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IV-İZCİLİK RUHU
İZCİLİK RUHU
İzci andında senden bir izci olarak beklenenlerin net bir açıklamasını bulacaksın. And
içtiğin zaman, tanrıya, vatanına, başkalarına ve kendine karşı, görevlerini yerine getirmek
için söz vermiş olursun.
İzciliğe başlamak kolay ama gerçek bir izci olmak zordur. İyi bir izci olmak için kararlılık
gerekir. İzcilik bir oyundur ve bütün oyunlarda olduğu gibi izcilikte de takım dışı kalmak
istemiyorsan uyman gereken kurallar vardır. Bu kuralları izci andında, izci türesinde, izci
parolasında ve sloganında bulabilir ve ancak bu kurallara uyarak gerçek bir izci olabilirsin.
İZCİ ANDI
Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma,
başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık
ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ana içerim.
İzci andının her kelimesi özenle seçilerek konulmuştur. Bu kelimelerin anlamı ve sizden
bu ana doğrultusunda beklenenler aşağıda açıklanmıştır.
Tanrıya;
İzcilik hareketinin kapısı hangi dinden, hangi inançtan olursak olalım herkese, her
düşünceye ve her dine açıktır. İzciler bir yaratıcıya inanırlar, tanrının verdiği nimetlere
şükrederler ve inançları doğrultusunda ibadet ederler. İzciler başta kendi dini olmak
üzere tüm dinlere ve ibadet şekillerine saygılıdır. İzciler kendi inançlarına paralel olarak
ibadet sıklığını ve şeklini seçmekte özgürdür, bu konuda başkalarını zorlayamaz ve
başkalarınca zorlanamaz. Tanrıya karşı ilk görevimiz iyi bir insan olmak, onun yarattığı
her canlıya saygı göstermektir. Tanrının yarattığı en akıllı varlıklardan biri olan senin de
Tanrıya karşı görevini yerine getireceğinden, iyi, sağlıklı, dürüst ve çevresindeki herkese
ve her şeye saygı duyan bir insan olmak için elinden geleni yapacağından hiç kuşku yok.
Vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime;
Ülkemizin geçmişine bir göz atacak olursan başta büyük önder Atatürk olmak üzere
Türkiye'mizin tarihini süsleyen kahramanlar tanırsın. Bunların pek çoğu bu uğurda
canlarını feda ettiler. Böylece ülkemiz bugünkü durumuna geldi. Senin görevin onların
eserini ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk bu ülkeyi ve
cumhuriyeti gençlere yani sizlere emanet etti. Bu ülkeyi daha gelişmiş ve daha refah hale
getirmek ancak senin bu vatani sevmenle, onun için daha çok çalışmanla, hem de
toplumsal sorunlarının çözümünde görev almanla mümkün olabilir. Bunu türeye uyarak
gerçekleştirebilirsin.
İzci türesine uyacağıma;
Türedeki on madde, sadece izcilik oyununda değil, aynı zamanda bütün yaşamında
uygulayacağın kurallardır. İzci türesi, hareket tarzını açık bir şekilde belirler. İzci türesine
uymakla kendini kibar ve saygın bir yurttaş, bir insan olarak yetiştirebilirsin.
Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma;
Sana ihtiyacı olan pek çok insan var. Genç omuzların bu insanlara yüklerini taşımakta
yardımcı olabilir. Bu insanlar için belki de gülümseyen bir yüz, bir yardım eli gereklidir.

Yardımın gerektiğinde yardım etmek ve "her gün bir iyilik yapmakla kendini bir izci olarak
deneyecek, daha mutlu bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacaksın. Her yardımın
ardından kendini daha mutlu hissedeceksin. Unutma ki bir gün senin de yardıma ihtiyacın
olacak ve etrafından bir el uzatılmasını bekleyeceksin.
Kendimi bedence sağlam;
Kendi vücuduna bakmak ona dikkat etmek senin, sana olan borcundur. Onu koru ve
geliştir, böylece vücudun sana, yaşamın boyunca iyi hizmet edecektir. Bu sözlerin anlamı
iri kaslara sahip olmak değil, güç ve dayanıklılık kazanmaktır. İzcilik sana kuvvetli bir
bedene sahip olmak ve onu korumakta yardımcı olacaktır. Uzmanlıklar içinde kendini
bedence sağlam tutacak olan konulara öncelik vermen ve bilinçli beslenmek sağlıklı bir
hayat sürdürmeni sağlıyacaktır. Sigara, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak durman ve
çevrendekileri de vazgeçirmen bir izci olarak senden beklenen davranışlardandır.
Fikirce uyanık;
Sen kendine aynı zamanda zekânı geliştirmeyi de borçlusun. Bilgilerini arttırmaya çalış.
Meziyetlerini mümkün olduğu kadar çok kullan. Hem gezilerle, kamplarla hem de ünite
toplantılarında birçok yeni şey görecek ve öğreneceksin. Bu öğrendiklerini akıllı yönde
kullandığında başkalarından birçok yönde daha uyanık olduğunu göreceksin.
Ahlakça dürüst tutmak için;
Kendine sağlam karakterli bir insan olmayı amaç edinmeyi borçlusun. Başkalarının
haklarına saygılı ol. Konuşma ve davranışlarında açık ol. İzcilik yaptığın dönemdeki
uygulamaların yaşamın boyunca sana önderlik edecektir.
Elimden gelenin en iyisini yapacağına;
İzcilik senden kusursuz bir genç olmanı beklemez. İzcilik senden erişebileceğin en yüksek
hedefler doğrultusunda çabalamanı ister. Her çocuk, her genç okulda en yüksek notları
almak ve yıldız bir atlet olmak gibi meziyetlere sahip değildir. Fakat her çocuk, her genç
içinde kendi en iyisini yapma gücüne sahiptir. İşte izcilik senden bunu bekler.
Şerefim üstüne söz veririm;
Cumhuriyetimizi kuranlar şereflerini kaybetmemek için önce söz verdiler ardından büyük
mücadeleler verdiler. Onlar, onurları için hepimiz adına şerefimizi kaybetmeme uğruna
hayatlarını kaybettiler. Onlar, bizlere yaşama şansı ve onur vaat ettiler. Sende bir Türk
İzcisi olarak onurunu her şeyin üstünde tutmalısın. Bir şeyi yapmak üzere onurun üstüne
söz verdiğinde bu söz, buna erişmek için elinden gelen her şeyi yapacağın anlamını taşır.
İZCİLİK TÜRESİ
İzci türesi, izcilik hareketinin üzerine kurulduğu temeldir. İzci türesinde bir izcinin
yaşamında uymağa çalışacağı kurallar açıklanır. İzci olduğun zaman izci türesi senin
davranış biçimin haline gelir. İzci türesi, izci kuralları diğer kanun ve kurallardan farklıdır.
Diğer kanun ve kurallar şunu yap bunu yapma şeklindedir. İzci türesinde ise bu yoktur.
İzci türesi gerçeklerin, olguların ifadesi, anlatımıdır. Örneğin izci türesinde "sözünü tut
değil, bunun yerine izci sözünün eridir" denir. İzci türesine uygun bir biçimde yaşayarak
iyi bir izci olursun. Eğer bilinçli olarak izci türesine uymazsan, izcilikte başarısızlığa
uğrarsın, izci türesinin idealleri yüksektir ve yüksek olmalıdır. Ancak yüksek ideallere
ulaşmak için gayret gösterip, bu ideallere inanarak istediğin gibi bir insan olabilirsin.

İZCİ TÜRESİNİN MADDELERİNİN ANLAMLARI
İzci türesinin her maddesinin anlamı çok derindir. Bu maddeleri çok iyi öğrenmeli ve
kendi sözcüklerinle açıklayabilmelisin. Aşağıdaki açıklamalar bu konuda sana yardımcı
olacaktır.
İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar;
Ailen, öğretmenlerin ve arkadaşların senin bir izci olarak her zaman doğruyu söylediğini
ve sözünü tutacağını bilirler. Bundan dolayı sana güvenirler. Anne ve baban senden bir iş
istediklerinde, artık o işin mutlaka yapılacağından, oymakbaşın oymak toplantılarına
mutlaka katılacağından emindir. Arkadaşlarına bir oba gezisi ya da kampa katılacağını
söyledi isen, onlar senin istenen zamanda istenen yerde hazır olacağını bilirler. Bazı
eksiklikler zaman zaman seninde başına gelebilir. Top oynarken cam kırılabilir, dirseğin
takıldığında bir vazo yere düşüp parçalanabilir, dökülen bir şişe mürekkeple evde bir sürü
şey berbat olabilir. Yaptığını hemen itiraf etmekle ve zararı karşılamakla her şey unutulur.
Başkalarının sana güvenmesi çok önemli bir şeydir. Güvenilir bir insan olarak tanınmak
gelecekteki yaşamın için de önemlidir. Bu durum ilerde iyi bir iş bulmana, alışverişlerinde
kredinin artmasına, hepsinden önemlisi daima aranan "en iyi arkadaş" olmana yardımcı
olur.
İzci yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır;
Sadakat ailende başlar. Sen bunu davranışlarınla gösterir, ancak bu şekilde ailenin senin
için yaptıklarına teşekkür edebilirsin. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bir oba
veya oymağın başarısı üyelerinin sadakati üzerine kurulur. Liderlerine bağlı ol ve
ünitendekilerle iyi ilişkiler kur, unutma her zaman bir izci gibi davranmalısın.
Şimdiye kadar yüz binlerce Türk, vatanımıza sadakatlerini, onun için gazi ya da şehit
olarak ispat etmişlerdir. Gerekirse biz de vatan için canımızı verebiliriz. Ancak can
vermeden de ne kadar sadık bir vatandaş olduğumuzu ispat etmenin pek çok yolu vardır.
Toplumsal projelere yardım et, bayrağımıza, devlet düzenimize, kanunlarımıza sahip çık
ve saygı göster.
İzci başkalarına yardımcı ve yararlı olur;
Bir izci olarak başkalarını düşünür. İzci andında "Başkalarına her zaman yardımda
bulunacağım" sözünü verirsin, izci parolası "Daima Hazır”dır. İzci sloganı "Her Gün Bir
İyilik Yap”mayı hatırlatır. Bunların üçü birlikte ele alındığında senin başkalarına yardım
için verdiğin sözü oluşturur. Yardım edebilmek için nasıl yardım edebileceğini bilmen
gerekir. Örneğin, ancak ilk yardımı bilen biri kazaya uğramış birine yardım edebilir.
Bulunduğu yeri iyi tanıyan bir izci bir yabancının yolunu bulmasına yardımcı olabilir. Bir
izci olarak kendini yardımcı olmaya hazırlamalı ve yardım etme yolları aramalısın. İzciler
de para için çalışabilirler ama yardımcı olmaktan dolayı asla para kabul etmezler. Bahşiş
ümidi ile bir iyilik yaparsan o iyilik olmaz.
İzci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir;
Arkadaşlık bir aynaya benzer. Bir kimseyi gülümseyen bir yüz ile selamlar ve ona yardım
elini uzatırsan, gülümseyen bir cevap ve ihtiyacın olan yardımı alabilirsin. Bir arkadaş
sahibi olmak önce arkadaş olmakla mümkündür.
Bir oba ve oymağa katıldığın anda dünyayı saran bir kardeşlik örgütü içine girersin.
Buradaki çocuk ve gençler renkleri, inançları farklıdır. Ama hepsi izci kardeşlerindir. Onlar
da senin uyduğun söz ve türeye uyarak yaşamaktadır.
İzci naziktir;

Bu, izci kibardır demenin başka yoludur. Her gün nazik olup olmadığını gösterebileceğin
pek çok fırsat bulabilirsin. Her şeyden önce evinde nazik kibarlığıyla tanınan bazı insanlar
nedense evlerinde bunu unutmuş görünür. Sen onlardan olma. "Lütfen" ve "Teşekkür
ederim" cümleleri kolayca söylenebilir, basit yardımlar kolaylıkla yapılabilir. Gerek anne
ve babanın gerekse ailenin diğer üyelerinin senin için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğini,
onlara böyle davranışlarla hissettirebilirsin.
Görgü kurallarına dikkat edilmesi kişileri daima mutlu eder. Bir bayana kapı açmak,
otobüse binerken yer vermek, odaya bir misafir girdiğinde ayağa kalkmak, bayanlara
masaya otururken sandalyesini çekerek yardım etmek, izci liderlerini selamlamak,
asansörde rastladığın bir komşuna "İyi günler" demek senin nazik bir insan olduğunu
gösterir. Gençken nazik olmaya çalışmak, seni ilerde mükemmel bir insan yapacaktır.
İzci bitki ve hayvanları sever ve korur;
Bir köpeğin varsa ya da başka bir evcil hayvana sahipsen, ona karşı müşfik olmalısın.
Onu çok sever ve korursan her zaman senin yanında olur. Hayvanın, yemeğe, suya,
dışkılamaya ne zaman ihtiyaç duyacağını önceden anlamalısın. Bu ona göstereceğin özel
dikkatle olur.
Bir izci olarak yaşamında pek çok vahşi hayvanı tanıyacaksın. Bir akşamüstü dolaşırken
bir geyiğe rastlayabilirsin. Kamptayken, bir sabah çadırlarınızın yakınında bir sincap
görebilir ya da başını çadırın kapısından çıkardığında kuşların cıvıltısını duyar, onların
dallar arasında uçuşunu seyredebilirsin. Açık havaya ne kadar çok çıkarsan o kadar çok
birbirinden değişik hayvanın etrafta yaşadığını fark edersin. Böylece vahşi yaşamı daha
iyi tanır, onları korumak için daha fazla istek duyarsın.
İzci büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur;
Seni büyüten, seni şefkatle seven, seni olumsuzluklardan koruyan anneni, babanı ve aile
büyüklerini seviyorsun. Yalnız ailedeki büyükleri değil. Senden yaşça ve deneyimce daha
ilerde olan diğer insanları da aynı şekilde saymalı ve bu saygını davranışlarınla
göstermelisin. Büyüklerinin sana gösterdiği sevgiyi iyi bir insan, iyi bir izci olarak sen de
küçüklerine göstermeli, onları sevmeli ve korumalısın.

İZCİ PAROLASININ ANLAMI
İzci parolası "Daima Hazır”dır. Eski zaman şövalyelerinin parolası "Daima Hazır Ol"du.
İzciler de modern şövalyelerdir. Kendilerini her zaman güçlü tutmaya çalışan, problemleri
çözmeyi öğrenen, asla şaşkınlıktan donup kalmayan modern şövalyeler, izci parolası
zihnen ve bedenen; görevini yerine getirmeye, gerektiğinde tehlikelere göğüs germeye
ve başkalarına yardımcı olmaya hazır olmak anlamına gelir. Ne kadar çok izcilik becerisi
geliştirirsen o kadar iyi hazır olabilirsin. Örneğin, bir kazada, kazazedeye ilk yardım
becerinle yardım ederken boğulmakta olan bir çocuğu yüzme ve hayat kurtarma
çalışmalarında edindiğin becerilerle kurtarabilirsin. Bununla beraber "Daima Hazır"
parolasının izciliğin kurucusu BADEN POWELL tarafından yalnızca kazalar için
düşünülmediğini unutmamalısın. B.P. "Daima Hazır" parolası ile iyi bir vatandaş olmaya,
başkalarına mutluluk vermeye hazır olmayı kast etti ve her izcinin iyi şeyler için
çalışmaya ve olabilecekleri güçlü bir yürekle karşılayabilmeye hazır olmasını istedi. Yaşam
için hazır, mutlu yaşamağa ve elinden geleni yaptığını bilerek mutlu ölme "DAİMA
HAZIR".

İZCİ SLOGANININ ANLAMI

İzci sloganı "Her gün bir iyilik yap"tır. Bu o günkü günlük iyiliğini yap ve sonra o gün
başka iyilik yapma anlamına gelmez. Bu slogan gün boyunca iyilik yapma fırsatları arayıp
bu iyilikleri sessizce ve böbürlenmeden yapmak anlamına gelir. İyilik otomatik olarak
yapılmalı, yaşamının bir parçası olmalıdır.
Bazı iyilikler hayat kurtarmak gibi büyük, bazı iyilikler ise bir çocuğun caddeyi geçmesine
yardımcı olmak gibi küçük iyiliklerdir. Unutmaman gereken şey iyiliğin nazik olmaktan
görgü kurallarına uymaktan daha fazla bir şey olduğudur. Elbette nazik olacak görgü
kurallarına uyacaksın, ama yapacağın iyilik bunların ötesinde bir şey olacak.

DOĞA DAVRANIŞ KODUNUN ANLAMI
"Bir izci olarak, doğadaki davranışlarında temiz ve düşünceli, çevrenin korunması
konusunda duyarlı olacağım."
Doğada misafirsin. Bunu unutma. Tekrar davet edilmek istiyorsan duyarlı
olmalısın.Doğada, açık havada nerede olursan, doğanın devredeceğin bir miras olduğunu
unutmamalısın. Çöple, bu yurdun topraklarını, sularını, yollarını kirletme. Doğayı kirleten
şeyleri temizle. Ateş yakman gerekirse, doğru yerde yak, ateşin büyümesini, yayılmasını,
engelleyecek önlemleri al. Ateşle işin bitince uzaklaşmadan önce ateşin tamamen
söndüğünden emin ol. Çıkabilecek yangınları gördüğünde rapor et ve söndürülmesine
yardımcı ol. Doğada misafir olduğunu her zaman hatırla. Hiç bir misafir gittiği yere zarar
vermez. Kamp yaptığın yerlerde bağırıp, gürültü edip çevredeki kampçıları rahatsız etme.
Yurdumuzdaki ve dünyadaki doğal kaynakları korumalıyız. Çevrenin korunması
konusunda bir şeyler yapmalı ve çevre koruma konusuna nasıl katkıda bulunabileceğini
bilmelisin.
Çevre konulu projelerde yer al, ülkene, topluma yardımcı oy. Obanla ya da oymağınla
çevre projelerine katıl. Daha sonraları, izcilikte ilerledikçe, bu tür projeleri obandaki ya da
oymağındaki izciler için hazırlayan kişi sen olabilirsin. Bunu yapabilmek için çevre
konusunda bilinçlenmelisin.

