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İzcilikle ilgili birçok şey güzel olsa da belki de en güzeli kamplar. Kamplar izci ve lider için 

öğrendiklerini uygulama fırsatı buldukları bir ortam. Hem de o kamplarda nice anılar birikir. 

İşte bu da o anılardan ilki.  

2015 yılı ocak ayındayız. Çocukluk arkadaşlarımla birlikte, çok değerli liderler eşliğinde izcilik 

yapıyorduk. O zamanlar imkanlarımız da biraz kısıtlıydı. Ancak hepimizin çok istediği bir şey 

vardı: Kamp yapmak! Liderlerimizin çeşitli girişimleri sonucu bu imkânı bulmuş olduk. 

Kampın haberinin ardından malzeme listeleri, kampın nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı 

bildirildi. Kamp çantası hazırlamaya başlayana kadar her şey rüya gibiydi. Ancak bir kere 

hazırlığa girişince anladık ki sonunda kampa gidiyorduk.   

Kamp yapacağımız alan şehrin içerisinde ama yüksek bir bölgedeydi. Hep beraber 

çantalarımızı sırtladık ve kampı yapacağımız bölgeye doğru marşlar söyleyerek ilerledik. İlk 

günün gecesine kadar her şey plana göre ilerledi. Çadırlarımızı kurduk, uyku tulumlarımızı 

ve eşyalarımızı yerleştirdik. Alanda kullanabileceğimiz tesisler yaptık, oyunlar oynadık, bol 

bol sohbet ettik. Akşama doğru kamp ateşi için odun topladık, ateşi yakacağımız yeri 

ayarladık. Bu sırada da hava epey soğumuştu. Kamp ateşini yaktık ve etrafına toplandık. 

Etkinliğimizi yaptık, marşlar söyledik. Hepimiz için mutluluk dolu bir andı. Ama saat 

ilerledikçe hava o kadar soğumaya başlamıştı ki hiçbirimiz ateşin başından kalkıp çadıra 

gidemiyorduk. Sonradan öğrenecektik ki meğer o gece don olmuş. Bizleri ateşin başından 

ayrılamayacak derecede etkileyen soğuk da ondanmış.  

Soğuk her ne kadar iliklerimize işlese de bizlere ateş başında muhabbet etme imkânı tanımıştı. 

Kim bilir belki de bizleri ateşten çok o sıcacık muhabbet ısıtıyordu. Ancak akşamın ilerleyen 

saatlerinde hepimizin üzerine gündüzün tatlı yorgunluğu çökmeye başlamıştı. Muhabbetin 

yavaşladığı anlardan birinde de burnumuza bir koku gelmeye başladı. Sanki bir şey eriyordu. 

Etrafımıza dikkatlice bakınıyorduk ki arkadaşlarımızdan birinin gülmesi üzerine ona 
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dönüverdik. Önce şaşkınlık sebebiyle hepimiz bir süre bakakaldık ancak bu an kısa sürdü ve 

birden gülmeye başladık. Arkadaşımız sıcağa ve muhabbete kendini o kadar kaptırmıştı ki 

ayaklarını ateşe biraz fazla yaklaştırmıştı. Gelen koku ise ayakkabının tabanının bir kısmının 

erimeye başlamasından kaynaklanıyordu . Bu olayın ardından artık ne olursa olsun 

uyumaya geçmeye karar verdik. Hem liderimiz de artık yatış vakti geldiği konusunda bizi 

uyarmaya başlamıştı. Ateşin başından ayrılan herkes koşarak çadırına gidiyordu. O gece her 

ne kadar soğuk olsa da kalplerimiz sıcacık olmuştu. Bu sebeple uyku tulumlarının içine girer 

girmez soğuğa rağmen uykuya dalıverdik. 

Ertesi gün güneş doğumunda uyandığımızda hepimiz çok mutlu olmuştuk. Hep beraber bunu 

kutlamıştık. Ardından ellerimizi açıp güneş doğduğu için şükretmiştik.  

Kampta yaşadığımız bu küçük an ise yıllardır unutamadığım ve her hatırladığımda yüzümde 

kocaman bir gülümsemeye sebep olan bir andı... 

 


