulu'na sundu.
İstifa eden kurul üyelerinden
yalnızca Program ve Eğitim
Kurulu Başkanı A. Türker
Özay'ın adı TİF'in
i n t e r n e t
sitesinden
kaldırılırken
diğer isimlerin
dergimizin
y a y ı n a
hazırlandığı
günlerde halen
internet sitesinde yer
aldığını saptadık.

türkiyeden
ANKARA ŞİMŞEK İZCİ GRUBU
6-7 Şubat 2010 tarihleri arasında ILGAZ Dağı
Kış Kampı'nı gerçekleştirdi.

oldular. Otobüs saat
08.30'da hareket etti.
Ankara'ya 7 Şubat
2010 Pazar akşamı
dönüldü.

Kampa izcilikte en az üç ayını
doldurmuş 8-18 yaş
arasındaki izci grubu
üyeleri ve izci liderleri
katıldı. Kampta henüz
yemin etmeyen
izciler için “ yemin
töreni” de
düzenlendi.

Kamp ve Gezi
süresince bir
gece
Ilgaz Dağı Kış Eğitim
merkezindeki 2–4 kişilik
odalarda konaklandı.
Geziye katılan her
izciye “ILGAZ Dağı
Kampı Arması” ve
lacivert polar bere
verildi. Ayrıca yapılan
aktivite ve
yarışmalarda dereceye
girenlere hediyeler
verildi. Kampta cumartesi
gecesi “Yetenekler Gecesi”
de düzenlendi.

Kampa katılanlar 6
Şubat 2010
Cumartesi günü
saat 08.00'da 19
Mayıs Stadyumu yanı
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü önünde hazır

Sakarya İzci Grubu'nda
uzun yıllardan sonra ilk kez
gerçekleşen Point Game
aktivitesi 28 Şubat Pazar
günü 71 katılımcıyla
tamamlandı. Sabah
08.15'de okul önünde
buluşan izciler; Beşiktaş,
Taksim, Beylerbeyi ve
Fetihpaşa Korusu'nda

fotoğraflar çekti, çeşitli
aktiviteler yaptı ve sorular
cevapladı. Aktivite yorgun
ama mutlu bir şekilde
16.00'da Beşiktaşta sona
erdi. Bu aktivite sayesinde
birçok izci daha önce
görme fırsatı bulamadığı
yerleri gördü ve tanımış
oldu.

Çanakkale Geçilmez 13. İzci
Milli Kampı İntepe Spor ve
İzcilik Eğitim Tesisi'nde
başladı. Kampa ülkemizin
çeşitli illerinden 109 kız izci,
137 erkek izci ve 26 lider
katıldı. Kampta yönetici
olarak ise Vasfi Bodur (Kamp
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Müdürü), M Beşir Yavuz,
Hacı Şahin, Mehmet Emin
(Kamp Müd. Yrd.) olarak yer
aldı. OBESİD İzcilik Şubesi
Müdürü Murat Yavuz da
izcileri yalnız bırakmadı.

türkiyeden
G İ R E S U N İ ZC İ L E R İ
Giresun Lisesi İzcileri doğuştan görme
engelli İlhan Kara ile yaşamı
hakkında konuştu. 1956
doğumlu ve Fiskobirlik'ten
emekli İlhan Kara, izcilere
“Görmemek nasıl bir duygu ve
göremeden yaşamak“
konusunda iki saat boyunca
tecrübelerini anlattı ve örneklerle
“Görememeyi“ açıklamaya çalıştı.
Onu dinledikten sonra çok duygulanan
izciler, “Onu dinledikten sonra,
halimize bir defa daha
şükretmesini ve görerek
yaşamanın ne kadar güzel
olduğunu yeniden, bir defa
daha öğrendik.“ dediler.
2 Nisan 2010'da Giresunlu
İzciler, Gazi Mustafa Kemal
ATAT Ü R K ' ü n M u h a f ı z A l a y ı
Komutanı, Milis Kahraman Yarbay
Osman Ağa'nın ölümünün 87.
yıldönümünde; kendi anıtı
önünde yapılan törene katıldı.
Giresun Kalesindeki kabri
başında izciler, O 'nu minnet
ve şükranla andılar.
Giresun Lisesi Mehmet Larçın

İzci Grubu izcileri, Polis Haftası
dolayısıyla, Giresun il Emniyet
Müdürü Cemal Levent'i ziyaret
ettiler. İzciler Emniyet Müdürü
Levent'e, Giresun'da ve
Türkiye'nin diğer yörelerinde
görev yapan bütün polisler için
çiçek verdiler.
Emniyet Müdürü Cemal Levent, bu
ziyaret üzerine Okul Müdürü Hakan
Demir, İzci Lideri Yaşar Ünal ve Mehmet
Larçın izcilerine teşekkür ederek
çeşitli ikramlarda bulunup hediyeler
verdi.
Giresun Lisesi İzcileri İl Emniyet
Müdürü Cemal Levent'e polislik
mesleği, polislerin yaşantısı ve
eğitimleri ile ilgili çeşitli sorular
sordular. Emniyet Müdürü bu
soruları içtenlikle yanıtladı.
Giresun Lisesi Müdürü, kendilerini kabul
ederek, zaman ayıran ve çeşitli
ikramlarda bulunan, İl Emniyet
Müdürüne çok teşekkür etti. İzci
Lideri Yaşar Ünal ise, Emniyet
Müdürü Levent'i gelecek
günlerde yapmayı planladıklar
izci kamplarına ve diğer
etkinliklere davet etti.

SAKARYA İZCİ GRUBU YEMEKTEYİZCİ`DE YARIŞTI
Elde olan kısıtlı malzemelerle güzel ve doyurucu yemek yapma
kabiliyetini geliştirmek amacıyla her sene düzenlenen yemek
yarışması bu sene YemekteyİZCİ adı altında 23 Nisan 2010 tarihinde
gerçekleşti. Obalar yarışacakları takımları ve menülerini kendileri
oluştururken liderler ve öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri yemekleri
sadece lezzet açısından değil sunum ve temizlik gibi tüm yönleriyle
değerlendirdiler. 2010 yılı YemekteyİZCİ aktivitesinin galipleri ise jüri
tarafından Baran Kızılkaya ve Barış Kitay`ın Mercimek Köftesi`ne
gitti. Yarışma boyunca birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı
aktivitenin tüm katılımcıları birinciliği kazanan obanın açık ara önde
olduğu konusunda hemfikir oldu.
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dış ajans
10 Mart 2010 – 8 Mart 2010'da, İngiliz
Güvenlik Servisi, milli arşivde saklanan
1937-1944 arasını kapsayan
sınıflandırılmamış bir kaç belgeyi
kamuoyuna sundu. Dünya İzcilik Bürosu bu
belgeleri incelemek amacıyla kopyalarını
edindi. Bu belgelerin çoğu, Hitler Gençliğinin
Büyük Britanya'daki aktiviteleri hakkındaki
polis notlarını kapsamakta.

BADEN-POWELL HİTLER GENÇLİĞİNİN
ÖNDE GELENLERİYLE NASIL TANIŞTI?
Yayınlanan bu belgelerin bir tanesinde, 20
Kasım 1937'de Baden Powell'in Joachim
von Ribbentrop'a ( Londra'daki Alman
büyükelçisi) yazdığı bir mektup var.
Mektupta, Baden-Powell Joachim'e Hitler
Gençliğinin liderlerinden Jochen Benemann
ve Hartmann Laueterbach'la tanıştırdığı için
teşekkür ediyor. Mektup oldukça kibar ve
diplomatik bir biçimde yazılmış. İngilizlerin
ve Almanların iyi ilişkilerine değinen Baden
Powell, bu ilişkilerin iki taraftaki gençlere de
iyi yansıması konusunda umutlarını dile
getirmiş.
Bir başka belgede ise, Baden-Powell'ın
Uluslararası Komisere ilettiği bir rapor var.
Raporda Baden-Powell, Lauterbach ve
Benemann ın Alman
Gençlik Harekatı'nın
izciliğe yakınlaşma
isteklerine değiniyor.
Baden-Powell raporuna
İzcilik Hareketi'nin çok
büyük bir şey olduğunu
Ribbentrop'a bildirerek
devam etmiş. Ayrıca
Baden-Powell iki ulus
arasındaki barışın,
g e ç m i ş t e k i
değişikliklerin unutulup
gençler arasındaki
d o s t l u ğ u n
sağlanmasıyla kalıcı olacağını belirtmiş.

İZCİLİK NAZİ REJİMİNİN
KURBANI OLMUŞ

görüşmesinden bir hafta sonra, BadenPowell Afrika'ya geri döndü. 1938'de tekrar
kısa bir süreliğine İngiltere'ye gelen BadenPowell, Kasım ayında sürekli olarak
Kenya'ya taşındı.
NAZİLER İZCİLİĞİ
YASAKLADI
1933 yılının Ocak
ayında, Nazilerin
egemenliği ele
geçirmesinden önce,
Hitler Gençliği,
Almanya'yı tek başına
temsil etme isteği
yüzünden izcilere
karşı düşmanca
hareketler içinde
o l d u ğ u n u
g ö s t e r m i ş t i r. 1 7
H a z i r a n ' d a
Großdeutsche Bund,
içerisinde bir çok izci
grubu olan bir
federasyon, yasaklanmıştır. 26 Mayıs'ta ise
çıkarılan bir yasayla, başka bir izci
federasyonu olan Reichschaft deutscher
Pfadfinder ortadan kaldırılmıştır. Bu
yasaklama ve kaldırma hareketlerinin
gerekçesi olarak da bu federasyonun yeni
devletin rejimine karşı gelenlerin toplandığı
bir yer olduğu öne sürülmüştür.
Bu kanunlar Hitler Gençliği'nin
Uluslararası İzcilik Bürosu
tarafından tanınma girişimlerini
sonlandırdı. Macaristan'daki
Jamboree sırasında Hitler
Gençliğinin başı olan Kar
Nabersberg le İzcilik Bürosu arasında
bazı toplantılar olmuş, hatta Karl
Nabersberg Londra'ya izci üniforması ile
gitmişti. Ayrıca Fransız izcilerle de temas
k u r a n
Nabersberg,
b
u
toplantılardan
hiçbir sonuç
e l d e
edememiştir.
Reichschaft
deutscher
Pfadfinder'in
k a n u n e n
yasaklanması
da bunun
sonuçlarından
biridir.
1933 yılının Ağustos ayında, Macaristan'da
yapılan Dünya İzcilik Konferansı'nda Politik
Propanda başlığı altında şu kararı oyladı.
“Herhangi bir izcilik kampında veya
toplantısında, dolaylı ya da dolaysız, ulusal
veya uluslararası politik propaganda
yapılmayacaktır.”
1937'de, yine Macaristan'da yapılan Dünya

“Herhangi bir izcilik
kampında veya
toplantısında, dolaylı ya
da dolaysız, ulusal veya
uluslararası politik
propaganda
yapılmayacaktır.”

LORD BADEN POWELL HITLER`LE HİÇ
KARŞILAŞMADI
Raporunda Baden-Powell, Ribbentrop'un
onu Almanya'ya götürüp Hitler'le tanıştırma
isteğinden söz etmiş. Bunun
gerçekleşmediği ise gayet açık. Elçiyle
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İzcilik Konferansı'nda vatanseverlik
yorumlandı.
Gerçek vatanseverliğin her
yerde yapılan izcilikte önemli olduğu, ancak
vatanseverliğin uluslararası birlik ve
beraberlik kapsamında
olması gerektiği
vurgulandı. Ayrıca izciliği
politik amaçlar
d o ğ r u l t u s u n d a
askerleştirmenin istenilen
barış konusunda büyük bir
yanlış anlaşılma
oluşturacağı ve böyle bir
tutumun her türlü izcilik
p r o g r a m ı n d a
yasaklanacağı söylendi.
BADEN-POWELL
NAZİLER TARAFINDAN
TEHDİT EDİLDİ
S S G e n e r a l i Wa l t e r
Schellenberg'in Britanya'yı
işgali için hazırladığı plan
gayet ilginçti çünkü
aralarında Baden-Powell'ın ve önde gelen
izci liderlerinin de bulunduğu 2800 ingiltere
vatandaşı tutuklanacaktı.
Bu istila planı aynı zamanda
“Informationsheft Groß Britannien” kitabında
da geçmektedir. Kitabın içeriği Nazilerin
bakış açısından ingiliz
toplumudur.
Bu Nazi kitabının bir
bölümü “Eğitim
Sistemi”dir. Bu bölümün
iki alt başlığı ise, “Devlet
O k u l l a r ı ” v e
“Uluslararası İzcilik
Hareketi” dir. Bazı bilgiler
doğrultusunda yazılmış olan bu
metin yoruma açık bir metindir. Naziler,
eskiden Baden-Powell İngiliz ordusunda
olduğu için, onun izciliği sadece İngilizlerin
yararına kullanılacak bir casusluk sistemi
olarak görmüşlerdir. Kitapta, izcilik
teşkilatının uluslar arası komiserleri
tarafından sosyal,ekonomik ve politik
durumlara ilişkin Büroya sistemli raporlar
gönderildiğinden bahsediliyor. Ayrıca Hubert
Martin'i, döneminin Uluslararası İzcilik
Bürosu müdürünü, yarı yahudi olarak
yazmışlardır.
Bütün bunlar da, Nazi rejminin Baden
Powell'ın yarattığı izciliği anlayamamış
olduğunu, bu yüzden de daimi bir çatışma
içinde olduğunun nedenleridir. Barış için her
şeyi yapmayı göze alan günümüzdeki
izcilerin de baskıcı rejimlerden kurtularak
tarihlerini iyi öğrenmeleri, araştırmalarına
cesaretle devam etmeleri gerekir.
WOSM sitesinden aktaran Berke Tekay

