
İzci Türesi

Tüm dünya izcilerinin kabul ettiği İzci Türesi ilk kez Baden Powell’ın ‘Scouting for Boys’ (Erkek
Çocuklar için İzcilik) isimli kitabında, 1908 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta 9 maddeden
oluşan bu türeye 1911 yılında Baden Powell’ın kendisi tarafından 10. Madde de eklenerek
bugünkü hali verilmiştir.

  

İzci Türesi’nde bir izcinin davranışlarının niteliklerinden açık bir şekilde bahsedilir.

  

İzcilik yaşamlarının başında İzci Türesi’ne uyacaklarına ant içen izciler, bu kuralları hayatlarında
başarıyla uygular ve iyi birer izci olmanın yanında iyi birer birey olarak da amaçlarına ulaşırlar.

  

Her ülkenin kullandığı türelerde çok küçük farklılıklar görünse de, içerik olarak hepsi birbirinin
aynısıdır.

  

İzci Türesi

  

1- İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.

  

2- İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

  

3- İzci, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur.

  

4- İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.
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5- İzci, herkese karşı naziktir.

  

6- İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

  

7- İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

  

8- İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.

  

9- İzci, tutumludur.

  

10- İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

  

Scout Law (English)

1-  A Scouts' honour is to be trusted.

2-  A Scout is loyal to The Queen, His Country, His Scouters, His Parents, His Employers and to
those under Him.

3-  A Scouts' duty is to be useful and help others.

4-  A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what Country,
Class or Creed the other may belong.

5-  A Scout is courteous.

6-  A Scout is a friend to animals.

7-  A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader, or Scout Master without question.

8-  A Scout smiles and whistles under all difficulties.
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9-  A Scout is thrifty.

10-  A Scout is clean in thought, word and deed.

Pfadfinder Gesetz (German)

1-  Auf die Ehre eines Pfadfinders kann man unerschütterlich bauen.

2-  Der Pfadfinder ist treu und zuverlässig.

3-  Der Pfadfinder ist hilfsbereit.

4-  Der Pfadfinder ist Bruder aller Pfadfinder und Freund aller Menschen.

5-  Der Pfadfinder ist duldsam und ritterlich.

6-  Der Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere.

7-  Der Pfadfinder weiss sich einzuordnen.

8-  Der Pfadfinder ist immer frohen Mutes.

9-  Der Pfadfinder ist einfach und sparsam.

10-  Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Taten.

Legge Scout (Italian)

1-  L'onore di uno Scout è di essere creduto.

2-  Lo Scout è fedele: al Re, alla Patria, ai suoi Capi, ai suoi genitori, ai suoi datori di lavoro e ai
suoi sottoposti.

3-  Il dovere di uno Scout è di essere utile e aiutare gli altri.

4-  Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro Scout, a prescindere dalla classe sociale di
appartenenza.

5-  Lo Scout è cortese.

6-  Lo Scout è un amico per gli animali.

7-  Lo Scout ubbidisce agli ordini dei suoi genitori, del Capo Pattuglia o del suo Capo senza
replicare.

8-  Lo Scout sorride e fischietta in tutte le difficoltà.
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9-  Lo Scout è economo.

10-  Lo Scout è pulito nel pensiero, nella parola e nell'azione.
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