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izciLi{;iN TURKiYE'YE GELi~i VE
GUNUMiJZDEKi GORUNUMU*
THE DEVELOPMENT OF SCOUTING IN TURKEY

Turan BA YRAK

Ozet: 19. ytizylldan itibaren Batida, topluma yonelik projelerin uygulanmasmda
gen9lik orgtitlerine oncti bir rol verildigini gormekteyiz. Gerek ulus-devlet in~a
stire9lerinde, gerekse sonrasmda ortaya 9lkan modem ideolojilerin yaYllma
sertivenlerinde; gen9lik, araCl kategori olarak onem kazanacaktlr. E~ zamanh
hayat bulan bir90k paramiliter gen9lik orgtitti arasmda Birle~ik Kralhk kaynakh
izcilik, ozellikle Dtinya sava~lan sonraSl varlIgml stirdtirebilen bir tiniformall
hareket olarak farkh bir konuma ula~makta. Ulkemize, yenile~me sorunlarl
tartl~malarmda ve imparatorlugun var olma mticadelesini verdigi bir donemde
tamtllan izcilik, mevcut dengelerin zemininde kendisini toplumsal ya~amda kabul
ettirmekte. 1945 sonraSl olu~an yeni yapllanmalarda dtinyanm hemen her alanmda
WOSM ve WAGGS araclhgl ile orgtitlenmesini gergekle~tiren izciIik tizerine;
kurucu Baden Powell'm ya~am oyklisli ve ogretilerinden ba~lamak tizere liIkemiz
izciliginin glinlimlizdeki yaplsl dahil bir dizi konuyu toplum bilimi onlinde
olabildigince 90k yonlli olarak tartl~I1masl hedefine katkIda bulunmak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: izcilik, gen9Iik, paramiliter, Powell, WOSM

Abstract: Beginning from the 19. century in the West, it can be seen that, a
leading role has been given to the youth organizations in application of the
projects regarding society. The youth will gain importance as an intermediary
category in both, nation-state-building processes and in the modem ideology's
adventure of outgrowing which occured later. Many paramilitary youth
organizations that have come true synchronous. Scouting from the United
Kingdom among them managed to survive peculiarly after World Wars and it has
reached a different position as a uniformed movement. Scouting was intruduced to
istanbul Oniversitesi Sosyal Bilimler EnstitUsii Sosyoloji Anabilim Dah'nda yapilan "Sosy%jik
Bakll1zdan Tiirkiye'de jzeiligin Seriiveni" ba~hkh Yiiksek Lisans Tezinden ozetlenerek yayma
hazlrlamm~tlf.
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our country in a period of the Empire's struggle to survive and in discussions of
modernization problems. It wins recognition in society on the ground of existing
equilibrium. It will be studied on scouting that is organized through WOSM and
WAGGS in almost all the fields of the world new structures come into being after
1945. Beginning from the founder Baden Powell's life story and his doctrins,
including the current structure of scouting in our country we would like to make a
contribition to discuss comprehensively a series of topic in the framework of
sociology.
Key Words: Scouting, youth, paramilitary, Powell, WOSM

19. ylizytllll ortalanndan itibaren Avrupa'dan ba~layarak yaytlan gen~lik
orglitlenmelerine tamk olmaktaYlz. Batlda, Dlinya egemenliginde S0Z sahibi
olma ve yeni ticaret yollanndaki payla~lm sava~lannlll ortaya ~lkardlgl yeni
siyasal olu~umlarda, gen~lere, ulusal ~lkarlann ger~ekle~tirilmesinde ciddi bir
oncli rol verildigini gormekteyiz.
Batlda, ulus-devletlerin kimlik olu~turma ~abalannda ve modem ideolojilerin
devlet-toplum kurgularlllda icat edilen Genf;lik adh sosyal kategori bir tilr
araclhk yapacaktlf.
Orta <::ag Avrupa'slllda ciddi sava~lara neden olan din, mezhep vb. aynhklar ve
Sanayi Devrimi sonraslllda ortaya <;lkan sosyal simflar araslllda olu~abilecek
<;atl~malar, ortak gen<;lik kimlikleri liretilerek a~tlmaya ~ah~tlml~tlr. Artlk,
gen<;lige bir misyon yliklenerek toplumsalla~ma projeleri hayata ge<;irilecektir.
Temelde, farkh sosyal <;evrelerden gelen ve hen liz yerel degerlerin etkisinde
olan gen<;ligin, bir aidiyet ve mensubiyet temelinde ortak kimlik kazanmasl
beklentisi vardlr. Bu <;er<;evede, Dlinya egemenliginde onemli bir paya sahip
olan ingiltere' de, gen<;lik orglitlenmesini izcilik ozelinde degerlendirdigimizde
sorun daha ~ok, devletin sahip oldugu ili~kiler aglllda ortak bir yapllanmamn
saglanmasl ve bu ili~kileri yerinden yonetmek <;abasllli ger<;ekle~tirecek
kadrolarlll olu~turulmasl bi<;iminde olacaktlr.
Ulus-Devlet yapilanmalannda geni~ halk Ylgllllannlll ortak idealler etraflllda
birle~mesinde okullar aracIhgl ile veri len egitim etkili olmu~tur. Toplumun
arzulanan bilince ula~masl i<;in egitimin seferber edildigi bu slire<;lerde, gen<;lik
orglitleri okul dl~llldaki gen<;leri de aym amaca dahil etmenin en onemli unsuru
saYllml~trr. Ktiltlir ve Jimnastik Demekleri, Beden Egitimi <;ah~malan ve izcilik
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slirekli olarak gen<;:leri okul ortammda -ya da onunla baglantth bi<;:imde- belli bir
sosyal projenin i<;:erisinde gelecek kayglsl ile yeti~tirmeyi hedefliyordu.
Ancak, izcilik, 19.ylizyll ve 20. ylizyll gen<;:lik hareketlerinden ve ozellikle de
ingiltere ozelinde ulusal politikalardan baglmslz degildir. izciligin ingiltere' de
ortaya <;:Iktlgl tarihsel slire<;:te, Avrupa' da <;:e~itli gen<;:lik orglitlenmelerinin de
birtakIm ama<;:lar dogrultusunda i~levler yliklendigini biliyoruz. Bu baklmdan
izciligin buglin elde ettigi sonu<;:Iar lizerinden politik ve paramiliter olmadlgl
yolundaki degerlendirmelerin tartl~maya a<;:lk oIdugu soylenebilir.
izciligin, ingiltere'nin onclilliglinde hlzla orglitlendigi ingiliz Milletler
Toplulugu "iilkeleri"nde veya Osmanh Devleti orneginde oldugu lizere, egitim
kurumlan araclhgl ile kendini tamttlgl topraklarda; Batt <;:lkarlanm ne derece
temsiI ettigi tartl~Ilmahdlr.
izcilik (erken donemdeki adl ile Ke~~afllk) TUrk toplum ya~amma Sosyoloji
<;:ah~malarma benzer bi<;:imde <;:ok erken bir tarihte gelmi~tir. Ulkenin i<;:inde

bulundugu sorunlara, a<;:mazlara BatIclla~ma <;:abalan slirecinde <;:ozlimlerin
liretildigi bir donemde yine Sosyolojide oldugu gibi oncelikle BatIdan bilgilerin
aktanlmasl yolu ile kendini ifade etmi~tir.
Bu a<;:ldan, izcilik lilkemizde toplumsal degi~imler ve tarihseI olgular
tartI~malanndan baglmslz degerlendirilemez. Ustelik, sosyolojiyi Tlirk
toplumuna tam tan kurumlar ve kadrolann, izciligin lilkeye geli~inde de bir
bi<;:imde yer aldlgml biliyoruz. ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin okullar araclhgl
ile topluma ula~maya <;:ah~tlgl yIllarda, bu cemiyetin kurdugu okullarda izciligin
orglitlendigini, bu cemiyetin ileri gelenlerinden aym zamanda Tlirkiye'de ilk
Sosyoloji klirslislinli kuran Ziya Gokalp'in, Alman ve ingiliz izciIiginden
esinlenerek yapIlanan TUrk Glicli Cemiyeti'ne mar~ yazacak ol<;:lide gen<;:lik
orglitlenmelerinin i<;:erisinde yer aldlgl dli~linlildliglinde, bizim konuyu basit bir
tarih<;:e ile a<;:lklamaktan daha ileriye gitmemiz gerektigi kesindir.
Ote yandan, lilkemizdeki erken sosyoloji <;:ah~malanmn bir ba~ka onemli
Sosyologu Mehmet Sabahattin Beyin ekolline mensup isimlerin, izciligi
lilkedeki egitim faaliyetleri <;:er<;:evesinde degerlendirdikleri, henliz ingiltere'de
ilk uygulamalan slirerken konuyu Tlirk toplumuna tamtma <;:abasmda oIduklan
da bu bilinmektedir. Egitim, ozellikle Pedagoji alanmda kendini gosteren
ekoliin, ii1kedeki izcilik giri~imlerini Maarifzemininde destekleyici 9ah~malan,
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konuya ilk donem toplum bilimcilerin
onemlidir.

yakla~lmlm

gostermesi bakImmdan

Ulkemizde, Balkan Sava~lan ve 1. Dtinya Sava~l Yillannda gen<;lik
orgtitlenmeleri yan askeri bir gortintime btirlinmekte. Bu donemde izciligin ya
geri planda kaldlgl ya da i<;erik ve bi<;ime dair mtidahalelerle bamba~ka bir
orgtitlenmeye donti~ttigti goriilmekte. Osmanh Devleti'nin son donemlerinde
kendisini iyice hissettiren Almanya geleneginin, ordudan ba~layan etkileri,
gen<;lik orgtitlerine de ula~ml~tIr. Bu stire<;te Robenson Karde~lerin Galatasaray
ve istanbul Sultanilerinde ba~lattIklan izcilik <;ah~malannm, ittihat ve Terakki
tarafmdan devlet <;lkarlan dogrultusunda yonlendirilmesi soz konusu olacaktIr.
Devletin, gen<;lik orglitlenmeleri tizerindeki bu politikasl, imparatorluktan Milli
Devlete aktanlacak, <;e~itli gortintimler altmda gtinlimlize dek ula~acaktIr. 19121918 Ylllannm ko~ullanna uygun olarak, devletin gen<;lik orgtitleri ile baglantIsl
Harbiye Nezareti dtizeyinde olmu~tur. Bu donem gen<;lik orgtitleri, ordu
gerisinde, ama genci orduya hazlflayan bir ttir milis gti<; olarak kabul edilmi~ ve
orgtitlenmesi askeri esaslara gore yaplhm~tlf.
Kayda deger bir ba~ka ozellik olarak da bu donem gen<;lik orgtitlenmelerinde
goriilen Ttirk<;ti soylem olacaktIr.l
Cumhuriyetin ilam ile gen<; Ttirk devletinin toplumsal alana dair yapugl
dtizenlemelerde izcilige de yer verilmi~tir. Yeni devlet, her ~eyden once laiklik
anlaYl~l <;er<;evesinde egitim ve ogretimi birle~tirirken, izcilik gibi <;ah~malann
yalmz TUrk vatanda~lan tarafmdan yaptlabilecegini de ilan etmekte idi. Bu
anlamda izcilik, sosyal hayatm diger pek <;ok ogesinde gortilecegi tizere, bir
baklma devlet tarafmdan denetim ve slmrhhk altma almmakta idi. Boylelikle
izcilik, <;e~it1i cemaat ve kurulu~lar eli ile de viet ve toplum aleyhine faaliyet
gosteremeyecekti. 2
Ttirkiye'de izcilik <;ah~malannm 1923 sonraSl stire<;lerinde, yeni devletin egitim

izcilikle ilgili ortaya konan eserlerin bir "ogunda, konuyu ele ah~ta iilkemizdeki erken izcilik
uygulamalan ya da gen"lik orglitlerinin tarumlanmasmda -bazen anlatlm blitlinltiglinde olumsuzlugu da
i"ermek bi"iminde olmak lizere- "paramiliter" adlandlrmasmm vurgulanmasl soz konusu .. .ittihat ve
Terakki'den Ziya Gokalp'e kadar uzanan bir eksende olumsuz anlam yiiklemelerine vardlgma taruk
olmaktaYlz. Oysa, konunun oze veya bi"ime ait unsurlannm, i"erisinde bulunulan tarihsel ko~ullara gore
degerlendirilmesi gerekir.
12 MaYls 1928'de Tiirkiye Bliyiik Milli Meclis'inde kabul edilen Turkiye'de Gem;lik Te:fkilatmm Turk
Vatanda:flanna HaST! Kanunu. Soz konusu Kanun, 13 Arahk 1983'te yiirlirllikten kaldlfllIll1~t1r
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ve ktilttir alamndaki politikalannm gen<;,:lik orgtitlenmelerine olan etkisi;
imparatorluktan ulus devlete aktanlan kurum ve anlaYl~lann t;en;evesinde,
izciligin get;mi~ten kopma ve yeni doneme ge<;;en yanlannm stirekliligi noktalan
at;lsmdan onemlidir. Bu tartl~malarda gent; Cumhuriyetin degerlerinin okul dl~l
gent;ligi de kapsayacak bit;imde bir Gen<;lik Te§kilatl He gelecege ta~mmasl ana
kaygl olarak gortinmekte. Ozellikle totaliter devletlerin 0 donem diinya
siyasetinde artan niifuzunun, tilkemizde heyecanla izlenmekte oldugu bir
donemde; bir<;,:ok siyaset<;,:inin, yazann gent;lik orgtitlenmeleri tizerine soz
soyledigini goriiyoruz.
II. Dtinya Sava~l sonunda Almanya ve italya'nm kesin yenilgisi sonraSl ttim
diinyada kendini gosteren, "reorganizasyon" donemi olarak da amlan stire<;,:te,
tek partili yonetime sahip tilkelerin, kendilerini yenidtinya dtizenine katmak i<;,:in
bir dizi uygulamay! hayata get;irdiklerini biliyoruz. Sendikal orgtitlenmelerden,
(::ok Partili Hayata ge<;,:i~ dahil bir t;ok unsur, Bat! demokrasileri tarafmdan bazen maddi olarak da olmak tizere- desteklenecektir.
Gelinen noktada WOSM, (ve Dtinya KlZ izciler ve Rehberler Orgtitti: WAGGS)
izciligin, tarihsel olarak diger gent;lik orgtitlenmelerine benzer bi<;,:imde,
oncelikle ulusal t;lkarlar etrafmda konumlamm~ olmas! ve olt;tileri degi~mekle
birlikte onun da paramiliter gortintimler i<;,:ermesine ili~kin tartl~malan, bu arada
Powell'm ya~am oyktisii tizerinden soylenebilecek kar~l tezleri de bir kenara
blrakarak; izciligi her toplumdan insanm i<;,:inde yer alabilecegi gen<;;lik
orgtitlenmesi, bir siviI toplum kurulu~u olarak tamtmaktadlr. Battda sivil toplum
kurulu~lanmn kurulduklan tilkelerin ulusal <;,:lkarlanm temsil etme ve
yonetimler ile aralanndaki baglann niteligi; Bat! dl~l toplumlarda bu orgtitlerin
i~levi iizerine tartl~malan konumuz dl~mda tuttugumuz durumda dahi, dtinyamn
btiytik bir bbltimtinde halen stiren payla~lm sava~lannm sonucunda ortaya t;lkan
tablo tizerine; her gun bir iyilik yapmasl gereken izcilerin birligi olan
WOSM'un (ya da W AGSS'm) mevcut tutumunun apolitik duru§ diye
sunulmasl, esasmda ktiresel bir soru olarak kar~llmzdadlr.
Ustelik gent;lik orgtitlenmelerinin ortaya <;':lkI~mda etkin olarak yer aldlgl ulusdevletlerin sahip oldugu toplumsal anlaYl~a ili~kin degerlerin tartl~tlmaya
at;tldlgl, ona ait ttim toplumsal reflekslerin bir t;e~it ktit;timseme ile kar~llandlgl
ktireselle~me siyasetinde, Bat! <;,:lkarlan soz konusu oldugunda izcilerden bu
"tarafslZ olma" stirecine katIlmalannm beklenmesi, tilkemiz izcilerinin de dahil
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oldugu Dlinya izcilerini hangi alana ta~ldlgl degerlendirilmesi gereken bir
durumdur.
Ulkemizde, izcilik toplum ya~amlllda i~ i~e ge~mi~ saYISlZ olgudan biri olarak;
bir imparatorlugun YlkIlma slirecinde hayata ge~irdigi derleme, toparlama
projesi iken; Gen~ Tlirk devletinde ulus-devlet kaynakh bir toplumsalla~ma ile
birlikte yeni degerlerin sozciilerinden ve (bi~imsel anlamda da)
gorilnilmlerinden biri durumuna geli~inin oyklisil, gilnilmilz degerlendirmelerine
l~lk tutacaktIr. i~te bu yilzden, konu hakklllda bugiln ileri silriilen dil~lincelerin
ve bu anlaYI~lara bagh yeni yapllanmalann bir gen~lik orgiltil olarak izcilik
ilzerinden nasll bir kar~lhk buldugunu -erken izcilik slirecinde oldugu gibitoplum bilim ~ah~malan ~er~evesinde tartl~llmasllllll gerekliligini savunuyoruz.
Bu degerlendirmeleri ortaya koyarken, Tilrk toplumunun gelecek projelerinde,
ulusal ~lkarlannlll gozetilmesini gilvence altllla alan tasanmlannda; tarihi
birikimini de yanllla alarak her konuda olabilecegi gibi izcilik konusunda da
yeni tartl~malar dil~lince ya~affilmlZda yer almahdlr. Toplumun en hareketli ve
yanllln ilretken bireyi olacak gen~lerimizin okul i~i ve okul dl~l alanda
arzulanan belli yetenekler ve ki~ilik altlllda yeti~mesi i~in yeni bir gen~lik
orgiltlenmesi dahil tilm yaplcl onerilere toplum ve devlet olarak a~lk
olunmahdlr.
izcilik Uzerine
Baden Powell, ingiliz Kraliyet Ordusunda list dilzey muvazzaf bir subay iken
1907 yIllllda Brownsea adaslllda ilk kampllll dilzenlediginde, bu kampa
lilkedeki farkll sosyo-ekonomik sllllflardan erkek ~ocuklan alffil~tI. BirtakIm
kurallar altlllda egittigi gen~lerde, aylll ama~ dogrultusunda hareket edebilme
bilinci olu~turma ~abaslllda olmu~tur.
Powell, Scout for Boys3 adh kitablllda izcilik anlaYl~llllll ana ~er~evesini ve
referanslanlll ortaya koymaktadlr. Eserde izciligin tarihsel kaynagl olarak -Orta
<;ag- $ovalye ruhu gosterilir. Powell'a gore "Eskiden ~jjvalyeler 0 ~aglarzn
izcileri idi ve onlann kanunlan bugiinkii izcilerin tiiresine ~ok benzer.,,4
$ovalyelik ile izcilik bagllltISllll aynntIlan ile ele alan Powell eserinde Hristiyan
Erkek (:ocuklar kin jzcilik adl ile 1923'te T.B.M.M. ve 1964'te Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan iki kez
yaYllllanch.
Baden Powel; Erkek (:o('uklar jr;in lzcilik, c;ev. A.Uysal ve N. Erkal, M.E.B.Yayml, istanbul, 1964, s. 13
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dtinyasma ait azizlerin ba~lanndan ge<;en bazl ogretici oyktilere de yer
vermektedir. Buna gore" 'Yuvarlak Masa $ovalyeleri' te§kilatlnl kuran Klral
Arthur, Saint George'u suvarilerin koruyucu evliyasl olarak kabul etmi§ti. 5
C;unku Hristiyan azizleri arasmda ondan ba§ka ata binen yoktu." 6
Baden Powell, kurmakta oldugu sisterninde, izcinin kazanmasl gerektigini
dti~tindtigti ~eviklik, iz stirme vb. teknik ve taktik ozellikler i<;in Gtiney
Afrika'da gorev yaptIgl bOlgenin yerli halkml, ozellikle de gen<; erkeklerini
i~aret etmektedir.
20. ytizyll ba~mda ingiltere'de belli toplumsal ko~ullann tirtinti olarak ortaya
<;lkan izcilik, Powell'm bir ingiliz subaYl olarak ger<;ekle~tirdigi gen<;lik projesi
olarak her ~eyden once Birle~ik Kralhk siyasetinin dtinya egemenliginden pay
alma stratejisinden ayn degildir. izcilikle ilgili ilk eserin orduda yer almasl ve
sonraki <;ah~rnalarda devlet olanaklanmn Powell'm kullammma sunulmasl bu
durumun a~lk gostergelerindendir. Bu ytizden izciligin tilkernizdeki geli~irnini
ele alacaglmlz <;ah~mamlzda, izciligin kendini ifade edi~i tizerine bilinen
a<;lklamalann <;ok boyutlu olarak yeniden degerlendirilmesinin yerinde
olacagml dti~tintiyoruz.
izciligin tammlanmasl giri~imlerinde A vrupa' da ulus-devlet olu~um1armm bir
unsuru olarak kar~lmlza ~lkan gen~lik orgtitlenmeleri ile olan ili~kisi mutlaka
ele ahnmahdlr. Mensup oldugu tilkenin siyasal hedefleriyle baglantIh olarak
yapl1anan tiniformah orgtitler ordu gerisinde gen~ligi gelecege (ya da orduya .. )
hazlrlama i~levi ile hareket etmekte idiler. izcilik <;ah~malannm ingiltere
dl~mda kIsa stirede -ozellikle ingiliz Milletler Toplulugu cografyasmdayaYllmasl, Birle~ik Kralhk'm bu donemde i~erisinde yer aldlgl somtirgeci
ili~kilerle dogrudan baglantIh oldugu a~lkt1r.
Ke~~afllk adl ile imparatorlugun toplumsal ya~amma giren izcilik, istanbul'da

donernin se<;kin egitim kurumlannda ilk uygulamalarlyla kar~lllliZa ~lkmaktadlr.
Ote yandan devletin i~erisinde bulundugu tarihsel ko~ullarm sonucu
<;ah~malann bir boyutunun da cephe gerisinde millet-i musellaha olu~turma
<;abasma donti~mesi soz konusu. Ttirk devletinin var olma mticadelesini verdigi
Kitapta, Anglo-Saxon anlayl~llla uygun olarak belirtilen, Aziz St. George, Ortodoks Hristiyanhkta Aya
Yorgi olarak bilinmektedir. (T.B) Yunan halkl arasilldaki bir inam~a gille, Aziz George'un I. Balkan
Sava~lllda Sarantaporon Cephesinde, Aziz Dimitros ile birlikte at slftillda giderek TUrk kuvvetlerinin
korle~mesine neden oldugu soylenmektedir. (Zafer <;:akmak, Yunan J§gali ve Rum Mezalimi, istanbul,
Yeditepe YaYllllan,2007, s. 43)
Powell, Erkek C;ocuklar Jrin }zcilik, s. 284.
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aglr ko~ullar altmda izciligin ke~~afhk ya da ba~ka bir ad altmda liniformah
gen<;:lik orglitti olarak sergiledigi <;:ah~malan, yan askeri nitelemesi ile bir
bakIma izcilik dl~l kabul etme anlaYl~l, her ~eyden once daha once sozlinti
ettigimiz; izciligin Birle~ik Kralhk'ta ortaya <;:lkl~l ve sonraSl i<;:erisine girdigi
ili~kiler bakurundan <;:ok anlamh gorlilmemektedir. Yine mtitareke doneminde
i~gal gti<;:lerinin de destegini alan, gayrimtislimlerin baglmslzhk talepleri ile
ortti~en YlklCl ve Mllicti nitelikleri de i<;:eren izcilik <;:ah~malan hakkInda benzer
degerlendirmelerin ifade edilmemesi ise degerlendirilmeye a<;:lktIr.
y

enile~me

Sorunlan ve Ke~~afllk

Devletin i<;:erisinde bulundugu sorunlara <;:ozum getirme iddiasml ta~lyan
Osmanh son donem aydmlan, yazarlan belli siyasetlerin sozctileri olarak Batl
dti~tince ve toplum ya~amma ait unsurlan hlZh bir bi<;:imde Ttirk insamna
tamtma ve elde ettikleri bilgiyi aktarma <;:abasmda olacaklardlr. Bu bakImdan
tilkemizdeki Sosyoloji <;:ah~malannm ilk temsilcilerinden olan Ziya Gokalp'in
ve fikirlerinin ittihat ve Terakki Flrkasl araclhgl ile -TUrk Gticti Derneginden
itibaren- 0 donem gen<;:lik orgtitlerinde hissedilen etkisinin yam ma; Mehmet
Sabahattin Beyin ekoltine mensup isimlerin erken izcilik <;:ah~malannda yer
almasl anlamlldlr.
izciligin, -ilk donemlerdeki adl ile ke~~afhgm- tilkemizde ortaya <;:lkI~l ile ilgili
zaman zaman birbiri ile <;:eli~en f,ukh a<;:lklamalar olmu~tur. Bunun sebepleri
arasmda izcilik olu~umlannda dogrudan yan askeri nitelik ta~lyan
yaptlanmalann yer almasl saytlabilir. Yine "jngiliz Atletler" olarak da bilinen
Ahmed ve Adurrahman Robenson'un hem istanbul Sultanisi'nde hem de
Galatasaray Sultanisi'ndeki Ke~~afhk <;:ah~malannda gortilmesi de izciligin
tilkemizdeki ortaya <;:lkl~l konusundaki a<;:lklamalan en azmdan kronolojik
bakImdan farkhla~tIrmaktadlr.
Lozan'da ogrenim gormekte olan Raglp Nurettin'in, 1910 Ylh sonlannda -Nafi
AtIfm <;:lkardlgl- Say ve Terakki adh dergide (bazl kaynaklarda Say ve
Tetebbu) yaYlmlanan Ke§§afllk konulu bir yazlsl ile Ttirk toplumunun da
gtindemine ginni~ oluyordu. 7

- " .... Nafi Atlf Kansu, Raglp Nureddin .... Sabahattinci gorii$ler dogrultusunda yaym yapnll~ ki~iler
olarak kar~lImZll !;lkarlar." (Oya Okan,Sosyologlanmlz ve Tarihi Ger~ekler OnUnde Prens Sabahattin,
Sosyoloji Dergisi, istanbul, 3. Dizi,l.saYI i. O. E. F.. Yay.1989, ss. 97-106, s. 100)
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TliF.lc'fe basIlan ilk izcilik kitabmm yazan olan Darli~~afaka Beden Egitimi
Ogretmeni Oymak Beyi Mehmet Sami Karayel'e gore, Raglp Nurettin'in bu
yazlsmdan sonra Edime ittihat Mektebi Mektebi Mlidlirli Nafi Atlf (Kansu) ve
Manastlr Muallim Mektebi Mlidlirli Ethem Nejat Bey ilk uygulamalan
ger'fekle~tinni~lerdir. 8

1923 yllmda yaynnlanan Ke~~af adh dergide ise Tlirkiye'de ilk izci Te~kilatl
kurueusunun Ahmed Robenso~ olduguna i~aret edilmektedir. 9 .
Gortildligii iizere erken izeilik 'fah~malarmda oneii olan ki~i veya kurumlar
lizerinde bir tartl~ma soz konusudur. Yine, daha sonra bu slire'f a'flklamrken
Ke~~afhk 'fah~malarl ile bir bi'fimde onunla i'f i'fe ge'fen askeri nitelikli
'fah~malar aynmma da rastlayaeaglz.
ilk donem izeilik 'fall~malarl, 8 Ekim 1912'de ba~layan Balkan Sava~l lizerine
geli~me hlZlm kaybetmi~, bOlgesel etkinlikler olarak varhgml slirdlirmekten
oteye gidememi~tir. Mlitareke ertesi izeilik hareketi tekrar eanlandt. Bu
donemde birbirinden bagtmslz bir'fok orglitlenme soz konusudur. Aneak, sorun
Tlirk izeilerinin belli bir 'fatl altmda kurumsal duruma gelememelerinde
olaeaktrr.10
Osmanlt Devletinin son ylizyllmda sayllarl ve tabii ki etkinlikleri hlzla artan
yabanel okullar, gayrimlislilnlerin tUm kliltlirel faaliyederinde oldugu gibi
izeilik i'fin de hareket noktasl olmu~tu. 11 I. Dlinya Sava~l sonrasmda irnzalanan

10

II

Mehmet Sami Karayel, izci Rehberi, Zarafet Matbaasl, istanbul, 1914, s. 2.
Fuat Pura, Bizde ve Diinyada lzcilik, Ankara-istanbul, Alaeddin Klrah Baslmevi, 1939, s. 12.
Toprak'a g5re, Tiirk izciligi 1910 ythnda Saint Benoit ve Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde ba~lalD1~tl.
(Zafer Toprak,"II. Me~rutiyet'ten Miitareke Ydlanna: Tiirkiye'de izciligin ilk Evresi," Tombak, Sayt 24,
1999, ss. 19-27) Tuna, 15.02.1912'de Galatasaray Su1tanisi'nde ilk oymagm kuruldugunu belirtiyor
(Turgay Tuna, "Galatasaray'da izcilik", S.: 28, Tombak,1999, 55. 56-71). Bir ba~ka kaynaga gore ise;
istanbul Sultanisi izciligi, 15.02.1912'de Ahmet Robenson tarafmdan ba~latdlD1~tlf (M.Sabri Koz., Enfel
Dogan, Mustafa Kemal'in Yakasmdaki Rozet / Altm Defter, istanbul, iELEV Yaymlan;2007, s. 16).
istanbul Erkek Iisesi Sakarya lzci OymagJ. halen faaliyetini siirdiinnektedir (T.B.).
Tiirkiye izcilik Federasyonu, Resmi internet sitesinde Tiirkiye'de izciligin tarih~si konusunda, "1904
Yllmda 0 zamanlar bize ait olan Beyrut'ta Tevfik Efendi tarafinllan izciligin temeli saYllabilecek bir
te§kilatm kurulduguna dair belgelere de sahibiz." bi~iminde bir biJgiye yer veriItnekte, ancak bu biJginin
kaynagl noktasmda herhangi bir eser ya da beige g5steriItnemektedir-("Tarih~e" httpllwww.tif.org.tr 06
MaYls 2oo9'da girildi.)
Bu faaliyetJerin Tiirk milli miicadelesindeki olumsuz i~levini anlarnak a~lsmdan yeni Tiirk ulusdevletinin, Lozan'da elde ettigi kazanlmlan da koruyabiItnek amaCI dahll, bu okul-cemaat i1i~kiJerine dair
bir dizi yasal diizenleme getirmek suretiyle onceki donemlerde goriilen yapdara izin venneme hedefinde
oldugunu soyleyebiliriz (bk. Dr. M.Hidayet Vahapoglu,.Osmanll'dan Giinilmiize Azmllk ve Yabancl
Okullar, istanbul, MEB Yaymlan, 2005).
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Mondros Ate~kes Anla~masl sonraSl Anadolu'nun i~gali stirecinde -ozellikIe de
istanbul'da- bu ili~kilere i~gal devletlerinin dahil oldugunu gorecegiz.
1920'li ylllarda Osmanll devletinde gayrimtislim izcilik orgtitlenmesinin
dtizeyine bakttglmlzda bizlere 0 donem istanbul'unda izcilik <;ah~malan
hakkmda aynntlh bilgi veren <;ah~ma olarak istanbul'daki Amerikan okulu
Robert Kolej'de Sosyoloji Profesorti olan Clarence Richard Johnson
yonetiminde stirdtirtilen bir dizi ara~tlrmanm bulgulan onernlidir. 12
Ara~ttrmaya gore istanbul ve izmir ba~ta olmak tizere faaliyet gosteren

gayrimtislim izci orgtitleri ~unlardlr: Amerikan izci Orgtitti, ingiliz izci Orgtitti,
italyan izci Orgtitti, Yahudi izci Orgtitti, Rus izci Orgtitti, Ermeni izci Orgtitti ve
Rum izci Orgtitti ...
Rum izci Orgtitti, Haziran 1919 yllmda istanbul'da Rum gen<;lerini askerlige
ah~ttrmak i<;in Yunan subaylannm idaresinde kurulmu~tur. Yakla~lk 2000
izcinin yer aldlgl orgtittin tiyeleri ya~lanna gore tizerlerinde <;e~itli silahlar
ta~lmaktadlrlar. Rum izciler bulunduklan bOlgelerde gtivenligi saglama, koruma
ve istihbarat gibi gorevler yerine getirmektedir. 13 i~gal izmir'indede Rum izci
orgtitleri, aldlklarl askeri egitim sonraSl Yunan ordusuna kattlmakta, §ehir
i<;erisinde devriye gorevi dahil bir<;ok etkinlikle varhgml hissettirmektedir. 14
Rum izciler ba~ta olmak tizere i<;erisinde YlklCl etkiler barmdlran izcilik
<;ah~malan 22.08.1919 tarihinde Mustafa Kemal Pa~a tarafmdan "C;ok GizZi"
olarak istanbul Htiktimetine gonderilen bir raporda da dile getirilmi~tir. 15
Miitareke jstanbul 'unda jzcilik, KeNaf Dergisinde aynntlh bir bi<;imde
verilmektedir.

12

Constantinople To-Day or The Pathfinder Survey of Contantinople, A Study in Oriental Social Life adh
crah~ma, Robert Kolej Sosyoloji Profesorii Clarence Richard Johnson yonetiminde istanbul'da Nisan

13
14

15

1920'de ba~laYlp 25 Mayls 1921'de resmen biten bir alan ara~l1rmasldlr. 1922 yilmda New York I
Amerika'da kitap haline gelen ara~t!rma slfasmda Turk Hukumeti, Rum ve Ermeni Cemaatleri ile i~birligi
yaplhru~ olup YMCA (Young Men's Cristian Association) ve YWCA (Young Woman's Cristian
Association) verilerinden etkin olarak yararlamlml~tlf (Richard Clarence Johnson M.A., L~tanbul 1920,
Tarih Vakfl Yurt Yaymlarl, 2007, s. 242).
Johnson-Clarence,istanbuI1920, s. 241.
Bat! Anadolu'da bagmlslz bir iyonya devleti'nin kurulmasmm tasarlandlgl i~gal yillannda, izmir ve
<;evresinde yer alan Rum izciler, 1920 yilmda iyonya'nm izcisi adh bir dergi crlkarmaktadlflar CC;:akmak,
Yunan i$gali ve Rum Mezalimi, 2007, s. 207).
Mustafa Kemal Atatiirk, Nutuk, Turk Dil Kurumu Yaymlan, 1973, s. 1-2.
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Bu donemde i~gal glie;leri her tlirIli askeri ve sivil te~kilatlan kaldlrmt!1, Gene;
Demeklerinin faaliyetlerini de yasaklaffil~ttr. istanbul Uluslar araSI Erkek izci
Konseyi olarak da adlandmlacak yaplda her "ulusal" izci orglitli bu te~kilatta lie;
liye ile temsil ediliyordu. Bu konseyde 230 liyeli bir TUrk izci Orglitli de yer
alffil~tlf. 16 ingiliz Ordusundan Miralay (Albay) Maxvell bu uluslar araSI
orglitlin ba~mda bulunuyordu.

YMCA-YWCA
Osmanh cografyasmda ozellikle gayrimlislim nlifusun yogun oldugu istanbul,
izmir gibi kentlerde gayrimlislim okullan ve kurumlan ile e~glidlim ie;erisinde
e;ah~an bir te~kilat olarak "Young Men's Cristian Association" Gen~ Hristiyan
Erkekler Birligi ve "Young Woman's Cristian Association" Gen~ Hristiyan
Kadmlar Birligi te~kilat1arl, erken izcilik olu~umlarmda da etkili olacakttr.
Ba~langle;ta ingiltere e;lkt~h olan orglit, ozellikle Amerika BirIe~ik
Devletleri'nde elde ettigi bUylik finansal glie; sonraSl e;ok daha etkili olmu~tur. 17
1914'de ilk olarak Pera (Beyoglu) ~ubesini kuran YMCA'mn Sultanahmet
~~besi, Cumhuriyetin ilanmdan ktsa bir sUre sonrasma kadar faaliyetlerine
devam etmi~tir. 1921' de YWCA ~ubesini de harekete gee;iren orglitlin Amerika
Birle§ik. Devletleri'nde Merkez yaplsm~n tiiziigiinde kendini "Gen~leri jsa'mn
saltanatml tevsi etmek" giirevi ile tammlarken, Osmanlz Devleti i~ersindeki
~alz~ma alamm "Yabancl Dil Egitimi, Konferans, Jimnastik, Tenis, Miizik vb."
etkinlikler olarak ae;lklayacakttr. 18

YMCA, 1920 yIlba~l glinli Yunan bayraklan ile i~gale bir destek gosterisi
dlizenlemi~ti. 17 Ocak 1920'de Mustafa Kemal, Heyet-i Merkeziye'lere e;ektigi
telgrafla Hliklimet Koriagl civarmda yapdan bu eyleme dikkat e;ekmektedir. 19

16

17

18

19

Mekteb-i Sultaniye'de olu~turulan izci taburu, Vahidettin'in yel1;eni olan Sami Bey'in giri~imleri ile
kuruImu~tu. Geyitlere kattlan iiniformalI izci taburunu Sultan Vahidettin hirnayesine almt~tt. (Murat
Bardakyl, $ahbaba, istanbul, Pan YaymcllIk, 1998, s. 222) Giiveny'e gOre, bu tabur, "Damat Ferit Pa§a
Hiikiimetinin dilegi, Prens Sami denilen hir adamln eliyle faaliyete geririlmi§tt' ancak onlann kom
niyetlerinin aksine istanbul'un halk1 iyin olumlu sonuylar venni~tir (Nusret Giiveny, Cumhuriyetin 50.
Yzlmda jzciligimiz, Ankara, YatIlI BOlge Okulu Baslmevi, 1974, s. 43).
Amerikan basmmdan New York Times yazarlarmdan, Jim Marss, Diinyayz Yoneten Gizli Giirler ba~ltl1;1
alttnda slraladagl orgiitler arasmda Uluslar arasl KlZllhay He birlikte YMCA'ya da yer vennektedir (Jim
Marss, Gizli Diinya imparatorlugu: Diinyayz Yoneten Gizli Giif:ler, istanbul, Truva Yaymlan, 2006, s.
118).
B.W. Hopkins Yd. Tarihte ve Giiniimiizde Misyonerlik, istanbul, <Jrgiim Yaymclhk, 2006, s. 415.
<;:akmak, Yunan i§ga/i ve Rum Mezalimi, 2007, s. 209.
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Tiirk Giicii Cemiyeti
Haziran 1913'de Ke~~af Ocaklarmm yam sua Tlirk Glicli Cemiyeti kurulmu~tur.
Osmanhlar arasmda Beden Terbiyesi ve Spor faaliyetlerinin yaygmla~tlfllmasl
ama~lanml~tt. Tlirk Glicli Cemiyeti, ittihat ve Terakkicilerin kurdugu bir
orgiittiir. 20 Tiirh;iiliik aklmmm bir uzantlsl olarak yapllanan Tiirk Giicii
Cemiyeti, ittihat~zlardan destek gormii.$, devrin ideologu Ziya Gokalp hu dernek
i~in Yeni Attila Mar.$lnl yazml.$tl. Cemiyet, Alman Ptadfinder (iz bulucu) izci
orgiitiinden esinlenmi~tir. 21
Ke~~af Ocagl

Osmanh Devletinde toprak kaYlplannm artmasl, sonradan itilaf Devletleri
olarak Anadolu'yu da i~gal edecek olan Batt lilkelerinde, Osmanh topraklan
lizerinde gizli veya a~lk bi~imde sliren payla~lm gorli~meleri lilkede Kq~afhgm
askeri hedeflerle yorumlanmasml da beraberinde getirecektir. Nitekim ittihat ve
Terakki HlikUmetinde Harbiye Nazm olan Enver Pa~a oncUlUgUnde Bel~ika
izciler Birligi Kurucu Ba~kam Harold Parfitt, 1913'te Ulkeye davet edilir. Aslen
bir ingiliz olan Parfitt, Osmanh Ordusuna Mirliva rlitbesi ile kattlrm~ oluyordu.
izci Ocagl, Harbiye Nezaretine baghdlr. Ba~bugluga Harbiye NaZlfl Bnver Pa~a
getirilmi~tir. Ba~bugun yardimcisl Kalgay 22 olarak Parfitt, se~ilmi~ti. 23
1914'de izci Ocagl BUyUk Ortasl izci Ocagl i~ Nizamnamesini olu~turur. Bu
nizamname Gliven~'e gore ilk izcilik Yonetmeligidir. 24 Bu nizamnamede Tlirk
izcilerinin ilk izci And. yer alrm~tIr.
"izci Andl: Tannya ibadet ve Hakana itaat edecegime, Daima vicdanll,
vazijesini tamr, kanuna hUrmet eder, yigit bir adam olarak hareket
eyleyecegime, vatamml sevip sulh ve harp zamanmda fedakarllkla hizmet
yapacaglma, izcilik tUresine ba:j egecegime namusum ve :jerefim Uzerine
soz veririm." 25

Yine bu donemde izcilik TUresi olu~turulur.
20
21

22

23

24

25

Tank Zafer Tunaya, Turkiye'de Siyasf Partiter, istanbul, Arba Yay 1952, s. 203.
Zafer Toprak, "ittihat ve Terakki'nin Paramiliter Gen<;lik Orgtitleri", Bogazit;i Universitesi Dergisi, C.
VII, 1979, ss. 95-113, s. 96.
Kalgay: Klnm HanhgInda veliahde veri len unvan (BUylik Tlirk~e S6zlllk, Ankara, Birlik Yay. 1982, s.
509).
Selahattin Soysal, Turk izciligi'nin 60 .Ylll: 1912-1972,Ankara, Gen9lik ve Spor Bakanhg! izcilik Genel
Mtidtirltigti Yay., 1972, s. 10.
Gtiven9, Cumhuriyetin 50. Yilmda izciligimiz, s. 42.
SoysaJ, Turk izciligi'nin 60. YIlI, s. 41.
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Dernekleri

ittihat ve Terakki,

izciligin bu orgtitlenmesi ile gene;ligin tamamllla
ula~tlamayacagl dti~tincesi iIe 1914 yIllllda Osmanh Gtie; Dernekleri'ni hayata
gee;irdi. Buna gore 17 ya~ ve sonraSl Osmanhlar ise Gtie; derneklerine ahnacaktl.
Gtie; Dernekleri, resmi okullar, medreseler ve diger resmi kurumlarda zorunlu;
gayrimUslimlere ait cemaat okullan ile ozel okullarda gonUllU olarak
kurulmu~tu. DUzenlenen ilk kampa katIlan gene;ler sava~la birlikte orduya
katIldl. Boylelikle, I. DUnya Sava~l oncesi kurulan Osmanh Gtie; Dernekleri
e;ah~malan son bulmu~ oluyordu.
Osmanh

Gen~

Dernekleri

Birinci DUnya Sava~l ylllannda izcilik e;ah~malannlll yerini 1916'da Osmanh
Gene; Dernekleri aldl. Sava~ Ylllannda A vrupa tilkelerinde gorUlen Gene;
yapllanmalannlll bir benzeri olu~turulmaya c;ah~llml~tl. Osmanh Gene;
Dernekleri talimatnamesinin 12. maddesi geregi soylenmesi istenen bir yUrUyti~
mar~l olarak sozleri Ali Ulvi (ELOVE) tarafllldan yazIlan "Terbiye-i Bedeniyye
Yiiriiyii$ Mar$I" yani "Dag Ba$lm Duman A iml.$' , Mar~l belirlenmi~ti. 1917
Ylhmn Temmuz aYlllda vilayetlerde 351, mtistakil sancaklarda 355 olmak tizere
706 Gene; Dernegi kurulmu~ bulunuyordu?6
Gene; Derneklerinin mar~l olarak belirlenen yuruyu~ mar~lllm, Yeni TUrk
Devletine Gem;lik Mar$1 olarak aktanlmasl orneginden hareketle, bu orgUttin
yeni devlette birtakIm etkilerinin tahlili noktaslllda, bu bir bakIma "Milli
Miicadeleyi htihat ve Terakki'nin genf kadroianmn verdigi" 27 dti~tincesinin
somut ifadesi olarak da degerlendirilebilir.
Bu arada Nisan 1336 (1920) tarihinde "mahrem" kaydlyla, Harbiye Nezareti
Osmanh Gene; Dernekleri MUfetti~-i Umumiligine bagh bir Mtifetti~-i Umumi
Miralay (Albay) tarafmdan kaleme allllarak Makam-l Celil-i Uzma'ya (YUksek
Makama) yazllan bir rapor kar~lllliZa e;lkmaktadlf. 28 Uzgoren'e gore Rapor
26
27

28

Osmanh Gene; Demekleri Mecmua51, Sayd, 1 Eylii11333: 14-15.
Recep Ertiirk, Cumhuriyet Doneminde Bir Le Playcl: Tahsin Demiray, Sosyoloji Dergisi, istanbul, ,3.
Dizi, 1. SaYI, t. O. E.F. 1989,55. 107-147, s. 116 (Bu konuda, bk. Yrd. Doe;. Dr. Orhan Avcl, Gene;
Demekleri ve Cumhuriyet Tiirkiyesi'ne Etkileri, BUim Yolu, Kmkkale O. Sos. Bilimler. Ens. Dergisi,
S.: 1, 1998, ss. 257-268).
SoysaJ, TUrk izciligi'nin 60. YIlI 1972, S. 4.
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Miralay Mustafa Kemal tarafmdan zamamn Ba!?bakanma verilmi!? olup
"Kurulmakta olan Turk Cumhuriyeti'nde her sahada oldugu gibi, hcilikte de ilk
soz ve i$aret Ulu Onder Ataturk'ten gelmi$tir.,,29
Atattirk tarafmdan hazlrlandlgl belirtilen bu Rapor, 30 Harbiye Nezareti
tarafmdan pek olumlu kar!?tianml!? ve ~ok klsa bir zamanda hazlrlanan bir
Kanun ve Talimatname 4 Nisan 1916'da ytirtirltige konulm~~tur. 31
Bu raporun ozellikle "Yurt savunmasz bakzmzndan bu derece ehemmiyetli olan
izcilik, ferdi ve milli bakzmdan da 0 nisbette onemlidir." ctimlesi gtintimtizde
izcilik ile ilgili hemen Him kaynaklarda izcilik ile ilgili slk~a kullamlan bir
Atattirk ozdeyi~i olarak yer almaktadIr. 32

<;ocuklar Ordusu
KaZlm Karabekir Pa~a, C;ocuklar Ordusu kurma ~ah~malanna, 24 MaYIs
1919'da Erzurum Dar'til Eytammdan (Yetimler Yurdu) aldlgl ya~lan 12'den
yukan 33 ~ocugu Kolorduluk Sanayi taklmlanna teslim etmesi ile ba~laml~
oluyordu. 33 <;ocuklar, askeri nitelikli talimlerini yaparken yam Slra bir mesIek,
bir sanat tizerine de egitim ahyorlardl.
Orgtit i~erisindeki etkinliklerde Turkluk bilinci ve vatan sevgisi gibi kavramlar
tizerinde yogun bir ~ekiide duruldugunu gortiyoruz. istiklal Harbinin parolasl
olarak kabul ettigi "Turk Yzlmaz" sloganmm levhalar tizerine yazlldlgml belirten
Karabekir, ~ocuklar i~in; Ogutlerim, Sarkzll jbret ve Sanayi Projeleri olmak
tizere ti~ de kitap hazlrlanlll1!?tI.
Karabekir' e "Sefkatli Pa$a BabamlZ" diye hitap eden 4000' den fazla ~ocugun
btinyesinde yer aldlgl <;ocuklar Ordusu, Cumhuriyet sonraSI yeni yapIlanmada
diger tiniformah orgtitler gibi i~lerligini kaybediyor.
29
30

31

32

33

Gokhan Uzgoren, Turk hcilik Tarihi, istanbul, Papatya Yay.2000, s. 19.
An'cak, Karakii<;iik konu ile ilgili ereli~kileri is;eren teknik ve tarihsel Slfalarna aerlsmdan bir dizi
degerlendirrnede bulunrnakta ve rap or sahibinin Mustafa Kernal olrnadlgma i~aret etmektedir. Yine aym
degerlendirmeler arasillda bu bilgi yanh~hglllill giiniimiize kadar birs;ok kaynakta siirdliriildiigiinii de
eklernektedir (Dr. Suat Karakiieriik "Osrnanh'da izciligin Paramiliter Goriiniimti", Milli Egitim Dergisi
Eyliil1999,S.143, ss. 65-75, s. 73).
Cern Atabeyoglu, Ataturk ve Spor, Ankara, T.e. Ba~bakanhk Gens;lik ve Spor Genel Miid. Yay. 1989, s.
108.
Bu konuda saYlslz ornekten birisi olarak; Milli Egitirn Bakanhgl OkuliS;i Beden Egitimi Spor ve izcilik
Dairesi tarafmdan Ankara'da yaylmlanan Gener izci Haber Biilteni (2003) verilebilir. Derginin kapagillm
iist kismillda bu soz, sabit olarak yer alrnaktadlr.
KaZim Karabekir. C;ocuk Davaflllz-Ogiitierim, istanbul, Anadolu MatbaaClhk, 1990, s. 6.
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<;ogu kez izcilik bgelerini de i<;:ine alarak, ama bazen onu da a~an bir anlaYI~la
gen<;:leri bi<;:imlendirmek <;:abasmda olan bu brgtitler, aym zamanda varhklarmm
sebebi olan ittihat ve Terakki Partisinin siyasal bala~mm da etkisi altmda idi.
Turk ve Turkr;ulUk vurgusu brgtitlerin yapIlanmasmda ve i~leyi~inde kendisini
stirekli gbsterecektir. Bu ybnti ile Osmanh Devleti gibi bugtintin terminolojisi
ile r;ok uluslu bir devletin fiili olarak par<;:alanma stirecinde, kendi i<;:erisinde
tartl~lla gelen Or; TarZ-l Siyaset a<;:lklamalan dti~tintildtigtinde soz konusu
brgtitler, TUrk Kimligi tizerinden ulusla~ma <;:abalarmda belli bir paya sahip
olacaklardlr.
Cumhuriyetin Dam ve Atatiirk Donemi

1923 sonraSI, tilkemizde izciligin, usta <;:lrak ili~kisinden uzakla~llarak,
kurumsal bir yapl haline getirme <;:abalanmn somutla~tlgl bir dbnem olmu~tur. 34
1926' da Maarif Vekaletinin bir tamimi ile btittin okullarda izci oymaklanmn
kurulmasl istenmi~tir. 1927 ytlmdan itibaren ise izci oymaklanmn Ankara'da
yapllan Cumhuriyet Bayrarm Resmi Ge<;:idine kattlmalan istenecektir. 12 MaYIs
1928'de Ttirkiye Btiytik Milli Meclis'inde kabul edilen Ttirkiye'de Gen<;:lik
Te~kilatmm Ttirk Vatanda~larma Hasn Kanunu ile tilkedeki tUm izcilik
etkinlikleri devlet tarafmdan onaylanrm~ ve denetim altma almrm~ oluyordu.
1930'h Yillarda hemen ttim Dtinya'da militarist ybnelimlerin artan etkisine tamk
olunmaktadir. Bu <;:er<;:evede Almanya, 1934 Ylhndan itibaren Alman Gen<;:lik
Te~kilatlanm belirli arahklarla Ttirkiye'ye gonderip, propaganda faaliyetlerini
htiktimet dtizeyinde stirdtirmti~tU.35 1937 YIlt Arahk aymda Alman Gen<;:lik
Te~kilatt Ba~kam Baldur von Schirach Ttirkiye'ye gelmi~, AtatUrk tarafmdan
kabul edilmi~, Ttirkiye'de btiytik ilgi gbrmti~tti.36

34

35

36

Giiven, Osmanh'dan GUnUmUze izciligin Geli~imi ve TUrk Egitim Tarihindeki Yeri, Ankara. Ankara
Univer.l'itesi. Egilim Bilimleri Fakiilte.l'i Dergisi, C: 36, S.: 1-2,2003,55.65-73, s. 73.
Dr. Yavllz OzglildUr; Tiirk Alman jUijkileri (1923-1945), Ankara, Genelkurmay Ba~kanhgl Yay., 1993,5.
73.
Mustafa BalcIOglll; "Osmanh Gell~ Dcmcklcrinden inkllap Gcn~ Demcklerine", Tiirk Kiiltiirii, S. 346,
1992, 55. 98-102, 5. 100.
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Meclis oturumlannda, Ttirk Ocagl btinyesinde, Kadro, Mektepli izciler37 ,
Resirnli izci Dergisi ve daha pek ~ok yaz1l1 basm orgamnda bir stiredir devam
etmekte olan Gen~lik Te~kilat1 tasanlan, 1931'de Halkevleri ve Halk Odalan
kurulmasl sonucu sona erer. Bununla birlikte Gen~lik Te~kilatI tartI~malan
varhgml stirdtirecektir. Halkevi kollan arasmda dogrudan bir Gen~lik
orgtitlenmesinin oImaYl~1 ilk dile getirilen itirazlardan olacakttr. Yine Milli
Ttirk Talebe Birligi'nin ilk donemi de bir gen~lik orgUtti olarak devlet-gen~lik
ili~kilerinde belli bir paya sahiptir. 38
II. Dtinya Sava~l oncesi ve sava~ slfasmda Avrupa'da Tek Parti yonetimleri,
gen~ligi parti ~izgisinde orgtitleyen olu~umlan hayata ge~irmi~lerdir. Devletin
ideolojik tasanmmm toplumsal ya~amda etkin olmasl savml hedef olarak
belirleyen bu orgtitler, gen~ligi slkl bir disiplin altmda yeti~tirmeyi
hedefliyordu. Buna gore, italy an Fa~istleri ve Almanya'da Naziler iktidara
gelmeden once gen~Ieri orgtit1emi~lerdi. 39 A vrupa ~lkt~h Marksizmin bir
yorumunu <::arhk Rusya'smda iktidara getiren Bol~eviklerin, Ekim 17 Devrimi
olarak bilinen yeni donemde ilk faaliyetleri arasmda gen~lik orgtitlenmesinin
yer almasl de vIet ~lkarlan ile gen~lik orgtitlenmeleri arasmdaki ili~kiyi
gostermesi baklmmdan onemlidir. 40
•
Aym donemlerde tilkemizde izcilik, bir gen~lik orgtitlenmesi olarak -stirmekte
olan gen~lik te~kilat1 tartl~malanmn e~liginde- varhk gostermekle birlikte;
istanbul il izci Kurulu Ba~kanhgl da yapnu~ olan Bediz' e gore "1924
senesinden ba>$layan hareket ve canlzlzk 1938'den sonra bir durgunluk
devresine girmi>$tir. ,,41

37

38

39

40

41

Remzi Korok imzaslUl ta~lyan "Yurdumuzun her ~eyden evvel muhtaq aldugu bir muessese: Gem;lik
Te~kilatl" ba~hkh yazlda "Turk tarihine ve butun inkzlap tarihlerine; yeni bir devre a{'acak ve adtna yine
eski tarihlerde kaYltlz oldugu gibi aktnczlar (Turk lzcileri) devri denilecektir." ifadesine yer verilmektedir.
(Mektepli izeiler, 1948, S. 7, s. 5).
MITB bu ilk doneminde "Turk inkllabllllll Ba~bugu Gazi Mustafa Kemal· Pa~a 'ya" diye ba~layan
telgraflar gonderdikleri Atattirk'ten, ovgU igeren ancak kimi zaman onlan kanunlara ve cumhuriyet
kuvvetlerinin usul ve kaidelerine uymalanm da telkin eden yamtlar almaktaydilar (Tevfik <;:avdar,
Turkiye'nin Demakrasi Tarihi.· 1839-1950, Ankara, imge Yaymevi, 1995, s. 323).
Carl Friedrich, -Zbiegniew Brezinski, Tataliter Diktatorluk ve Otakrasi, (gev. Oguz Onaran) Ankara,TUrk
Siyasi ilimler Demegi Yay., 1964, s. 41.
Sovyet Rusya ve onun etki alam i~erisindeki cografyada Komsomol adh bir gen9lik orgUtii kurulmakta.
Nazlm Hikmet, 1922 yllmda, Komsomol ba~hkh ~iirinde gen91igi "dim;, kuvvetli ve nqeli olllU1ya"
«agumaktadu (Nazlm Hikmet; jlk !$iirler- 8, istanbul, Yapl Kredi Yaymlan, 2009, s. 156).
Rlza Bediz, jzcilik ve izci Kamplan, istanbul, Pedagoji Cemiyeti Yaymlan, 1955, s. 9.
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II. DUnya Sava~mm ortaya <;lkardlgl YlklCl sonu<;lar tUm dUnyada sava~ kar~lt1
soylemleri yaygm bir a<;lklama bi<;imi haline getirmi~ti. Buna bagh olarak
izcilik <;ah~malanm gen;ekle~tiren kurulu~lar da askeri unsurlan i<;eren gen<;lik
orgtitleri gortintimtinden uzak olduklan bilgisini vurgulamaktadlrlar.
Bu stire<;te Ttirk izcileri, 01.12.1950 tarihinde Diinya izcilik Te~kilatI Uyeligine
kabul edilir. Muammer Pamuk adh izci liderinin notlanna gore "1950-1960
devresinde, taklit, gosteri~ ve sus anlaYl~l izciligi gayesinden uzakla~tlrml~tlr".
42

80'Ii Yillar sonraSl dtizenlenen yasal metinlerde ve a<;lklamalarda izcilik
tammlamrken bilinen ozelliklerinin yam Slfa Atatiirk ilke ve inkIlaplan
vurgusunun yer aldlgl gortilmektedir. ".. . Onlann,. . .. Bedenen ve fikren
saghkh, laik Tann 'ya, vatamna, ulusuna, cumhuriyete ve on un demokratik
kurallanna saygzlz, kalpleri insan ve doga sevgisiyle dolu, ~evre bilincine sahip,
kendi kendine yetebilecek disiplinde, Ataturk flke ve jnhlaplanmn sadlk
bek~ileri ve uygulayzczlan olan gen~ler olmalanm istiyoruz." ifadesi ile izcilik
<;ah~malanndan beklenen sonu<;lar noktasmda bir ba~ka boyuta i~aret
edilmektedir. 43
Cumhuriyet sonraSl izcilik, yasal dtizenlemeler Be bi<;imlendirilmi~, gen<;lik i<;in
olu~turulabilecek tiniformah bir hareket anlammda tek se<;enek olarak
sunulmu~tur.

Burada tizerinde durulmasl gereken bir nokta, cumhuriyet sonraSl izcilik
<;ah~malannm oncelikle okul i<;i ile slmrlandmldlgldlr. Her ne kadar, gtintimliz
de dahil, okul dl~l <;ah~malar ile ilgili bazl dtizenlemeler yaptlml~ olsa da, bu
orgtitlenmenin devlet tarafmdan okul dl~mda ciddi olarak desteklendigine dair
bir sonuca varamamaktaYlz. Oysa, Gen<; Derneklerinin, ordu gerisinde bir gti<;
olarak tasarlandlgl 1915'li Ylllarda, orgtitlenmenin ytirtittilmesinde en kti<;tik
askeri ve idari birime kadar gorev tammlanmn yaptldlgml gormekteyiz.
Soztinti ettigimiz yapllanmanm da etkisi ile gtintimtizde izcilik daha <;ok, ulusal
bayramlarda ge<;itlere kattlan tiniformah ilkogretim ogrencileri gorUnlimtine
btirUnmli~ttir. Ku~kusuz bu yargl, Olta ogretim ya~ kategorisinde izcilik
42
43

Soysal, TUrk izciliginin 60. Ylll, s. 29.
Dz. Alb. Serif Yarkm, Atatiirk ilke ve inkilaplan A<;lSlndan izcilik, Cumhllriyetin 75. Ylll11da MEB I.
Ulusal izcilik SempoZYllmu, Milli Egitim Yay. 1999, ss. 28-29, s. 28.
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<;ah~malannm

hi<; yer almadlgl, mahalli ya da ulusal kamplann dtizenlenmedigi
anlarmlll iddia etmemektedir. ileri stirdtigtimtiz dti~tince, izciligin gerek ortaya
<;lJa~ ko~ullarmda diger gen<;lik orgtitlenmeleri ile aym stire<;te Battda ortaya
koydugu performans; gerekse tilkemizdeki gayrimtislim izcilerinin ytiklendigi
misyon ve nihayet Osmanh Gen<; Demeklerinden inkIlap Gen<; Demeklerine
tartl~malar ele ahndlgmda, konunun btiytik projelerden <;ok, daha bi<;imsel bir
yaplya donti~ttigtidtir.
UluslararaSI Siire~ ve izcilik

"Daha iyi bir diinya yaratmak" (Creating a Better World) ~ian ile kendini ifade
eden Dtinya izcilik OrgtitU (WOSM: World Organazation of the Scout
Movement) 1922 Ylhnda kurulmu~tur. Resmi interpet sayfasmdaki verilerine
gore, dtinya tizerinde 160 tilkede orgtitlenmi~ olup; yakla~lk 28 milyon tiye
izciye sahiptir. Gtintimtiztin en btiytik Sivil Toplum Kurulu~lanndan birisi
olarak alllian orgtit, Ttirkiye'de sadece Ttirkiye izcilik Federasyonu'nu tiye
olarak kabul etmektedir. Buna gore Ttirkiye'de izcilik <;ah~malannm ba~langl<;
yIll olarak 1923 tarihini kabul eden WOSM, bir dtinya izcilik hareketi olarak
MEB izcilerini dogrudan Bakanhk orgtitlenmesi i<;erisinde yer almasl nedeni ile
yeterince sivil bulmamaktadlr. Milli Egitim Bakanhgl'nda izcilerin egitimi ile
sorurnlu liderlerin aylll zamanda birer kadrolu ogretmen olarak bu hizmet
kar~lhgmda belli bir tic ret almalan ve izcilerin tUm tesis giderleri ve lojistik
gereksinimlerinin bizzat Bakanhk btit<;esinden kar~llalllyor olmaSl konunun
belirleyici etkeni olarak goztikmektedir.
Milli Egitim Bakanhgl ve OBESiD

21 Kaslm 1989'da Gen<;lik ve Spor Mtidtirltigti Ttirkiye izcileri Yonetmeligi
yaYlmlamr. Daha sonra 23.10.1989 gtin ve 385 SaYlh Kanun Htikmtindeki
Karamame ile Milli Egitim Bakanhgl Okul i<;i Beden Egitimi Spor ve izcilik
Dairesi kurulur. OBESiD olarak amlacak olan birim, Orgtin ve Yaygm Egitim
kururnlannda izcilik <;ah~malanm ytirtitmektedir.
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Tiirkiye izcilik Federasyonu (Scouting and Guiding Federation of Turkey)

Asii olarak okul dl~l izcilik ~ah~malanm i<;;eren Federasyon, son Yillarda yerel
yonetimler ile ciddi i~birliklerine giderek tesis ve diger orglitlenme dlizeylerinde
ilerlemeler kaydetmi~tir. Boylelikle 90'11 yIllar sonraSl BatIda etkinligi artan
Sivil Toplum yaplianmasllllll talepleri dogrultusunda lilkemizde izcilik ikili bir
gorlinlime sahip olmu~tur.
1991 Ylllllda Gen~lik ve Spor Genel Mlidlirlligli'nlin blinyesinde kurulan
Federasyon, 14/07/2004 tarihli 25522 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan
"Genr,;lik ve Spor Genel Miidiirliigii Ozerk Spor Federasyonlan (,err,;eve
Statiisii" adh metin esaslanna da dayanarak 2006 yllmda ozerk bir yaplya
ula~ml~tIr.

Tlirkiye izcilik Federasyonu blinyesindeki izciler, Milli Egitim Bakanhgl
izcilerinden fark11 bir liniforma giymektedirler. Yine Federasyon izcileri'nin
yurt dl~l etkinliklerde daha etkin oldugunu gorliyoruz. Bu faaliyetlerinden
bazllan: "2010 Avrupa Kiiltur Ba$kenti Projesi, Almanya, ts.; Turkiye
-Giircistan Uluslararasl Kampl, Artvin-Camili, 2008; Euro-Arab Meeting,
Kristianstad- jsver,;,2008; Dunya jzci Genr,;lik Forumu, Kore, 2008" 44
Federasyon'un Faaliyetler ba~hglllda yaYlllladlgl metinde tasarlanan ulusal ve
uluslararasl bir<;;ok etkinligi gormekteyiz. BazIlanna ev sahipligi de yaptIgl
etkinliklerden bazIlan ~u ~ekildedir:
"Sokak C;oeuklarmt Kazandtrma Faaliyeti, Kiiltiirler Arast Diyalog
Arayt~t Semineri, Genr;ler ve Avrupa'da Din, Kurtulu~a ilk Adtm Kampt,

Tiirkiye -Giircistan (Romanya-Azerbayean) Kardqlik Kampt, Tiirk- Arap
Kampt, BM Bart~ Giinii Kutlamalart, 3 'iineii Diinya Dinlerarast
izei Sempozyumu, 10 Kastm Atatiirk'ii Anma Faaliyeti ve Anttkabir
Ziyareti, C;anakkale Milli Bilinr; Kampf. ... " 45
Karde~lik

Federasyonun yapIlanmaslllda, tek amaCl izcilik olan ve federasyona tescilli
tuzel ki$ilige haiz kurulu$lar olarak tammlanan izci Kultipleri onemli bir yer
tutmaktadlr. Gen<;;lik ve Spar Genel Mlidlirlligli mevzuatllla gore lisans alan izci

44

45

F-12

Yurtdl~l", http//www.tif.org.trllyurtdisi.html. 12 Agustos 2009'da girildi.
TiF Faaliyet Programl '09, http://www.tif.org.tr ,12 Agustos 2009'da giriJdi.
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ve izci liderlerinin olu~turdugu izci kultibti/kultipler btinyelerindeki saylya gore
Federasyonda temsil edilmektedirler. 46
Sonu~

Gtintimtizde Dtinya oV;egindeki genel kabullerden birisi de ku~kusuz izcilik
~ah~malannm Irk, din, dil ve cinsiyet aynml gozetmeksizin ger~ek~i katkIlar
saglayan ktiresel bir hareket oldugu dti~tincesidir. BoyJelikle izcilik, yer klirenin
btiytik bir alamnda orgtitlenmesini tamamlaml~ tek tiniformah gen~lik hareketi
olacakttr. Meselenin bu yonli ile ele ahm~l sonucudur ki, tilkemizde izcilik
konulu yaymlanrm~ eserlerin tlimlinde izcilik ba~hgl altmda, izciligin kurucusu
olarak amlan Lord Baden Powell' m kIsa bir hayat oyktistinlin ardmdan izciligin
ama~lan, tliresi, andl gibi bilgiler Slfalanmakta ve son olarak teknik birtaklm
bilgiler verilmektedir. Oysa, her konuda oldugu gibi izcilik tizerine de
soyleyecegimiz sozlerin bizim sorunlanmlz ontinde nasll bir kar~Illk buldugu
onemlidir.
Batt devletlerinin egemen oldugu yeni ili~kilerde yer alarnayan Osmanh
Devleti'nin, "Hasta Adam" olarak nitelendirildigi bir donemde; Powell'm
~ah~masmm ~ok kIsa bir stire de Ttirk kamuoyuna duyuruldugunu biliyoruz.
Aym donemde Osmanh Devleti i~erisinde uzunca bir zamandlr btiylik bir
etkinlik alamna ula~rm~ gayrimtislim topluluklan ba~ta okullan olmak tizere
kilise, yaymevleri, YMCA gibi yan kurulu~larl ile izcilik faaliyetlerine
kattlml~lard1. Vlkenin dort bir yamnda a~Ilrm~ misyoner okullannm da olduk~a
etkili oldugu bu donemde haritalar tizerinde payla~lm tartl~malan,
gayrimtislimlerin baglmslz devlet kurma idealleri golgesinde yapilmaktaydl.
imparatorlugun lDlinya Sava~mdan Sevr ile Ylkllrm~ olarak ~lkt1gl stire~te artlk
i~galler de ba~larm~t1r. Miitareke Devri diye amlan tarihsel arahkta, azmhk
okullanndaki izci orgtitleri i~gal gti~lerinden de aldlklan destek ile YlklCl bir
46

Son rakamlara gore iilke genelinde 43 ilde faaliyet gosteren Tiirkiye izcilik Federasyonu onayh
kulliplerde 8333 Erkek, 4684 KIZ olmak iizere toplam 13.017 lisansh izci yer almaktadlr. (Kullip izci
Durumu, www.tif.org.tr/kulupizcidurumu.html. 12 Agustos 2009'da girildi.) KuLUp jzci Durumu
Iistesinde baZI kuliiplerin hi~ lisansh izciye sahip olmadlgl gorlilmekte. En fazla iiyeye sahip kuliipler
olarak:
1. istanbul Biiyiik~ehir Belediye Spor Kuliibii: 7649 izci
2. Seyyah izcilik ve Doga Sporlan Kuliibii: 329 izci
3. Ba~kent GSiM GS: 205 izci ile yer almaktadlf. (Kuliip Durumu, www.tif.org.tr/kulupdurumu.html. 12
Agustos 2009'da girildL)
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kampanya ba~latffil~lardlr. Ozellikle istanbul ve izmir'de Rum-Ermeni
izcilerinin ortaya koydugu tavlr, izcilikte hep sozli edilen izci karde~ligi ile
a<;Iklanamayacak bir durum sergilemektedir. Yine bu sebepten olsa gerek,
Mafeking Kasabasl 47 ile Brownsea arasmdaki ili~kinin glindeme gelmemesi
gibi i~gal yIllannda istanbul'da bir <;e~it "Bogazlar Komisyonu " gibi "Boy
Scout Council of Constantinople" adh bir izcilik orglitlinlin olu~turuldugu, bu
te~kilatm ba~mda bir ingiliz Albaym bulundugu ger<;egi de ammsanmayacaktIr.
ittihat ve Terakki mensuplanmn sava~ ko~ullannda gen<;leri orduya hazlflamak
projelerinin paramiliter onadl ile slk<;a a<;lklanmasma kar~m, Rum izcilerin,
izmir'de Yunan i~gal kuvvetlerinin emrinde devriye gorevi yaptIklarmm
tartl~Ilmamasl gibi ...
II. Dlinya sava~l sonraSl bliylik ideallerin sozctileri olan Almanya ve italya
yenilmi~tir.
Boylelikle liniformah gen<;lik hareketi olarak varhgml
slirdlirebilecek, bir ba~ka ifade ile buyetkiye sahip olacak tek kurulu~, WOSM
olacaktlf. 1945 sonraSl stire~lerden bagllTISlz oldugu dti~tintilemeyecek bir
bi<;imde - artik tilkelerin birer birer Dtinya izcilik Te~kilatma tiye ohirak kabul
edildigini gorecegiz. 48 WOSM, bu stire<;te bir ~e~it Birle~mi~ Milletler <;er~eve
metni benzeri konumlanI~I gen~lik orglitlerinde ya~ama ge~irmekte.49

1950 Yilmda WOSM tiyesi olan Ttirkiye a<;lSlndan da tartI~ma bitmi~tir. Eger
gen<;lik belli bir program dahilinde tiniformah bir hareket i~ersinde
bulunacaksa, bu izcilikten ba~kasl olamaz. ilk sorun i~erikle ilgilidir. Zambak
i~ine ay-yIldiz konulmaSI gibi birka~ yontem ile izcilik ulusal unsurlara
kavu~acaktir. ikincisi beklentilerdir: Gtirblizlerin iyi bir asker oimasl
ama<;lanmI~tI. 1968'lerde Asi gen<;lik ile mticadele ve koye ili~kin proje tiretme
gibi hedefler vardlr. 1980 sonrasmdan glinlimtize kadar ise yasal metinlerde
Atattirk ilke ve inkllaplan vurgusu gortilmekte.
47

48

49

Mafeking Kasabasl: G.Afrika'da, Hollandah Somiirgeciler Boerier ile Birle~ik Knilhk arasmdaki
payla~lm sava~mda, Kraliyet ordusJmJm mensubu Powell'm 215 gUn sUre ile savundugu ifade edilen
elmas ve diger madenler bakllmndan zengin olan bOlge. (Pura, Bizde ve Diinyada lzcilik, s. 5)
WOSM iiyesi 160 iilkenin, 136 tanesi orgiite 1945 sonrasl iiye olmu~tur. (Some Statistics,
www.scout.org.tr/somestatistic.html. 20 MaYls 2009'da girildi.) Diinya genelinde <;in ve Kiiba, izcilige
IZzn
verilmeyen
alanlar
olarak
tammlamyor.
(Around
the
World,
http://www.scout.orglen/aroJmd_the_world 20 MaYls 2009'da girildi)
"ikinci DUnya Sava~I'nm uluslar arasl kurulu~lan ise esas olarak Birle~mi~ Milletler'in ortak iradeleri ve
birle~tirilmi~ gii~leri tarafmdan etkili kilmdilar." Edward Hallet Carr; Milliyeu;ilik ve Sonrasl, Istanbul,
lIeti~im Yaymlan.1993, s. 72.
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Glinlimlizde izcilik denilince bir sayfahk tanztlcl bilgi sunulacak, <;ah~mallliZ
boyunca tartl~maya a<;tIglmlz konular lizerinde ise bir degerlendirmeye tamk
Bu
a~amada
toplum
sorunlan
onlinde
izciligi
olmayacaglZ. 50
degerlendirdigimizde, i<;erdigi bir taklm ogretilerle <;ocuklann ve gen<;lerin
toplum yaranna yeti~meSml saglayabilecek ozelliklere sahip oldugu
soylenebilir. Ama bu durum, izcilik dl~mda da benzer kaygIlan gliden orglitlerin
hi<;bir zaman tartl~llmamasl anlamma gelmemelidir. izcilik Batlda, kendisi ile e~
zamanh olarak kurulan bir<;ok gen<;lik orglitli gibi politik ve askeri kaygIlar ile
ortaya konan bir <;ozlim araYl~ldlr. Sezer, ger<;ekte Batmm onerdigi <;ozlimlerin
oncelikle kendi i<; sorunlanyla ilgili oldugunu, yerylizlinde elde ettigi yer
bakIlllindan da akIl lirlinli olarak tamttIgl bu sonu<;lan evrensel olarak blitlin
toplumlara dayattlgml belirtmektedit. 5 !
Bu anlamda en bliylik sorun da, lilkemizde belli bir konuda, sozgelimi gen<;lik
orglitleri lizerine ozglin <;ozlim ve proje araYl~lannm online <;lkan engel
bi<;iminde olmaktadlr. Zira, "Batl-dl$l toplumlann ayn bir roziim aramalanna
gerek kalmadlgl gibi bulabilecekleri roZiimler de akzl dl$l sayzlacaktlr. ,,52
Sosyolojimiz, toplum sorunlan onlinde kendi sozlinti soyleyebildigi ol<;tide
saygmhgml kazanml~tIr. Aksi takdirde aktarma bilgisinden oteye gidememi~
olacaktl. Bugtin Battda sosyolojinin, toplum sorunlanna bir <;oztim getirme
iddiasmdan uzakla~arak, alt dallar adl altmda anketler, monografiler ile
sosyoloji yapma istegine benzer bi<;imde; Gen<;lik orgtitlenmelerinin nasIl
olacagl, toplumda hangi dayanak noktalanna temas etmesi gibi sorular tartl~ma
konusu yapllmadan, dtinyadaki her gencin bir gen<;lik orgtitli i<;erisinde yer
almak istiyorsa, izci olmasl ongortilmektedir. Buna gore slirekli bi<;imde
dl~llllizda tasarlanan gen<;lik orgtitlenmelerinin bir ba~ka lirtinti olarak toplum
ya~amlmlzda yer almasl istenecektir. Oysa, "bugiin Turk sosyolojisi, Diinya
iistiinde toplumumuza bir yer edindirme rabasmda; diinyaYI kendi bilinci ile
algllayacak, onu tasnif edecek, ve bu temelde onu birimlendirme giri$imlerine
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1937' de Ankan, izcilik iizerine yaymlanml~ kilap azhgmdan yakmrnakla. (Pierre Bovel, jzciligin
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onciiliik edecek, tarihi geli~melere yon verecek birikime ula~ml~ iken" 53 kendi
toplumsal ko~ullanmlzlll iiriinii olabilecek ve bu yonii ile sorunlanmlZ oniindeki
'!oziim boyutu ile olsun, gelecek tasanmlanmlzda ornekligi ile olsun, bize ait
olacak yapllan degerlendirmeyi onemli bulmaktaYlz.
Bu anlamda belki de izcilik yerine bamba~ka i'!erikte ve bi<;imde, bu arada Tiirk
toplumunun <;lkarlanm oncelikli olarak goren bir Gen<;lik brgiitlenmesi -daha
once oldugu gibi- tartt~maya a<;Ilabilir. Bu tartl~ma, -ge<;mi~te ingiliz
Himayesinin; Amerikan Mandaclhgllllll dahi kabul gordUgii hattrlandlgllldaGiiniimiizde kiireselle~me siyasetlerinin uygulanmasl ve onun ticari, kiiltiirel
sonu<;lan konusunda son derece istekli kimi toplum kesitlerinde, belli
onyargdarla <;izgi dl~l gortilse dahi, bOylesi bir tartl~ma tilkemizin hak ettigi bir
gelecek hedefini ger<;ekle~tirme yolunda toplumumuza yeni bir ufuk
sunabilecektir.
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