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Osmanelidae-2 KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
DEVE DİKENİ OBASI
1.Gün- 29.06.2017
Kamp üyeleri olarak Osmaneli Necla Hanım
Konağı’nda 10:30 civarı toplandık. Konakta kayıt
ve anket işlemleri tamamlandı. Daha sonra
bütün üyeler seminer salonuna çıktık. Yasin
Hocamız tarafından projelerin tanıtımı yapıldı.
Geçmiş kamplardan örnekler verildi, kesitler
gösterildi. Kamp hocaları ile tanışıldı. Tanışma
faslı tamamlanınca bir restoranda öğle
yemeğine gidildi. Yemek sonrası tekrar Necla
Hanım Konağına dönüldü. Osmaneli Belediye
Başkanı Münir ŞAHİN’in, Osmaneli’nin tarihi ve
doğal güzelliklerini anlatan konuşmasını
dinledik. Yasin Hoca nezaretinde obaların
oluşturulmasına geçtik ve her oba kendi liderini
ve ismini seçti. Bu işler tamamlanınca tanışma
etkinliği yapıldı. Herkes kendi ismi ile
bağdaştırdığı ve baş harfi ile başlayan, doğadan
bir canlı seçti, görselini çizdi. Görseller bütün
kamp üyelerine gösterildikten sonra isim
hatırlama
yarışması
yapıldı.
Puanlama
tamamlandıktan sonra akşam yemeğine ve
oradan drama etkinliğine geçildi. Etkinliğin ismi
“Doğanın Türküsü” idi ve doğadaki herhangi bir
varlığın içinde geçtiği bir türkü ya da şarkının
drama yoluyla canlandırıldı. Drama sonrası
herkes yorgun - ama mutlu- bir şekilde odalarına
dağıldı.

2.Gün- 30.06.2017
Günümüz sabah 5:00’da seher yürüyüşü ile
başladı. Seher yürüyüşümüzde ağırlık “Kuş
Gözlemi” idi. 07:00’da kahvaltıda bütün obalar
buluştu.
Kahvaltı sonrası açıklık bir alanda toplanıp Tagi
Hocamızın dürbün çeşitleri, Yasin hocanın çadır
kurma tekniği hakkındaki sunumlarını izledik ve

dinledik. Daha sonra herkesin büyük bir ilgiyle
izlediği Medet Hocanın “İlk Yardım” dersi vardı.
Derslerin bitiminde öğle yemeğimizi bitirip
odalarımıza döndük.
Dinlenme saatini seminer salonundaki “Peyzaj
Farkındalığı ve Doğanın Kara Kalemle İzdüşümü”
sunumu takip etti. Akşamüzeri Tekke Seyir
Tepesi’ne çıkıp görülen manzaranın A3 kâğıdına
karakalem çalışmasını yaptık. Servislerle
kampımıza dönüp akşam yemeğimizi yedik.
Yemek sonrası karpuz yeme yarışması ile günü
sonlandırdık.

3.Gün-01.07.2017
Günümüz sabah 5:00’da seher yürüyüşü ile
başladı. Seher yürüyüşümüzde bazı kuşları ve
bazı bitki türlerinin isimlerini öğrendik. 07:00’da
kahvaltıda bütün obalar buluştu. Kahvaltı
sonrası seminer salonunda Akın Hocamızın
“Sürüngenler ve Deniz Kaplumbağaları”
hakkında sunum yaptı. Daha sonra Talat
Hocamız “Astronomi” sunumu yaptı. Talat
Hocamız ile birlikte topladığımız meteor
parçalarını mikroskopta inceleyip öğrendik.
Yıldızlar, takımyıldızları ve astronomiye dair her
türlü bilgiyi öğrendikten sonra saat 12:00’da
öğle yemeğine gittik. Süleyman FİŞEK hocamız
eşliğinde teleskop ile Güneş’i ve Güneş sistemi
üzerindeki lekeyi gözlemledik. Akşam yemeği
sonrası, Süleyman Hocamızın Astronomi
konuları hakkında sunumunu izledik. Bu
sunumun ardından “Gökyüzü Gözlemi”
gerçekleştirdik. Bu gözlem sırasında yıldızlara,
takımyıldızlarına, Jüpiter ve Satürn Gezegenine
teleskopla bakıp gözlemledik. Kutup yıldızına
baktık. En son Akın Hocamız eşliğinde bağlama
çalındı ve günün değerlendirmesi yapıldı.
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4.Gün-02.07.2017
Güne her zaman olduğu gibi saat 05:00’da seher
yürüyüşü ile başladık. Seher yürüyüşümüzü bize
uzak bir yer olan Bursa İli sınırları içerisinde yer
alan Büyük Aliç Yaylası’nda gerçekleştirdik. İki
saat süren uzun bir otobüs yolculuğun ardından
yaylamıza ulaştık. Biraz dinlendikten sonra
havadar yayla havasında sandviçler hazırlanarak
kahvaltımızı yaptık. Ardından Osmaneli’ne özgü
karpuzlardan yedik. Yayla ile ilgili gerekli
bilgilendirmelerden sonra 9-10 km uzunluğunda
bulunan yolu yaklaşık 3,5-4 saatte tamamladık.
Uzun ve sıcak bir yürüyüş boyunca çeşitli bitki ve
kuş türleri gödük.
Sonra Bilecik’e bağlı Adliye Köy ’ünde durarak
öğle yemeği molası verdik. Bizim için hazırlanan
ekmek arası köfteleri yedikten sonra
konakladığımız İçmeler Tesisine dönmek üzere
yola koyulduk.
İçmelerde 2-3 saatlik bir dinlenmenin ardından
saat 19:00’da Talat Hocamız ve Süleyman
Hocamızın önderliğinde astronomi dersi işlendi.
Bu derste 88 adet bulunan takımyıldızlarının
hangi ay, hangi gün ve hangi saatinde nasıl
göründüğünü gösteren bir model öğrendik.
Ayrıca bu modellerden birer adet bize hediye
edildi. Sonra çeşitli gök atlaslarını inceledikten
sonra günü bitirerek istirahate çekildik.

5.Gün-03.07.2017
Her gün olduğu gibi bugün de sabah 4.30 gibi
uyandık. Saat 5:00 da servislerde yerlerimizi
aldık. İlk defa göreceğimiz yerler için heyecanla
yola koyulduk. Gölpazar ilçesinde bir kıraathane
de kendi ellerimizle hazırladığımız kahvaltımızı
keyifle yaptık. Ardından Sansarak Kanyonu’na
doğru hareket ettik. Kanyona giderken
çevremizdeki tabiatı hocalarımızdan dinleyerek
yolculuğa devam ettik.
Yolumuzun bittiği yerde Türkmen deresi
yakınlarında Doç. Dr. Ahmet DOĞAN ile “Suyun
Gözünü Bulmak, Gücünü Keşfetmek” etkinliği

için bir çayın doğduğu yere doğru yürüyüşe
başladık. Ahmet hocamız suyun gözünü nasıl
bulacağımız konusunda teknik bilgiler verdi.
Ayrıca suyun debi hızı nasıl ölçülür, baraj nasıl
yapılır? sorularının cevabını bize uygulamalı
olarak anlattı. Baraj yarışması yapıldı.
Saat 11:30’a doğru Harmankaya Kanyonu’na
ulaştık. Harika bir Doğa manzarası karşısında
Doç. Dr. Haluk SELİM hocamız “Fay Yerinden
Oynadı!” etkinliğini icra etti. Kanyonun belirli
yerine girerek suyun akışını ve kanyonun
olağanüstü görüntüsü ile gezimizi tamamladık.
İçmeler tesisine ulaşmadan Vezirhan’da öğle
yemeğimizi yedik. Havanın sıcaklığında
odalarımıza çekildik.
Saat 19:00’daki akşam yemeği ardından tüm
obalar saat 20:30’da etkinlik odasında toplandı
ve günün değerlendirmesi yapıldı.

6.Gün-04.07.2017
Güne her zaman olduğu gibi saat 05:00’da seher
yürüyüşü ile başladık. Seher yürüyüşünde sonra
Oryantring etkinliği yaptık. Burada yeterli
yönerge verilmediği için ve indirdiğimiz
programlar çalışmadığı için başta adapte
olmakta zorlandık Ama geçte olsa görevimizi
yerine getirdik. Etkinlik sonunda ağaç yaşını
hesaplamamızı sağlayan aleti (artım burgusunu)
tanımak da güzel bir deneyimdi.
Etkinliklerden sonra kahvaltımızı ettik ve
sonrasında Günüören Köyü’ne hareket ettik.
Günüören Köyü’nde “İpek Böcekçiliği” ile
tanıştık. Geçmişten günümüze gelen ve bu şirin
köyde halâ yaşatılan bu faaliyetlerin tarihini ve
inceliklerini öğrendik. Bir kozaya dokunma,
içindeki sese kulak verme deneyimini yaşadık.
İpek Böcekçiliği ile ilgili paylaşımlardan sonra
köyde ufak bir yürüyüşe çıktık. Erik ve Dut
ağaçlarından meyvelerin tadına baktık. Bir tane
köy evini ziyaret ettik. Penceresinden bize
gülümseyen bir çifte el salladık.
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Gezimize “Halk Eğitim Merkezinde” devam
ettik. Osmaneli’nde yapılan halı işletmeciliği gibi
değerli ve incelikli bir sanatı yerinde görmüş
olduk. Osmaneli’ne özgü şirin bibloların yapıldığı
başka bir atölyeyi daha ziyaret ettik. Sorularımızı
sorduk. Denemek isteyen arkadaşlara fırsat
verildi.
Daha sonra Osmaneli’nin tarihi dokusunu
yansıtan evleri dışardan gözlemledik ve üzerine
bilgiler edindik. Köşe pencereli turuncu zambak
çiçekli estetik dokusuyla bizi karşılayan evleri
inceledik. Sonrasında Lefke taşından yapılmış
tarihi ve incelikli dokusuyla Rüstem Paşa
Cami’sini ziyaret ettik. Rehberimiz cami
içerisinde her bir ögeyle ilgili bize güzel
açıklamalar yaptı.
Oradan servislere binerek Şeyh Edebali
Türbesi’ne doğru yola çıktık. Türbe’ye
geldimizde donanımlı rehberimiz çok yararlı
açıklamalar yaptı. Dolu dolu geçen bir kültür
gezisi oldu. Akşam yemeğini oraya yakın, güzel
bir yerde yedik. Tesise geri döndüğümüzde
isteyenler çay içerek günü tamamladılar. Dolu
dolu, bilgi dolu güzel bir günü daha böylece
bitirmiş olduk.

7.Gün-06.07.2017
Sabah 5:00’den 7:00’ye kadar seher yürüyüşü
yaptık.
Sonrasında
kahvaltımızı
yaptık.
Kahvaltıdan sonra Türkiye’de yaşayan yaban
hayvanlarını kartları ile eşleştirme oyunu
oynadık. Daha sonra Suat Hocam akşamki
drama oyunu hakkında bilgi verdi. Sonra drama
etkinliği için metin yazıldı. Obalar prova yaptı.
Akşam
yemeğinden
sonra
Belediye
Başkanımızın da katılımı ile obalar tarafından
senaryosu yazılan drama, yine obadaki
katılımcılar tarafından oynandı. Sonra gelen
pastay tüm proje ekibi, katılımcıları ve Belediye
Başkanımız ile birlikte yendi. Da sonra da
serbest zaman geçirildi.

8.Gün-07.07.2017
Güne sabah 06:00’da ırmak kenarında seher
yürüyüşü ile başladık. Daha önce göremediğimiz
Kerkenez ve Gece Balıkçılı gibi iki farklı kuş türü
daha gözlemledik. Sonra sabah kahvaltımızı
yaptık. Dershane de toplanıp anketlerimizi
doldurduk.

