
   İstanbul Lisesi'nin 125. Yılı dolayısıyla 

lisemiz tarafından düzenlenen etkinlikler 

kapsamında gerçekleştirilen Anıtkabir 

ziyaretinde, tüm İstanbul Liselilerle birlikte 

İ.E.L. Sakarya İzci Grubu olarak biz de 

Ata'mızın huzuruna çıktık. Öğrencisi, 

öğretmeni, mezunuyla tüm Sarı Siyahlı 

camiadan yaklaşık 1200 kişi 22 otobüsle, 

18 Nisan Çarşamba günü Anıtkabir'de 

buluştuk. Türkiye'nin en köklü eğitim 

kurumlarından birine mensup bulunan 

İstanbul Erkek Liseliler olarak Atatürk'ün 

Mozolesi'ne çelenk koyduk, camia adına 

okul müdürümüz sayın Adnan Ersan 

Anıtkabir Şeref Defteri'ne Sarı Siyahlıların 

duygu ve düşüncelerini yazdı...

   125 yıllık tarihimizden yola çıkarak, 

nerden ve nası l  geld iğ imiz i  as la 

unutmayacağımızın ve başta Ata'mız olmak 

üzere bugün bağımsız ve hür 

y a ş a y a b i l m e m i z i  s a ğ l a y a n l a r a  

minnettarlığımızın bir göstergesi olarak 

bulunduğumuz ziyaret ile ilgili ne yazık ki 

basında yer alan asılsız, kurmaca ve son 

derece çirkin haberler konusunda 

söyleyebileceğimiz tek şey şu ki; orada 

bulunmayı, zamanında bizim için 

yap ı l an la ra  ka rş ı l ı k  mü teşekk i r  

olduğumuzu göstermek için bir görev 

biliriz.

125. Yıl Anıtkabir Ziyareti
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1912´den bu güne...



Konsept ve içerik bakımından yeni bir 

şehir aktivitesi olan oyun haykı, 7 Mart 

Cumartesi günü, dinmek bilmeyen 

sağanak yağışa ve şiddetli rüzgâra 

rağmen, elli gibi yüksek bir katılımcı 

sayısıyla gerçekleştirildi. Sırılsıklam 

izciler Beşiktaş civarında bulunan 

duraklarda çeşitli zekâ ve yetenek 

oyunları oynayarak bu puslu günü adeta 

güneşli bir gün gibi eğlenceli 

geçirdiler!

SAKARYA 2

   İstanbul Lisesi'nin 125. Yıl 

etkinlikleri hızla devam ederken, 

İ.E.L. Sakarya İzci Grubu olarak biz 

de bu kapsamda bir yürüyüş 

düzenledik. 

İzci, mezun ve velileri bir 

araya getiren bu etkinlik, 23-26 

Nisan tarihleri arasında Yalova'da, 

eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Erikli 

Şelalesi'nin yakınında, doksan 

katılımcıyla gerçekleşti.

İzci ler olarak yürüyüş 

parkurunun 40 km´lik bölümünü 

geride bıraktıktan sonra, mezun ve 

velilerimizle buluştuk. Hep beraber 

kamp alanına giden 7 km´lik yolu da 

yürüyerek, bu oldukça uzun ve 

zorlu yürüyüşü tamamladık. 

125. Yıl dolayısıyla ayrı bir 

öneme sahip olan etkinliğin en 

ilginç yanı ise velilerimizin de her 

zaman merak ettikleri kamp 

ortamını tanımaları ve izciliği 

keşfetmeleri oldu. 

G ü n ü n  s o n u n d a  

düzenlenen kamp ateşi seremonisi 

şarkılar ve skeçlerle katılımcılara 

eğlenceli dakikalar yaşatırken, 

bizler de böyle büyük ve köklü bir 

ailen in parçası olmaktan bir 

kez 

daha mutluluk ve 

gurur duyduk.

   

Yalova´da kaldığımız süre 

içerisinde tatsız bir olayla da 

karşılaştık. Talihsizlik sonucu 

aramızdan birkaç kişiyi kene 

ısırdı. Neyse ki bu konuda 

ilkyardım bilgisine sahip olan 

sayın liderimiz Erinç Arık 

duruma el koyarak sorun 

b ü y ü m e d e n  g e r e k l i  

müdahaleleri yaptı. Lütfen siz de 

“Başımıza gelmez!” demek 

yerine bu tür olayların yaşanma 

ihtimalini en aza indirgemek 

amacıyla gerekli önlemleri alınız 

ve acil durumlarda izlenmesi 

gereken talimatlar hakkında bilgi 

edininiz. 

Aşağıdaki kaynaklarda 

konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi 

bulabilirsiniz:

http://www.rshm.gov.tr/index.ph

p?option=com_content&task=vi

ew&id=326

http://www.csm.gov.tr/kene/Kiri

m_kongo_Afis.pdf

125.Yıl
Yürüyüşü

HAYKI
oyun

haberler



SAKARYA 3

Güzeldere Selalesi

   Senenin ilk bahar kampı olması açısından 

da uzun zamandır heyecanla beklediğimiz 

kamp, 9-13 Nisan tarihleri arasında, Düzce'de 

gerçekleşti. Kamp kurulumu ise Türkiye'nin en 

yüksek şelalesi olan Güzeldere Şelalesi'nin 

yanı başında yemyeşil ve mükemmel bir 

alanda yapıldı. Yetmiş yedi izcinin katılımı 

dolayısıyla alt kamp sisteminin uygulandığı 

kampta eğlendirirken bir yandan da 

düşündüren birçok aktivite vardı. Pfadilauf'tan 

(izci yürüyüşü) paintball'a, monopoly'den 

baseball'a, Lichtspur'dan (ışık izi) köy 

etkinliğine, istasyonlardan gece tatbikatına 

birbirinden güzel ve kaliteli aktivitelerle 

kampın tadını çıkardık. Son gece düzenlenen 

kamp ateşi programı da her zamanki gibi son 

derece etkileyici ve eğlenceliydi. Kamp 

a l a n ı n d a n  a y r ı l ı r k e n  y a n ı m ı z d a  

götürdüğümüz en değerli şey ise, geçirdiğimiz 

eğlenceli dakikaların ve köyde yaptığımız hoş 

sohbetlerin anıları oldu.

.
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SAKARYA 4

zciliğin özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası      

           “demirperde” ülkelerinde aldığı şekil olan “Pionier” 

(öncü) teşkilatı konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi derlemeyi 

ve buna dergimizde yer vermeyi ne zamandır istiyordum.  

Aslında gönlümden geçen dergimizin her sayısında farklı bir 

ülkedeki izciliği dünü ve bugünü ile tanıtmak. Buna da en iyi 

tanıdığımız Almanya ile başlamak mantıklı olur her halde. Bu 

yazıyı bunun ilk adımı olarak da kabul edebilirsiniz. 

İzciliğe dayalı bir örgütlenme olan Pionier'lik teşkilatı ilk olarak 

1922'de Rusya'da kurulmuş. Aslında izciliğin Rusya'da 

başlaması BP'nin “Scouting for Boys”u yayınladığı 1908'e 

kadar gidiyor. Kitap daha o yıl Rusça'ya çevrilmiş ve 1909-1911 

yılları arasında il izci grupları oluşmuş. 1914'de tüm Rusya'nın 

izci üst kuruluşu olan Russkij Skaut kurulmuş. 1917 Ekim 

Devrimi sırasında tüm Rusya'da genellikle üst gelir gruplarının 

çocuklarından oluşan 50.000'i aşkın izci bulunuyormuş. Rus 

izciliğinin kuruluş dönemindeki önemli ismi olan ve 1914'den 

itibaren Russkij Skaut'un genel sekreteri olan İ. N. Shukow aynı 

zamanda Pionier'lik teşkilatının da kurucusu olmuş. Shukow 

Ekim Devrimi'nin ardından önceleri izciliğe dayalı “Krasnyj 

Skaut” (Kızıl İzci) adı ile yeni bir örgüt kurmaya çalışmış, ama 

bu çaba sonuç vermemiş. Ardından 1921'den itibaren Lenin'in 

eşi N. Krupskaya ve “Halk Eğitimi Komiserliği” ile birlikte 

izciliğin metotları ile Sovyet sisteminin çocuklara ilişkin 

beklentilerin harmanlayabileceği yeni bir organizasyon 

kurmaya çalışmışlar. Shukow ve N. Fatjanov'un çevresindeki 

Moskova'lı izci grubunun önerisi ile Sovyet rejiminin yeni 

gençlik örgütlenmesi için Pionier adı ve “Hazır Ol – Daima 

Hazır” parolası önerilmiş. Bunların sonucunda 19 mayıs 

1922'de Rusya'da Pionier'lik teşkilatı resmen kurulmuş. 

Yaklaşık bir yıl sonra, 1923'de Rusya'da izcilik yasaklandığında 

hâlâ 8000 dolayında kayıtlı izci varmış. 

Almanya'da izciliğin kuruluşunu ayrı bir yazıda ele almak 

istiyoruz. Burada değinmek istediğim sadece 2. Dünya Savaşı 

sonrası Almanya'nın yenilmesi ve işgali sonrası, Sovyetlerin 

işgal bölgesinde ortaya çıkan Doğu Almanya – DDR'deki izcilik 

eşdeğeri Pionier'lik teşkilatı. 

Geçtiğimiz ay içinde Antalya bölgesinde rehberlik yaparken iki 

hafta üst üste Almanya'nın doğusundan gelen turistlerle birlikte 

olunca onlara bu konuda “olta attım”.  İçlerinden biri sözü 

doğrultusunda bana çok derli toplu bilgi içeren bir mektup ve 

onunla birlikte 80'li yıllarda Pionier'lere yönelik yayınlanan bir 

derginin eki olarak verilen bir kitapçık gönderdi. 

Konuyu çok güzel toparladığı için mektubu aynen aktarıyorum:

Sayın Nihat Bey,

Size söz verdiğim gibi Doğu Almanya'da Pionier'liğe ilişkin 

kitapçığı hemen göndermek istedim. Umarım hoşunuza gider. 

Kitapçık o zamanlar Pionier'lik örgütü için yayınlanan FRÖSİ - 

“Fröhlich sein und singen” (Neşeli olmak ve şarkı söylemek) adlı 

derginin eki olarak yayınlanmıştı. 

Pionier'liğin organizasyon şekline gelince:

Her okulda meslekten bir ilkokul öğretmeninin profesyonel 

Pionier lideri olarak görev alması merkezi olarak örgütlenmişti. 

Okullardaki gönüllü organizasyon ise şöyleydi:

Pionier'lik  
ve 

Doğu Blokunda İzcilik

Hemen hemen tüm çocuklar Pionier örgütüne katışırdı; kimisi daha faal, kimisi daha pasif 

olabilirdi, ama hiç katılmayanlar hayatın da uzağında kalırlardı. 8. Sınıf sonunda, yani 14 

yaşında FDJ'je (Özgür Alman Gençliği) geçilirdi. FDJ içinde GST (Spor ve Teknik 

Kuruluşu) adı altında paramiliter bir kuruluş da vardı. 

İ

Nihat GENCOSMAN

dosya



- Ders yılı başında her sınıftan bir “Grup Kurulu” ve 

“Grup Kurulu Başkanı” seçilirdi

- Okulun “Dostluk Kurulu” ise her sınıftan seçilen 

temsilci ve onların içinde seçilen “Dostluk Kurulu 

Başkanı”ndan oluşurdu.

Büyük tatil kamplarında bu organizasyon formu kamp 

süresince (2-3 hafta) de uygulanırdı. 

Hemen hemen tüm çocuklar Pionier örgütüne katışırdı; kimisi 

daha faal, kimisi daha pasif olabilirdi, ama hiç katılmayanlar 

hayatın da uzağında kalırlardı. 8. Sınıf sonunda, yani 14 

yaşında FDJ'je (Özgür Alman Gençliği) geçilirdi. FDJ içinde 

GST (Spor ve Teknik Kuruluşu) adı altında paramiliter bir 

kuruluş da vardı. 

Tabii devletin çocuklar üzerinde sıkı bir talim ve politik etkileme 

amacı vardı. Bayrak törenleri, hazır ol da duruşlar, uygun adım 

yürüyüşler öğrendiğimiz şeylerdi. 

Devlet eliyle yürütülen bu çocuk ve gençlik organizasyonunun 

yanında kilise de etkili olmaya çalışıyordu. Ancak bu etki Doğu 

Almanya'nın (DDR) var olduğu süre içinde giderek zayıfladı.  

Sadece Protestan kilisesi duvarın yıkılmasından biraz 

öncesinde bir tür “muhalefetin sığınağı” işlevi üstlendi. Ancak 

kiliseye bu akının gençlerin dindarlığıyla fazla bir ilgisi yoktu; 

Doğu Almanya'nın kuzeyinde yaşayanlardan kiliseye bağlı 

olanların oranı % 17'dir. Ancak belgi siz de tüm bunları 

biliyorsunuzdur, veya daha önceleri gezdirdiğiniz turistler size 

bunları aktarmıştır.

Pionier teşkilatı 13 Aralık 1948'de, benim 5. Yaş günümde 

kurulmuştu. Ben de en baştan itibaren etkin bir Pionier 

olmaktan gurur duydum, sıkça “Grup Kurulu Başkanı” oldum, 

kimi zaman da okulun “Dostluk Kurulu”na seçildim. 

Çocuklarım da bu organizasyondan geçti, ama benim kadar 

aktif olmadılar. Ancak özellikle FDJ'nin “Çalışma Grupları”nın 

çocuklarımın boş zamanlarını iyi değerlendirmelerine çok 

olumlu katkısı oldu. Büyük oğlum “Genç Denizciler”  çalışma 

grubunda yer aldı. Önce karaya bağlı eski bir yük gemisinde 

denizciliği öğrendiler, ardından 14 yaşında bir kotrayla Baltık 

Denizi'nde birkaç günlük bir gezi yaptılar. Bunun sonunda 

Denizci Ehliyeti alma imkânları da oluyordu.

Küçük oğlum “Model tren” çalışma grubuna katıldı. Orada 

sürekli büyük model tren düzenlemeleri yapılıyordu. Tüm Doğu 

Almanya'da yapılan bu türden sergileri geziyorlar, bunlara 

katılıyorlardı. Sonunda meslek olarak da lokomotif 

sürücülüğünü seçti. 

Tüm bu çalışma gruplarına, her türlü spor grubuna katılım 

ücretsizdi. Bizim aileler olarak bir şey yapmamız gerekmiyordu 

ve içimiz rahat olarak mesleğimizle ilgilenebiliyorduk. Bugün ise 

torunlarımda gördüğüm artık bu işlerin epeyce para ile ve 

ailelerin yoğun katılımıyla, çocukları arabayla getirip 

götürmesiyle falan mümkün olabildiği. Neyse burada durayım 

artık, yoksa işi politikleştireceğim. 

Umarım sizin ve ailenizin keyfi yerindedir…..

H. Fischer

SAKARYA 5

Geçen sayıya ilişkin bir not:

Geçen sayıda yan yana iki sütuna WOSM – Dünya İzcilik Bürosu'nun Genel Kurul 

raporundan birkaç not ve yine TİF – Türkiye İzcilik Federasyonunun raporundan 

yurtdışı faaliyetler bölümünden notlar aktarmıştık. Amacım okuyanların bu iki rapor 

arasındaki dil ve yaklaşım farkını anlamalarını ve sorgulamalarını sağlamaktı. Ancak 

gelen tepkilerde bu amacımda başarılı olamadığımı anladım. 

Söylemek istediğim özetle şu: WOSM - Dünya İzcilik Bürosu yayınlarında, WOSM'un 

internet sitesinde Türkiye'ye ilişkin bir şeyler göremiyoruz. TİF'in sitesinde de 

WOSM'un etkinliklerini, projelerini tanıtan, Türkiye İzcilerinin bunlara katılımını 

özendiren bir şeyler görmek mümkün değil.  Bu nedenle yeni TİF yönetiminin internet 

sitesinin başlığındaki “Dünya İzcilik Teşkilatları Türkiye'de Sadece Türkiye İzcilik 

Federasyonunu Tanır” ibaresini gerçeğe dönüştürmek için epeyce çaba göstermesi 

gerekiyor.  Bunun için de WOSM'un sitesine bakmak, oradaki anlayışı özümsemek 

ve Türkiye İzcilerine yaygın biçimde aktarmaya çalışmak iyi bir başlangıç olabilir. 

Mesela –Global Projeler, - Dünya İzcileri Ödülü, - Barış için Armağanlar, - Çevre 

Projeleri gibi projelerden söz edilebilir, ülkemiz izcileri bu projelere katılım için 

yüreklendirilebilir.

dosya



SAKARYA 6
Türkiye den

Zekâ denince insanın aklına ne gelir? Bir matematik 

sorusunu hızlı çözmemiz zeki olduğumuz anlamına mı gelir? 

Zekâ, diyor Howard Gardner; bir ya da daha fazla kültürel yapıda 

değeri olan bir ürüne şekil verme ya da problemleri çözme 

yeteneğidir. Yani zekânın birden çok yönü olduğu gibi, bunları 

geliştirme imkânımız da vardır. En kalabalık gençlik teşkilatı 

olarak izcilik ise bu noktada önemli bir rol üstlenmektedir

1907'de Baden Powell, Brownsea Adası'nda ilk 

kampı gerçekleştirdiği zaman, amacı İngiliz gençlerini eğitmek; aynı zamanda onları vatanına ve 

milletine faydalı bireyler olarak yetiştirmekti. İzciliğin kuruluşundan bu yana geçen sürede izcilik 

büyük aşamalar kat etmiş; günümüzde, dünyaca kabul görmüş etkili ve geçerli bir eğitim sistemi halini 

almıştır. İzciliğin şuan bulunduğu yere gelmesinde zekâ gelişimi boyutunda bizlere sağladığı artıların 

önemi yadsınamaz.

Howard Gardner Çoklu Zekâ Kuramı'nda mantıksal matematiksel zekâ, sözel-dilsel zekâ, 

görsel zekâ, içsel zekâ, sosyal-kişiler arası zekâ, müziksel-ritmik zekâ, doğa zekâsı ve kinestetik-

bedensel zekâ olmak üzere 8 çeşit zekâ olduğunu ve bu zekâların her birinin bir bütün oluşturarak 

zekilik kavramını oluşturduğunu söyler. Bu zekâ türlerinden ve belki de en önemlilerinden biri de 

görsel zekâdır. Görsel zekâsı yüksek olan kişiler, resimler ve şekillerle düşünür, hayalinde gördüğü 

resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir. Bu zekâ boyutunun gelişimi ise, imgeleri 

düzenleyerek, zihinsel resimler oluşturarak veya hayal ederek sağlanabilir. İzcilik ile görsel zekânın 

da yolları burada kesişir.

İ z  t a t b i k a t ı n d a  

yürüdüğümüz yoldaki izleri arar 

ve bulduğumuz izleri yorumlarız, 

orienteering aktivitesinde haritayı 

aklımızda canlandır, herhangi bir 

aktivite organize ederken ise 

yapacaklarımızı kafamızda 

düzen ley ip  p lan  yapar ız .  

G ö r ü l d ü ğ ü  ü z e r e  i z c i l i k  

a k t i v i t e l e r i n i n  b ü y ü k  b i r  

bölümünde gözlemin ve hayal 

etmenin önemli bir yeri vardır. Bu tür aktiviteler gözlem kabiliyetimizi arttırdığı gibi aynı zamanda da 

bizleri gördüklerimizi canlandırıp anlam çıkarmaya teşvik eder ki bu da görsel zekâmızın gelişmesini 

sağlar.

İzciliğin görsel zekânın yanı sıra diğer zekâ çeşitlerinin gelişimine de birçok katkısı vardır. 

Örneğin yapılan sportif aktiviteler kinestetik-bedensel zekânın, kamplarda söylenen izcilik şarkıları 

müziksel-ritmik zekânın, izciliğin içinde barındırdığı arkadaşlık ortamı ise sosyal-kişiler arası zekânın 

gelişmesini sağlar. İzciliğin bu özellikleri de onu günümüzde en çok kabul gören eğitim metotlarından 

biri haline getirmektedir. Her ne kadar ülkemizde doğru olarak yapılıp yapılmadığı tartışma konusu 

olsa da dünyada izcilik birçok konuda izcilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmasıyla devlet 

tarafından desteklenen, eğitim-öğretimin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir  

Bilinmelidir ki, izcilik herkes için sonsuz bir kişisel gelişim hazinesidir. Bu noktada 

kendimize sormamız gereken şudur: “Bizler bu hazineden yeteri kadar yararlanabiliyor muyuz?” 

Muhtemelen yanıtınız hayır olacaktır. O zaman ikinci bir soru sormamız gerekir: “Bunun nedenleri 

nelerdir ve bizler bu hazineden nasıl daha etkili bir şekilde yararlanabiliriz?” Aslında yanıtlar çok da 

uzakta değildirler. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yeter ki ne istediğimizi bilelim.

.

.

Genç Makaleler
Görsel Zeka ve İzcilik Yaşasın 23 Nisan!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı birçok 

ilde coşkuyla kutlandı. Yapılan kutlamalarda izciler bir kez 

daha, izciliğin günümüzde en kalabalık gençlik teşkilatı 

olduğunu gösterdi. Ayrıca birçok aday izci de bu anlamlı 

günde ant içerek fular taktılar. Bütün izcilerin 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Milli Egemenlik Kampları

1929 yılından itibaren “Çocuk Bayramı”, 1935 

yılından sonra ise  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

olarak kutlanan 23 Nisan'ın genelde göz ardı edilen “Mili 

Egemenlik” kısmına vurgu yapan Milli Bilinç Kampları 

ülkemizin birçok yerinde, birçok izcinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. Kamplarda izcilik aktivitelerin yanı sıra, 23 

Nisan'ın anlamını ve önemini anlatan çeşitli belgeseller ve 

slaytlar da gösterildi. 

Küçük İzciler kampta!

Muğla Merkez Sabri Acarsoy İlköğretim Okulu 

küçük izcileri 11-13 Nisan tarihlerinde Muğla Yaraş Atatürk 

İzci Evi'nde hafta sonu kampı yaptılar. Kamp, Lider Levent 

Altınmakas eşliğinde gerçekleştirildi.İzciler güzel bir kamp 

geçirdiler.

Editörün notu: “Bu sayımızdan itibaren her sayıda üç ergin izcimizden belirli bir konuda makale hazırlamasını 

istiyoruz ve bunlardan en beğendiğimizi bu köşede yayınlıyoruz, kim bilir belki de geleceğin köşe yazarlarını yetiştiriyoruzdur.”

UTKU EVCİ

TÜRKİYE den
Kısa.Kısa.
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“3. sayımız için İstanbul'da izciliğin yürütüldüğü iki kurumun temsilcileriyle röportaj yapma imkânı bulduk. MEB İl İzci Kurulu Başkanı 
Fatih Sultan Dedetaş ve İstanbul Federasyon İl Temsilcisi Lütfiye Özkan sorularımızı cevaplandırırken, her ne kadar ortak aktivitede buluşmasalar da 
Türkiye izciliği hakkındaki ortak düşünceleriyle, Türkiye'deki izcilik ve izciliğin insana kazandırdıkları hakkında güzel bir söyleşi yaptık.”

Sakarya İzcilik Dergisi:Öncelikle kendinizden 
biraz bahseder misiniz? Kaç senedir izcilik, 
kaç senedir liderlik yapıyorsunuz?
Lütfiye Özkan:Ben 1996 yılından beri liderlik 
yapıyorum ve izciliğe de çocuklarımla beraber 
başladım.İlk önce izciliğin nasıl bir oluşum 
olduğunu ve gençlerin boş vakitlerini neden 
izcilikte harcadığını merak ediyordum ve bu 
sayede bir izci gönüllüsü oldum. Daha sonra 
çeşitli kurslarla da izcilik hayatıma devam ettim.
Liderlik yaparak izciliği hayatınızda bu 
kadar önemli bir yere koymaya nasıl karar 
verdiniz? 
İzciliğe başladığımda bu kurumun bir tören 
izciliği olduğunu zannediyordum ve izciliğin 
içine girince böyle olmadığını fark ettim. Hayata 
bakış açım değişti ve kişiliğime çok büyük katkı 
sağladı. Bu yüzden gençlerinde boş vakitlerini 
doğayla baş başa geçirmelerinin onlara çok 
büyük faydası olduğunu düşündüm. Onları 
izciliğe teşvik etmek, onlara bu konuda yol 
göstermek için izciliğe hayatımda daha büyük 
bir yer vermeye karar verdim. Çünkü izciliğin, 
öğrencilerin şehir hayatından çıkıp doğanın 
güzellikleriyle karşılaşması için çok iyi bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum. 
Kızınız ve kocanızla beraber tüm aile izcilik 
yapıyorsunuz. Bundan yola çıkarak izciliğin 
sizin hayatınıza ve özellikle çocuğunuza 
kattıklarından bahseder misiniz? Kısacası 
neden izcilik?
  İlk önce izcilik kaliteli bir yaşam tarzı ve bu 
yüzden çocuklarıma, bana kattıkları da çok 
büyük. İzciliğin oğlumun iyi bir müzisyen 
olmasında ve kızımın hukuku seçmesindeki 
katkıları çok fazla var. Çocuklarım küçükken 
içlerine çok kapanıktı ve izcilik sayesinde 
sosyalleşme fırsatı buldular ve kendilerini daha 
rahat ifade edebilme olanağı buldular. And ve 
türemizde olduğu gibi bir izciden neler 
bekliyorsak çocuklarımda da onları gördüm. 
Sorumluluk sahibi, topluma faydalı birer birey 
olmalarını kademe kademe izledim. Çünkü 
izcilik insana sağlam bir karakter, farklı 
kişilikteki insanlarla beraber ortak çalışma 
becerisi katıyor.
Federasyonda yetkili bir kişi olarak 
karşılaştığınız zorluklar nelerdir? 

  Ben federasyon ve federasyona bağlı 
k u l ü p l e r  a r a s ı n d a  b i r  k ö p r ü y ü m .  
Federasyonun istekler ini  kulüplere, 
kulüplerin düşüncelerini federasyona 
iletiyorum ve bu görevimi en iyi şekilde 
yapmaya ça l ış ıyorum.  Ama bazen 
k u l ü p l e r d e n  g e l e n  i s t e k l e r i  
gerçekleştiremiyorum, olumsuz bir yanıt 
aldığımda bunu da kulüplere iletmek zorunda 
kalıyorum. O anda benimde yapabileceğim 
bir şey kalmıyor. Böyle durumlarda 
görevimde yaşadığım büyük zorluklardan 
oluyor.
Sizin gözünüzde ideal bir izcinin 
benimsemesi gereken temel ilkeler 
nelerdir? Bir lider en iyi şekilde nasıl 
örnek olabilir?
         İzcilik her bireye ilk önce düzgün bir 
kişilik ve hayata farklı bir bakış açısı 
kazandırır. Sorumluluk sahibi olmak, kendi 
özgürlüğünün farkına varabilmek, takım 
çalışmasını öğrenmek izcilik için çok 
önemlidir. And ve türede geçenlere bağlı 
olmak, yardımsever , demokratik, dil-din- 
ırk ayrımı yapmamak izciliğin gençlere 
verdiği özelliklerdir. İyi bir izci bireysel 
değil toplumsal değerlere önem verir. 
Siyaseti izciliğe karıştırmaz. İşte bu 
değer le r  doğru l tusunda l ider  
yet iş t i rmel iy iz .   Bazen l ider  
yetiştirirken çok sıkıntı çekiyoruz. 
İ nsan la r  i z c i l i ğ i  ge r çek ten  
tanımamışsa farklı beklentilerle 
geliyorlar ve bu durum ilerde 
sorunlara yol açıyor. Bizim 
öncelikli amacımız 
izciliğin nasıl bir 
kavram olduğunu ve 
g e n ç l e r e  d e ğ e r  
vermenin ülkeye ve 
g e l e c e ğ e  d e ğ e r  
vermek olduğu fikrini 
v e r m e m i z  
gerekiyor. 
İ z c i l i k  
hayat ın ız  
b o y u n c a  
başınıza 

gelen en ilginç olay, sizi çok üzen veya 
sevindiren bir anınız varsa bizimle 
paylaşabilir misiniz?
 İzcilikte kamplar sayesinde birçok 
unutulmaz şey yaşıyoruz, bunlardan 
birisi de 2006 yılında Kastamonu- 
Şanpazar'ında mahall i  bir kamp 
düzenlemiştik. Bu kampta bir izcimize 
kaza sonucu kafasına bir ok saplandı. 
Hemen Kastamonu Devlet Hastenesi'ne 
kaldırdık. Ameliyata alındı ve ailesine 
haber verdik. İçimizde çok büyük bir 
sıkıntı vardı, çünkü ailesine nasıl cevap 
veririz diye düşünüyorduk. Çocukları 
bize emanetti ve benim çocuğumun 
başına böyle bir şey gelse tepki 
gösterirdim. Ailesi geldiğinde ise 
o l u m s u z  bir tepkiyle karşılaşmadık 

Lütfiye Özkan
TİF İstanbul İl Temsilcisi

Lütfiye Özkan Evinin kapılarını
Sakarya İzcilik Dergisi´ne açtı.
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ve bize ilgilendiğimiz için ayrıca 
teşekkür ettiler. Böyle şeylerin her 
yerde olabileceğini söylediler, bu 
şekilde bize duyulan güveni 
hissedince biz de mutlu olduk. 
Ayrıca bu izcimiz de 3 yıldır 
aktivitelere devam ediyor.
   İkinci bir olay ise Ümraniye 
Kampında müzik dersine girmiştim. 
Derse başladığımda milli marş 
bilen var mı diye sordum ve her 
zaman olduğu gibi parmak kaldıran 
yoktu. Daha sonra 9 yaşındaki bir 
izciye neden bilmiyorsunuz diye 
sorunca bana, “Öğretmediler ki 
öğrenelim” dedi. Bu söz beni çok 
etkilemişti. Bu olaydan da izciliğin 
aileden ve okuldan eksik kalan 
değerleri tamamladığını bir kez 
daha fark ettim.
Size göre kampların izcilere ne 
gibi katkıları var? 
  Bir haftalık kamplarda gençler en 
fazla bir

dönümlük bir  alanda kendi 
yaşıtlarıyla vakit geçirme imkanı 
buluyorlar. Bazen kendi anne 
babalarıyla geçirmedikleri zamanı 
k a m p l a r d a  a r k a d a ş l a r ı y l a  
harcıyorlar. Ailelerde bize emanet 
e d i p  g ü v e n i p  ç o c u k l a r ı n ı  
yolluyorlar. Spor, eğlence ve izciliği 
beraber yaşama fırsatı buluyorlar. 
Kişiliklerinin gelişmesinde kamplar 
önemli rol oynuyor.  Zaten 
çocukların kampa nasıl geldiği 
değil, nasıl gittiği önemlidir. Kendi 
ayakları üzerlerinde durmayı, 
problemlerini kendiler çözmeyi 
öğreniyorlar. Biz de bu yolda 
ülkemiz için çağdaş, aydın gençler 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu 
küçük izcilere oyunlarla vermeye 
çalışıyoruz. Onların özgürlüklerinin 
tadına varmalarını sağlıyoruz, 
bunun için tabiî ki kurallarımız var 
ama katı disiplin hiçbir zaman yok. 
Sizi daha iyi tanıyabilmemiz için 
eklemekte fayda gördüğünüz 
başka bir şey var mı?

         Ben 97 yıldır hiç ara 
vermeden izciliğe devam eden, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına 
katılmış Sakarya İzci Grubu'nu 
i ç t e n l i k l e  k u t l u y o r u m  v e  
çalışmalarınızın devam etmesini 
diliyorum. Türkiye'nin size her 
zaman ihtiyacı var ve kendi 
çabalarınızla izcilikteki bu bayrak 
yar ış ın ız ı  a ra l ı ks ız  devam 
ettirmeniz bizi çok gururlandırıyor. 

Sakarya İzcilik Dergisi:
biraz bahseder misiniz? Kaç senedir izcilik, kaç senedir 
liderlik yapıyorsunuz?

Fatih Sultan Dedetaş: Ben din kültürü öğretmeniyim 
ve 2002 yılından beri liderlik yapıyorum. 1992 yılında 
Adıyaman'da görevliyken izcilikle tanıştım, ama lider olabilmek 
için gereken eğitimi alabilmem anca 2002 yılında oldu. Önceleri, 
uzun bir zamandır dağcılık yapmaktaydım. Bana kalırsa insan 
gençken dağcılık, yaşı ilerledikçe de liderlik yapmalı…

Liderlik yaparak izciliği hayatınızda bu kadar 
önemli bir yere koymaya nasıl karar verdiniz?

Öğrencilerin derslerde sadece mekanik konularla 
ilgilenip, doğayla tanışmak için fırsat bulamamasının ciddi bir 
kayıp olduğunu düşünüyorum. Dağcılık yaparken keşfettiğim 
üzere, doğada bulunmanın, doğayı korumanın ve çevre bilinci 
edinmenin çocuğa ve gence büyük katkıları var. Şehrin 
boğuculuğundan, ruhsuzluğundan kurtulan insan markanın 
olmadığı doğada bir çocuğun saf ruhunu yakalar. İzcilik bu 
açıdan gençler için gerçekten büyük bir şans. Ben de bu konuda 
gençlere faal bir şekilde yardımcı olabilmek için izciliğe 
başvurdum.

Neden izcilik? İzciliğin sizin hayatınıza ve özellikle 
size kattıklarından bahseder misiniz?

İzciliğin temel prensiplerinin beni izciliğe çektiğini 
söyleyebilirim. Tanrıya ve vatanına karşı görevini, başkalarına 
ve kendine karşı görevini yerine getiren insanlar mükemmel 
insan olma yolunda ilerlerler. Böyle fertlerle dolu bir toplum da 
gelişme ve iyileşme gösterir. 

Ben bu 3lü görev anlayışını duyduğumda zaten bir izci 
olduğumu fark ettim. İzcilik ant ve türesinin gereğini yerine 
getirdikten sonra, geri kalan her şey onlara emanetmiş gibi 
geliyor insana.

MEB'de yetkili bir kişi olarak karşılaştığınız 
zorluklar nelerdir? Bunun yanında size yardımcı olan 
kişiler, kurumlar var mı, varsa kimler ve nelerdir?

Gözlemlediğim zorluklar daha çok maddi sıkıntılardan 
kaynaklanıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların da desteğiyle her 
türlü sıkıntının üstesinden gelmeye çabalıyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler bize de, 
federasyona da bu konularda yardımcı oluyor. MEB İl İzci Kurulu 
olarak da çeşitli kampları finanse ederek destek olmaya 
çabalıyoruz.

Bunların dışında, her işin olduğu gibi bu işin zorlukları 
da kazandıklarımızın, elde ettiklerimizin daha kıymetli olmasını 
sağlıyor. Harcanan emek de bu işin güzelliği bir yerde…

Sizin gözünüzde ideal bir izcinin benimsemesi 
gereken temel ilkeler nelerdir? Bir lider en iyi şekilde nasıl 
örnek olabilir?

Mükemmel bir toplum yaratmak için gerekli olan 
prensipleri, izci ant ve türesini, iyi olmayı, doğru olmayı 

Öncelikle kendinizden öğretmek liderin görevleri arasında yer alır. İzci, kendisini 
keşfeder ve takım olmayı öğrenirken lidere de izcinin 'İyi ki 
buradayım' demesini sağlamak, çocuğun kendisine katılan bu 
değerleri davranış haline getirmesini, topluma iyi bir örnek 
olmasını, izciliği de doğru bir şekilde tanıtmasını sağlamak düşer.

İzcilik hayatınız boyunca başınıza gelen en ilginç 
olay, sizi çok üzen veya sevindiren bir anınız varsa bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Kaçkar zirvesine tırmanırken uzun ve zorlu bir 
yürüyüşün ardından dinleniyorduk. Bu arada arkamızdan sırayla 
ekibin geri kalanı da gelmeye başladı. Zirveye önce ulaşan atletik 
vücutlu, genç bir bayan lanet okuyarak bizim bulunduğumuz yere 
ulaştı ve memnuniyetsiz bir şekilde kendisini bıraktı.

Ondan çok süre sonra, yürüyüşün kendisi için fazlasıyla 
zor olduğu belli olan kilolu bir başka arkadaş zirveye ayak bastı. 
Yolun bütün yorgunluğuna rağmen, manzarayla karşı karşıya 
geldiği andan itibaren adeta büyülendi ve çocukça bir sevinçle 
ruhunun uygunluğunu yansıtt ı .  Doğada, toplumun 
gerektirdiklerinden uzakta, insan karşısındakinin en doğal 
hallerine şahit oluyor.

Şevket Aktalay İzci Evi ve Okulu hakkında biraz bilgi 
verir misiniz? Burası ne tür izci aktiviteleri için kullanılıyor?

İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu liderlerinden Başizci 
Şevket Aktalay'ın ismini taşıyan İzci evi ve okulu şehrin içinde 
şehrin gürültüsünden uzakta, güvenli bir doğa ortamı yaratması 
sebebiyle İstanbul'un bir şansı niteliğindedir. Okulun 
dersliklerinde ünite faaliyetleri yapılırken, geniş ormanlık alanda 
daha çok izciliğe yeni başlamış acemi izciler kamp yapma, çadır 
kurma imkanı buluyorlar. Ergin izcilerimizin yetiştirdiği çeşitli 
sebzeler, kavun, karpuz, çilek için tarım alanlarımız, kendi 
balımızı ürettiğimiz arı kovanlarımız var. İzcilerin her türlü 
aktiviteyi yapabilmeleri için ideal bir yer burası.

İstanbul'da yılda kaç etkinlik yapılıyor? Bu 
etkinliklerden biraz bahseder misiniz?

Ünitelerin yaptıkları etkinlikler, projeler, ilçelerin 
düzenledikleri izciler için eğitim faaliyetleri ve çeşitli kurlarla sene 
içinde oldukça yoğun bir programımız var. Sene boyunca hafta 
sonlarında ve belirli gün ve haftalarda olmak üzere 12500 izcinin 
katıldığı 57 parça kamp yapıyoruz. Bunların haricinde Nisan-
Mayıs aylarında birçok ilçede izcilerimizin üniformalarıyla 
katılarak gösteriler düzenledikleri ve büyük bir kamp ateşiyle 
velilerimize ve kurumlarımıza izciliği tanıtma imkanı bulduğumuz 
izci şenlikleri yapılıyor.

Sizi daha iyi tanıyabilmemiz için eklemekte fayda 
gördüğünüz başka bir şey var mı?

5 kişilik İl İzci Kurulu olarak amacımız izciliğin insanlara 
kattıkları değerlerin devamlılığını sağlamaktır… Ayrıca izcilik 
geliştikçe değişime ayak uydurmaya, kamplarda çeşitliliği 
artırmaya ve beklentileri karşılamaya özen gösteriyoruz. 
Enerjimiz hiç bitmiyor ve bizden sonrakiler bu göre bizden 
devralana kadar da etkin olmaya devam edeceğiz.

İstanbul İl İzci Kurulu Başkanı
Fatih Sultan Dedetaş

“3. sayımız için İstanbul'da izciliğin yürütüldüğü iki kurumun temsilcileriyle röportaj yapma imkânı bulduk. MEB İl İzci Kurulu Başkanı Fatih Sultan 
Dedetaş ve İstanbul Federasyon İl Temsilcisi Lütfiye Özkan sorularımızı cevaplandırırken, her ne kadar ortak aktivitede buluşmasalar da Türkiye izciliği hakkındaki 
ortak düşünceleriyle, Türkiye'deki izcilik ve izciliğin insana kazandırdıkları hakkında güzel bir söyleşi yaptık.”

7.Sayfadan devam


