izcilik
Kibrit olmadan ateﬂ yakmak, yabani do¤ada
pusulas›z yön bulmak, kürek kullanmak, balta
kullanmak, çad›r kurmak, dü¤üm atmak, kömür
ateﬂinde yemek piﬂirmek, hava tahmini
yapmak,... gibi cümleleri duymak ço¤umuzda
yabani do¤ada hayatta kalma kurs faaliyetlerini
ça¤r›ﬂt›r›r. ‹zcilikle biraz ilgisi olanlarsa bunlar›n
izcilik faaliyetleri oldu¤unu bilir. ‹zcili¤e
d›ﬂar›dan bakan birisi bu tür e¤itimleri alan
birinin bunlar› yaﬂam›n›n hangi bölümünde
kullanaca¤› sorusunu sorabilir. Ya da GPS
(küresel yön bulucu) gibi dünya üzerinde
bulundu¤unuz noktay› bir tuﬂa basarak gösteren
bir alet varken y›ld›zlara, Güneﬂ’e bakarak yön
tayini yapmaya çal›ﬂman›n, hava durumunu
meteoroloji raporlar›ndan ö¤renmek varken ilkel
yöntemlere baﬂvurman›n, haz›r yiyecekler
dururken ormandan bitki bulup piﬂirmeye
çal›ﬂman›n bir anlam› olmad›¤›n› söyleyebilir.
Art›k tüm bunlar›n yeri kald› m›? Yan›t›m›z:
“Elbette”. Gerçi, say›lan etkinlik ve becerileri,
günümüzün karmaﬂ›k, kent-merkezci yaﬂam›nda
sergileyecek fazla zaman›m›z olmad›¤› aç›k.
Ancak, bireysel kiﬂili¤imizin giderek daha
belirginleﬂen kollektif benlikle, globalleﬂmenin
omuzlar›m›za koydu¤u (ço¤u kentsel) rol ve
görev karmaﬂas›yla silinmekte oldu¤u,
yaﬂam›m›z› borçlu oldu¤umuz do¤an›n neredeyse
yo¤un bak›m tedavisi istedi¤i günümüzde izci
yeteneklerine, daha da önemlisi izci karakterine
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ve ruhuna daha çok gereksinim yok mu? O
halde yap›lmas› gereken, bu hünerlerin günümüz
yaﬂam›n›n gerektirdi¤i bir iﬂlevselli¤e
kavuﬂturulmas›. Biz istiyoruz ki, insanlara
sa¤lam bir karakter, güçlü bir beden, ba¤›ms›z
düﬂünce ve kendine yetme becerisi sa¤lamak
amac›yla kurulmuﬂ bu köklü örgüt, ‹zcilik,
yaln›zca geçit törenlerinde, okul etkinliklerinde
kalmas›n. Çok daha fazla say›da genci e¤itsin,
gençli¤in gücünü, dinamizmini, ça¤›m›z›n
kaç›n›lmaz yaﬂam tarz›n›n gereksinimlerini
yan›tlayacak bir iﬂlevselli¤e kavuﬂtursun.
‹stiyoruz ki, say›lar› ç›¤ gibi büyüyecek
izcilerimiz, oymaklar›m›z yaz›n ormanlara
da¤›ls›n, yang›nlara karﬂ› do¤a miras›m›z›n
koruyuculu¤unu yaps›n. Milli parklar›m›zda
rehberlik yaps›n, e¤itim versin. Yang›nlarda,
depremlerde acil müdahale gücümüz olsun.
‹zcilerimiz, bilimsel araﬂt›rmalara da omuz
versin. “Bilim ‹zcileri” Do¤a deneylerinde,
araﬂt›rmalar›nda biliminsanlar›m›z›n temel
yard›mc›s› olsun. Bilim ve Teknik Dergisi olarak
istiyoruz ki, bu çok de¤erli örgütümüzü
elbirli¤iyle yüceltelim. Bilime tutkun okurlar›m›z,
bu köklü ideali, bu yarat›c› düﬂünceyi daha da
zenginleﬂtirsinler. Bu nedenle okurlar›m›z› Türk
‹zcili¤i’ni desteklemeye, geliﬂtirmeye, bu
konudaki düﬂüncelerini, önerilerini bizimle
paylaﬂmaya ça¤›r›yoruz.
TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi

Genel bir tan›mlamayla izcilik, gönüllü, uluslararas›, çeﬂitli yaﬂ gruplar›ndaki gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal,
duygusal ve karakter geliﬂimine katk›da bulunan e¤itsel bir gençlik hareketi.
Ayn› zamanda çocuklar ve gençlerin
geliﬂme dönemlerinde, onlar›n boﬂ zamanlar›n› belirli bir program içerisinde
de¤erlendirilmesini sa¤layan bir e¤itim
arac› olarak da tan›mlanabilir.

Oba ve Oymak
‹zci obas›, dünyadaki en küçük çocuk ya da gençlik kulübü ve izcili¤in
düzenli yürümesini sa¤layan birim.
Oba, ayn› ﬂeyleri yapmaktan hoﬂlanan
ve genelde 6-8 kiﬂiden oluﬂur. Her oban›n, obadakiler taraf›ndan belirlenen
bir ad› var. Bunlar hayvan, bitki, ünlü
kiﬂilerin adlar› gibi olabilir. Bu ad genelde oban›n bulundu¤u yere göre belirlenir. Her oban›n, obaya özgü üzerinde amblem bulunan bir flamas› olur.
Obada lider özelliklerine sahip, obas›n›
mümkün olan en iyi düzeye getirebilecek istek ve enerjiye sahip kiﬂi obabaﬂ›
olarak seçilir. Obabaﬂ› yap›lacak etkinlikleri, toplant›lar›, yürüyüﬂleri, kamplar› organize eder ve yönetir.
‹zcilikte obalar›n birleﬂmesiyle de
oymaklar oluﬂur. Y›ld›z izci ünitelerinde Oymak yerine Küme, Oymakbaﬂ› yerine Kümebaﬂ›; ergin izci ünitelerinde
oymak yerine Ocak, Oymakbaﬂ› yerine
Ocakbaﬂ› terimleri kullan›l›r. Oymak,
Küme ve Ocaklardan iki ya da daha

‹brahim Kurak’la Söyleﬂi
BTD: Dünya izcileri bugün neler yap›yor?
‹K: Her dört y›lda bir yap›lan Jamboree’ler
var. Dünya teﬂkilat›n›n üzerinde ›srarla durdu¤u
GDV (Global Development Village) yani Geliﬂmiﬂ
Dünya Köyü alan› var. Bu alana giden çocuklar bilimsel geliﬂmeler, at›klar›n de¤erlendirilmesi, hayvanlar›n korunmas›, hastal›klardan korunma, hijyenik ﬂartlar vs. bunlar› önceden izci teﬂkilatlar›na
sorulur. Bu alanlardan hangisinde faaliyet göstereceksin diye. Teﬂkilat da diyor ki örne¤in hayvanlar›n korunmas› üzerine bir aktiviteler zinciri yapaca¤›m. Verilen standta grup hangi konuyu ele alm›ﬂsa, onunla ilgili elindeki tüm imkanlar› kullanarak
aktivitesini yapar. Suni göletler oluﬂturulur, hayvanlar›n davran›ﬂlar› izlettirilir. Akl›n›za gelebilecek her ﬂey yap›lmaya çal›ﬂ›l›r.
BTD: ‹zcilik bir yar›ﬂma m›?
‹K: Dünya jamboree’sinde sportif manada yar›ﬂman›n d›ﬂ›nda her ﬂey var. Örne¤in voleybol oynan›yor ama yenmek-yenilmek yok sadece zaman›
de¤erlendirme için oynan›yor. Oryantring’de (yön
bulma yar›ﬂmas›) yar›ﬂlar sonucunda madalyalar
dalan var ama burada da as›l amaç bireyin kendiyle yar›ﬂmas›.
BTD: Türkiye’den kat›l›m oluyor mu?
K: Son yap›lan Jamboree’ye (Ocak 2003 - Tay‹K
land) Türkiye’den 38 kiﬂilik bir ekiple kat›ld›k. Fakat önemli olan orada küçük bir ekiple bulunmak
de¤il. Örne¤in ABD, 3000 kiﬂilik bir ekiple, ‹ngiltere 1500 kiﬂilik bir ekiple kat›ld›. Bize küçük bir
yan kampta bayra¤›m›z› çektik. ABD 10 tane yan
kampta bayra¤›n› çekti. ‹ngiltere ayn› ﬂekilde. Aç›l›ﬂta ya da kapan›ﬂta ABD ya da ‹ngiltere ad› duyuldu¤unda dört bir taraftan ç›¤l›k sesleri geliyor.
BTD: Baﬂka ne gibi etkinlikler oluyor?
K: "Moot" denilen uluslararas› bir kamp var.
‹K

fazlas›n›n bir araya gelmesiyle izci
gruplar› oluﬂur ve baﬂ›ndaki lider
Grupbaﬂ› ad›n› al›r. Obabaﬂlar› bir ara-

Dünyada ‹zcilik

Türkiye’de ‹zcilik

‹zcilik 1907’de "Lord Baden Powell" (gerçek
ad› Robert Stephenson Smyth) taraf›ndan kuruldu. ‹zciler aras›nda B.P. diye bilinir. ‹zcili¤in ilk
kuruluﬂ amac› ‹ngiliz erkek çocuklar›na temel iz
sürme, do¤ada yaﬂamda kalma bilgilerini vermek
ve bunlar›n yan›nda toplum sevgisiyle yard›mlaﬂma duygular›n› art›rmakt›. ‹lk kamp›n baﬂar›l› olmas›ndan sonra hareket h›zla büyüdü ve 1910 y›l›nda B.P.’nin k›z kardeﬂi taraf›ndan "k›z izcilik"
çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›. B.P. ayn› deniz izcili¤ini kurdu. Sistemin büyümesiyle küçük çocuklar için y›ld›z izcilik baﬂlat›ld›. 1941’de B.P. yaﬂam›n› kaybetti ve ayn› y›l hava izcili¤i baﬂlat›ld›. Dünya ‹zcilik Hareketi (WOSM) Teﬂkilat› bugün 30 milyona
yak›n üyesiyle hemen hemen tüm ülkelerde faaliyet göstermekte. Dünya K›z ‹zci (WAGGGS) Teﬂkilat› da 10 milyona yak›n üyesiyle faaliyet göstermekte olup her ikisinde de amaç; gençlerin ve çocuklar›n okul d›ﬂ› bir e¤itimle zihinsel, bedensel,
sosyal, ruhsal geliﬂimlerini sa¤layarak gelece¤e
haz›rlamak.

Dünya izcili¤in kurulmas›ndan k›sa bir süre sonra Türkiye'de de izcilik çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂ ve 1912 y›l›nda Nafi At›f (Kansu) ve
Ethem Nejat Bey, Ahmet ve Abdurrahman Robenson Kardeﬂler fark yerlerde izcilik çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂlar. ‹zcilik çal›ﬂmalar›na o dönemlerde "keﬂﬂafl›k" denmekteydi. 1930’larda izciler Cumhuriyet Bayramlar›nda disiplinli
yürüyüﬂleriyle halk›n gözünde olumu bir yer
edinmiﬂler. Askeri a¤›rl›¤›n yo¤un oldu¤u o
dönemlerde kampç›l›k ve di¤er izci faaliyetleri
yüzeysel olarak kalm›ﬂ. 1935’te Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤l› Beden E¤itimi ve ‹zcilik Müdürlü¤ü kurulmuﬂ. 1942’deyse tüm okullara
izcilik oyma¤› kurulmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂ. Türkiye 1950’de Dünya ‹zcilik Teﬂkilat›na
kabul edilmiﬂ. 1991’de "Türkiye ‹zcilik Federasyonu (T‹F)" kurumuﬂ ve izcilik faaliyetleri
bu çat› alt›nda sürdürülmekte. Bugün T‹F’e
ba¤l› yaklaﬂ›k 10.000 civar›nda izci bulunmakta ve ulusal ve uluslararas›
kamplarla tüm faaliyetler
yap›lmaya çal›ﬂ›lmakta.

Önümüzdeki y›l (2004) Tayvan’da yap›lacak. Buna 17 yaﬂ ve üzerindekiler kat›labiliyor. Bu faaliyet toplumsal hizmet a¤›rl›kl›. Moot’un temas›
"dünyam›z› ve kültürlerimizi paylaﬂal›m". S›n›rlar›n ötesinde bir insanc›l düﬂüncenin, gençlerin
e¤itiminde hakim k›l›nmas› yönünde bir dizi aktiviteler yap›l›yor.
BTD: Federasyonun ne gibi çal›ﬂmalar› var?
‹K: Öncelikle e¤itimle ilgili alt›n çark uygulamam›z var. Bu bireye yönelik bir 8 aﬂamadan oluﬂan bir geliﬂim program›. Bireyin ya da çocu¤un
geliﬂiminde zihinsel geliﬂim, bedensel geliﬂim, ruhsal geliﬂim, sosyal geliﬂim ve duygusal geliﬂim boyutlar› var. Bu boyutlar› çocukta geliﬂtirebilmek
için ona bir y›¤›n aktiviteler sunman›z laz›m. Çocuk
kampta, fiziksel geliﬂimin yan›nda ruhsal olarak da
(kendine güveni gelir, cesaretlenir), sosyal olarak
da (arkadaﬂ edinerek) kendini geliﬂtirebilir. Bu
çark hem dinamizmi hem de üretkenli¤i ifade ediyor. Bu aﬂamalar çocu¤un tam kapasitesini ortaya
ç›karmas›n› sa¤l›yor. Çocuk büyüdü¤ü zaman, sorumluluk bilincini alm›ﬂ, ailesiyle, arkadaﬂlar›yla
sosyal iletiﬂimi kolayca kuran, uluslararas› kamplarda edindi¤i tecrübe ve arkadaﬂl›klarla bir dünya
vatandaﬂ› birey olur.
BTD: ‹zci olmak için ne yapmak gerekiyor?
‹K: ‹zci gruplar› her ilde fahri olarak çal›ﬂan
Gençlik ve Spor ‹l Müdürlüklerine ba¤l› il temsilciliklerine bünyesinde faaliyetlerini gösterirler. Bu il
temsilcilikleri her Ocak ve ﬁubat aylar›nda gruplar›n programlar›n› yapar ve organize eder. ‹zcili¤in
en önemli sembolüyse "izci fular›". Bunu gördü¤ünüzde o kiﬂinin izci oldu¤u anlaﬂ›l›r.

ya gelerek bir kurul oluﬂtururlar ve bu
kurul bir baﬂkan seçer (Oymakbaﬂ›).
Sonra yap›lacak iﬂler, düzenlenecek etkinlikler bu kurul taraf›ndan planlan›r.
Kamp, kent yaﬂam›n›n d›ﬂ›nda, genelde çad›rda kal›narak gerçekleﬂtirilen e¤lence, spor ve tatil amaçl› bir aç›k
hava etkinli¤i. ‹zcilikteyse özgürlü¤ün
ve izcilik yaﬂam›n›n zirvesi. Kamptan
zevk almak için kampç›l›¤› iyi bilmek
gerekir. Bu da her türlü hava koﬂullar›nda, her türlü olumsuz ﬂartta ve herkesin üzerine düﬂeni yapmas›yla mümkün. Kamplar k›sa (hafta sonu ya da tatil günlerinde) ve uzun dönemli ya da
yaz kamplar› ve k›ﬂ kamplar› ﬂeklinde
olabilir. Yaz kamplar›, y›l boyunca hafta sonu kamplar›nda, gezilerinde ö¤rendiklerinin uygulamas›. Bunun yan›nda; macera kamç›l›¤›, havac›l›k
kampç›l›¤›, deniz kampç›l›¤›, k›ﬂ kampç›l›¤› ve yaz kampç›l›¤› gibi çeﬂitli
kamplar vard›r. Macera kampç›l›¤›; yaﬂad›¤›n yerden uzakta, hatta baﬂka bir
ülkede yap›labilir. Dalma, da¤c›l›k, rafMart 2003 35 B‹L‹M ve TEKN‹K

Uluslararas› Kamplar
Hava ‹zcili¤i

Deniz ‹zcili¤i

Hava izcileri, çad›rl› kamp, dü¤üm atma, pusula kullanma gibi izcili¤in di¤er tüm etkinliklerini yaparlar. Bunun yan›nda havac›l›kla ilgili e¤itim al›p hava araçlar›n› kullan›rlar. Hava izcili¤i
üç aﬂamadan oluﬂur; ilk aﬂama oymak izcilerine
temel havac›l›kla ilgili teorik bilgileri verilir. ‹kinci aﬂamada herhangi bir hava arac›yla (planör,
yamaç paraﬂütü, vs) uçuﬂ e¤itimi verilir. Son aﬂamadaysa hava araçlar›ndan biriyle tek baﬂ›na
uçuﬂ yapmas› sonucunda ya da herhangi bir havac›l›k dal›nda uzmanlaﬂmas›yla (model uçak uzmanl›k kursu) hava izcisi olunur. Hava izci ünitesinin liderleri, T‹F (Türkiye ‹zcilik Federasyonu)
taraf›ndan aç›lan hava izci liderlik kurslar›na kat›l›rlar. Havac›l›k uzmanl›k gerektiren bir faaliyet
oldu¤undan mutlaka konunun uzmanlar›nda yard›m al›n›r. Bu kurslar T‹F ve THK’n›n (Türk Hava
Kurumu) iﬂbirli¤iyle yap›l›yor.
Hava izci kamplar›, THK Türk Kuﬂu ‹nönü E¤itim Merkezi’nde (Eskiﬂehir) Türkiye’deki tüm hava izcilerini bir araya getirmek içi 1998’den bu yana y›lda bir defa yap›l›yor. Bu kampta izciler yaﬂ
gruplar›na göre THK taraf›ndan planör, paraﬂüt,
balon, motorlu ve motorsuz yelken kanat, motorlu ve motorsuz yamaç paraﬂütüyle ilgili temel e¤itimler verilmekte. Kamp süresince model uçak ve
model roket kurlar› da veriliyor. Ayr›ca havac›l›¤›n
temel konular›nda pusula, haritac›l›k, GPS konular› da ayr›nt›l› olarak veriliyor.

Deniz izcileri, temel izcili¤in yan›nda, denizcilik bilgileri al›rlar. Deniz izcili¤inde dört aﬂamadan
oluﬂuyor. ‹lk aﬂama aday izcilik s›n›f›. Burada izciler temel denizcilik bilgilerini, yüzme ve cankurtarma teorik bilgilerini, tekne tiplerini, gemicilik dü¤ümlerini, gemicilik terimlerini ö¤renirler. Sonraki
aﬂama miçoluk s›n›f›. Buradaki izciler, teknenin
tüm parçalar›n›, seyir öncesi haz›rl›klar› ö¤renirler.
Bundan sonraki aﬂama olan Levent s›n›f›nda, izciler teknenin sefere haz›r olup olmad›¤›n›, donan›mlar›n›n durumunu, tekneye binenlerin can yele¤i tak›p takmad›klar›n›, teknede güvenlik kurallar›na uyulup uyulmad›¤›n› kontrol eder. Son aﬂama
olan Reis s›n›f›ndaysa izci teknenin sevk ve idaresinden sorumlu. Bundan dolay› meteoroloji, gemicilik, navigasyon gibi konular› ö¤renirler. Her deniz izcisi tekne seyri esnas›nda gerekli olan bilgileri ö¤renmek ve bunlar› uygulamakla yükümlü.
Deniz izcili¤inde bal›k tutma, ilkyard›m, cankurtaranl›k gibi çeﬂitli uzmanl›klar da var. Deniz izcileri tüm zamanlar›n› deniz üzerinde geçirmeye
çal›ﬂ›rlar. Bunun içinde yüzme, yelken, sörf, kürek
çekme, gemi modelcili¤i gibi konularla u¤raﬂ›rlar.
Deniz izci kamplar› düzenli olarak, Akkum-Silifke (Mersin), Foça ve Çeﬂme (‹zmir)’de düzenli
olarak yap›lmakta. Ayr›ca T‹F ve Türkiye Yelken
Federasyonlar›n›n iﬂbirli¤iyle Karadeniz Ere¤li
(Zonguldak) ve ‹znik (Bursa)’da yerel deniz izci
kamplar› da var.

ting, kano, bal›kç›l›k gibi özel beceriler
bu kamplarda kazan›labilir.
Kamp ateﬂi, kamp gecelerinin geleneksel ve vazgeçilmez bir etkinli¤i. Gün
içinde yap›lan aktivitelerin yorgunlu¤unun at›ld›¤› yo¤un geçen zamandan dolay› yap›lamayan sohbetlerin yap›ld›¤›, yeni
arkadaﬂl›klar›n kuruldu¤u yer. Kamp ateﬂi yakman›n bir tak›m kurallar› var. Her
ﬂeyden önce bulunulan yerde ateﬂ yakmaya izin verilip verilmedi¤inin bilinmesi
gerekiyor. Ateﬂ yak›lacak yeri çal›-ç›rp›dan iyice temizleyip güvenli bir ateﬂ alan›

oluﬂturduktan sonra ateﬂ yakmaya baﬂlanabilir. Kibrit ya da çakmak olmad›¤› durumlardaysa; ince kenarl› bir mercek (d›ﬂbükey) yard›m›yla kolay yanan bir madde
üzerinde ateﬂ yak›labilir. ‹nce kenarl›
mercek yoksa bir buz parças›na d›ﬂbükey
bir ﬂekil verilerek mercek yerine kullan›labilir. Çakmak taﬂ› diye bilinen taﬂlar›n
birbirine vurulmas›yla k›v›lc›m elde edilebilir. Bir de sürtünme yoluyla ateﬂ yak›labilir. Kamp ateﬂi tüm iﬂler bittikten sonra
ateﬂ, su ya da toprakla dikkatlice söndürülmeli.

‹zci ve Do¤a
‹zcilik do¤ayla iç içe yap›lan bir faaliyet oldu¤una
göre, do¤an›n verdi¤i ipuçlar›n› kullanarak kamp›n
ve düzenlenen etkinli¤in iyi geçmesi sa¤lanabilir. Bunun için pratik hava tahminlerini, yön tahminlerini,
do¤adaki zehirli hayvan ve bitkileri ö¤renmek, kamp›n iyi geçmesini sa¤lar. Olas› bir yaralanmada temel
ilkyard›m› bilmek bazen hayat da kurtarabilir.
Pratik Hava Tahminleri: Sabahleyin otlar›n üzerinde çi¤ olas› havan›n kuru ve aç›k geçece¤inin belirtisi. Ateﬂin duman›n›n yukar›ya düz olarak yükselmesi yüksek hava bas›nc› oldu¤unu, k›rlang›çlar›n
yüksekte uçmas› yine yüksek bas›nc›n (k›rlang›çlar
hava ak›mlar›yla yükselen böcekleri yerler) dolay›s›yla bu iyi havan›n belirtisi. Ayr›ca akﬂam Ay etraf›nda
büyük bir hale varsa, gökkuﬂa¤› akﬂam görünüyorsa,
Güneﬂ do¤arken parlak ve hafif sisliyse hava iyi ola-

B‹L‹M ve TEKN‹K 36 Mart 2003

cak anlam›nda. Bunlar›n yan›nda sabahleyin otlar›n
üzeri kuruysa, ateﬂin duman› yükselmeden da¤›l›yorsa ve k›rlang›çlar alçaktan uçuyorsa (alçak bas›nç belirtisi) kötü havan›n geldi¤i, Güneﬂ do¤arken gökyüzünün k›rm›z›, gökkuﬂa¤›n›n sabahleyin görülmesi,
ay›n etraf›nda küçük bir çember bulunmas› havan›n
ya¤murlu olaca¤›n›n belirtisi.
Pratik Yön Tahminleri:
Güneﬂle Yön Tayini: Güneﬂ ile yön bulman›n en
basit olan› güneﬂin do¤udan do¤up bat›dan batt›¤›n›n
unutulmamas›. Yine yere dik olarak çak›lan bir sopan›n saat 12:00'deki gölgesi, kuzey yar›mkürede sopan›n tam dibine düﬂmez, biraz kayar. ‹ﬂte sopan›n
dibinden biraz d›ﬂar›ya olan bu gölgenin bulundu¤u
yön bize kuzeyi gösterir. Güney yar›mküredeyse bunun tam tersi olur. Saat 12:00'de ekvator da dikilen
bir sopan›n gölgesi olmaz.
Y›ld›zlarla Yön Bulma: Kutup y›ld›z› (kuzey y›ld›-

Çeﬂitli uluslararas› kamplar›n en
önemlisi olan Jamboree, bir bak›ma izcilerin olimpiyat› da denilebilir. Dünya
Jamboree’leri dört y›lda bir yap›l›r.
Tüm dünya izcileri bir araya gelir ve
herkes için unutulmayacak güzel anlar
yaﬂan›r. Jamboree’lerin temelinde dünya bar›ﬂ›na katk› sa¤lamak yatar. Bundan dolay› tüm Jamboree’lerde "bar›ﬂ›n
tüm izcilerin ana fikri oldu¤u ve çeﬂitli
ülkelerden gelen izcilerin kardeﬂ olarak dünya bar›ﬂ›n› destekledi¤i " vurgulan›r. Jamboree’lerin ilki 1920’de ‹ngiltere’de (8.000 izci), sonuncusuysa
2003’te Tayland’da (30.000 izci) yap›ld›. Jamboree’ler bir di¤er özelli¤i de
ulusal olarak yap›labilmesi.
‹zcilik asl›nda kampç›l›k, yürüyüﬂ,
yön bulma, dalma, paraﬂüt, kano ve rafting gibi bir çok aç›k hava sporunun
bir araya gelmesi. Bu özellikleri nedeniyle de okul d›ﬂ› bir faaliyet olarak de¤erlendirilebilir. ‹zcilik ilk kuruldu¤unda do¤ada hayatta kalma e¤itimleri veriliyordu. Azalmakta olan canl› türleri,
yok olan ormanlar, h›zla tüketilen do¤al kaynaklar gibi bir çok etken izcili¤in art›k bir çevreyi koruma, hayatta
kalma ama depremden gibi faaliyetlere
dönüﬂmesine neden olmuﬂ. Tüm bunlar kamplarda çeﬂitli e¤itsel oyunlarla
izcilere ö¤retilerek do¤al hayat›n ve
çevrenin korunmas› gerekti¤i anlat›lmakta.
Bülent Gözcelio¤lu
Kaynaklar
http://www.izcilikfederasyonu.org
http://www.pinetreeweb.com
http://www.izci.metu.edu.tr
http://www.scout.org

z›) hareket etmez, ama dünyam›z döndü¤ü için bunlar hareket ediyor gibi görünür. Bu özellikleri kullanarak önce yere biri k›sa biri uzun öyle iki sopa çak›l›r. Bu iki sopan›n uçlar› seviyesinden bir sabit y›ld›z görünmelidir. Sonra beklenir ve bir süre sonra da
sabit y›ld›z›n yavaﬂ yavaﬂ sopalar›n ucundan bakt›¤›m›z yönde ç›kmakta oldu¤u görünür. Y›ld›z sola do¤ru kayarsa, bakt›¤›m›z yön kuzeydir. Yald›z sa¤a do¤ru kayarsa güney, yukar› do¤ru kayarsa do¤u, aﬂa¤›ya do¤ru kayarsa bat› olur. Bu yönteme sabit y›ld›z
kaymalarla yön bulma deniyor.
Saatle Yön Tayini: Yaklaﬂ›k olarak co¤rafi kuzey
ve güney yönlerini bulmak için saatten yararlan›labilir. Kuzey yar›m kürede saatin akrebi güneﬂe çevrilir.
Saat 12’yle akrep aras›ndaki aç›n›n aç› ortas› güneyi
ters uzant›s›ysa kuzeyi gösterir. Yönün hangi ucunun
kuzey oldu¤unu bulmak için güneﬂin ö¤leden önce
do¤uda oldu¤u ak›lda tutulmal›.

