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ÖZET 

Bu çalı�mada  �zcili�in Türk E�itim tarihindeki yeri analiz edilmi�tir. Bu amaçla, önce 
kavramsal çözümleme yapılmı�, izcili�e ili�kin olarak genel bir görü� verilmeye çalı�ılmı�, izcilik 
kavramı, dünyadaki geli�imi ve kazandı�ı anlam ele alınmı�tır. Daha sonra, Osmanlı  Devleti 
döneminde, izcili�e ili�kin ilk atılımların neler oldu�u, hangi amaçlarla kimler tarafından ba�latıldı�ı 
incelenmi�, Cumhuriyet Dönemine nasıl bir miras bırakıldı�ı belirlenmi�tir. Cumhuriyet Devrindeki 
çalı�malar da tarihsel geli�im evreleri göz önünde tutularak bugünkü anlamda modern izcili�in 
geli�im a�amaları çözümlenmi�tir.  

ABSTRACT 

The development of Boy Scout movement and the place of Boy Scouts in history of Turkish 
education were analyzed. Firstly, a conceptual analysis was carried out, a general scope was 
presented and the scouting and its development in the world was studied. The beginning of scouting 
in Ottoman State and its aims, pioneers and its inheritance to Republican Period were examined. The 
developmental stages of scouting in Republican Period  were determined  in the light of the stages of 
modern scouting of the World.  

Keywords: history of education, boy scout, scouting, education 

 
 

�zcili�in Do�u�u ve Anlamı 

Giri� 

�lkokul günlerimizde geçirdi�imiz ilk izcilik 
ya�antıları aklımıza ve izcili�in herkesçe bilinen 
parolası getirmektedir “Daima Hazır!”. Dünyada ve 
ülkemizde yakla�ık 90 yıllık geçmi�i olan bu 
kurumun günümüzde  hedefledi�i yere ula�ıp 
ula�madı�ı tartı�malıdır. �zcilik tarihi aslında e�itim 
tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Batıda ve 
özellikle Avrupa’da izcilikle ilgili yayımlanmı� ilk 
eserler, ba�ta Osmanlı Devleti olmak üzere, Türk 
toplumunda üzerinden çok uzun zaman geçmeden 
Türkçe’ye çevrilmi� ve e�itim tarihimize 
kazandırılmı� ve Türkiye’ye özgü izcilik 
çalı�malarını ele alan e�de�er yayınlar ortaya 
çıkmı�tır. Ancak bu çalı�maların belli okulların ve 
belli kurumların el kitapçıklarında yo�unla�ması 
izcili�in tarihini yazmayı da güçle�tiriyor.Türk 
e�itim tarihi çalı�maları içinde çok fazla yer 

verilmeyen izcilik çalı�malarının Cumhuriyetimizin 
ilk dönemlerinden bu yana, ülkenin genç nüfusunu 
bir arada tutma ve aynı hedefe yönelmede büyük 
etkisi olmu�tur. Unutulmamalı ki, hepimiz tarihin 
ürünüyüz, tarihimizi bilmeden bugünümüzü tam 
anlamıyla anlamamız olası de�ildir. Bu nedenle 
anılarımızı ve  belle�imizi mutlaka yenilemeliyiz. 
Çünkü gelece�i görebilmek için yaptı�ımız i�in 
tarihini bilmemiz çok önemlidir. Bir birey için 
hafıza ne ise, ulus için de “tarih” odur. Bu nedenle 
izcili�in gelece�ini daha iyi bir noktaya 
ula�tırabilmek için tarihsel geli�iminin belirlenmesi  
ve kavramsal çözümlemesinin yapılmasına 
gereksinim bulunmaktadır.  

�zcilik Nedir? 

�zcilik; gönüllü, uluslararası, üniformalı, 
çe�itli ya� gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, 
ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter geli�imine 
katkıda bulunan bir gençlik etkinli�idir. �zcilik, 
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milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese 
açık, gönüllü, politik olmayan e�itimsel bir gençlik 
hareketidir. �zcilik, çocuk ve gençleri mevcut 
özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve 
beden sa�lıklarını geli�tiren, onların bo� 
zamanlarını bir program çerçevesinde 
de�erlendirilmesini sa�layan bir e�itim aracıdır. Bu 
özellikleri ile izcilik, uygulamalı bilgi ve beceri 
kazandıran e�itim niteli�i ta�ır. Bu nedenle de 
izcilik tüm dünyada ö�retimi destekleyen bir 
etkinlik olarak de�erlendirilmi� ve  okullara ba�lı 
olarak izcilik organizasyonları kurulmu�tur. �zcilik, 
çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat do�ada 
e�itilmesiyle karakter, beceri, sa�lık, dayanıklılık, 
cesaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk 
e�itilebilecekleri  dü�üncesinden do�mu�tur. 
Ki�inin e�itimi, bedenen ve dü�ünsel oldu�u kadar 
ahlaken de büyük önem ta�ır. Bu nedenle de izcilik 
ahlak e�itiminde etkili bir  etkinlik olarak kabul 
görmektedir. �zcilik iyi yurtta� ve ulusa yararı da 
hedefleyerek evrensel bir  boyuta ula�maktadır 
(�zcinin El Kitabı �nternet Kaynakları).  

Dünya �zcili�inin Kısa Tarihçesi 

�zcilik çalı�maları ilk kez �ngiltere'de 
ba�lamı�tır. �zcilik dü�üncesini ortaya atan ki�i 
Gillwell Lord'u Baden Powel'dir.  �zciler onu kısaca 
BP olarak isimlendirmektedirler. BP izcilik 
dü�üncesine nasıl sahip oldu�unu "Erkek Çocuklar 
�çin �zcilik" adlı kitabında izcili�e ba�lamasını 
�öyle anlatmaktadır “�ngiltere sahillerinde dört 
karde�imle birlikte bir deniz izcisi olarak dola�tı�ım 
günler, çocukluk yıllarımın en güzel anılarıdır. 
Gerçi bizler gerçek bir deniz izcisi de�ildik, çünkü 
o zaman deniz izcili�i denilen bir�ey yoktu. Ama 
bizim bir yelkenlimiz vardı; her mevsim ve havada 
bu yelkenlide ya�ar ve onunla denizlerde dola�ırdık 
ve çok da e�lenirdik. Bu ya�antının zevkini 
çıkardı�ımız gibi  zorluklarına da katlanırdık. Sonra 
ö�renciyken bo� zamanlarımda, ormanlarda tav�an 
yakalayarak ve onları pi�irerek, ku�ları 
gözlemleyerek ya da hayvanların ayak izlerini takip 
ederek hayali izcilik yapardım. Daha sonraları asker 
olunca Hindistan ve Afrika ormanlarında yaptı�ım 
avcılık ve Kanada'nın orman köylerinde geçirdi�im 
ya�am, benim için çok zor ama bir o kadar da 
zevkli olmu�tur. Daha sonra Güney Afrika’daki 
çatı�malarda tam  bir izci gibi ya�amak fırsatını 
buldum. Evet bu ya�antı bana o denli zevk vermi�ti 
ki "bunu neden ülkemin gençleri de tatmasın diye 
dü�ündüm".  

Görüldü�ü gibi izcilik zevkli bir ya�antı içinde 
olmak ve bunu ba�kalarının da ya�amasını 
dü�ünmektir. BP bu dü�üncelerini kaleme alarak 
zevkli ve macera dolu ya�antıya di�er gençlerin 
nasıl katılabilece�ini sistemle�tirmeye çalı�tı. �lk 
kamp denemesini 1907'de Brownea adasında 
aristokrat ve kenar mahalle çocuklarından 
olu�turdu�u 24 ki�i ile yaptı. "Ba�arılı oldu�unu 
görünce 1908 yılında "Erkek Çocuklar �çin �zcilik" 
adlı kitabını yayımladı. Kitap kısa zamanda 
tükenince, yeni baskıları yapıldı ve pek çok ülkede 
milyonlarca sattı. Kitabın yayınlanmasından iki yıl 
sonra �ngiltere'de izci sayısının on bine ula�tı�ı 
belirtilmektedir. Bu BP’ın koydu�u sistemin 
gençler tarafından kolay kabul edildi�inin belki de 
ilk kanıtıdır. BP, 1910 yılında kız karde�i yardımı 
ile ilk kız izcilik çalı�masını da ba�latır ve aynı yıl 
Deniz �zcilik Te�kilatını da kurar. Sistemin hızla 
yayılmaya ba�lamasına ba�lı olarak küçük 
çocukların velileri ondan küçükler için de izcilik 
çalı�ması ba�latılmasını isterler. Bunun sonucu 
olarak 1913 yılında Küçük �zcilik çalı�ması 
ba�lamı� olur. 1917 yılında da daha büyükler için 
ergin izcilik çalı�ması da bu çalı�malara eklenir. 
Tüm dünyada hızla yayılan izcili�in dünya barı�ına 
katkısını sa�lamak için 1920 yılında ilk uluslararası 
izci kampı Jamboree yapılır. �zcilik artık 
uluslararası bir gençlik te�kilatı olmu�tur. Dünya 
izcilik te�kilatı kurulur ve BP ba�kanlı�ına getirilir. 
1941 yılında da hava izcili�i ba�lar (GSM 1974 ve 
�zcilik El Kitabı).  

�zci sözcü�ü  izci, iz süren, iz kovalayarak 
aradı�ını bulabilen kimse anlamına gelir. Geçmi� 
yüzyıllarda askerlikte ve avda iz takip etmek, iz 
sürmek bir meslek olarak kabul edilirdi. 
Günümüzde ise, halk arasında ve askerlikte izci ve 
izcilikten söz edilir ve yararlanılır. Kelime olarak 
çok dar bir anlamı bulunan, izci ve izcilik sözcü�ü  
(Pathfinder, Boyscout) �ngitere’de do�mu�, 
dünyaya yayılmı�tır.�lk ortaya çıkı�ı askeri 
amaçlıdır.Yüzyılın ba�langıcında, �ngiltere ile 
Afrikada’ki sömürgeleri arasındaki sava�larda 
�ngilizler çok zor durumlarda kalmı�lardır. O 
zaman genç bir asker olan Baden Powel, bu sava�ta 
yer alıyordu. �ngiliz askerleri iyi sava�ıyorlar fakat 
geceleri hiçbir �ey yapamıyorlardı, a�aç 
yapraklarının hı�ırtılarından korkuyorlar, gece 
takiplerinde gündüz oldu�u gibi hareket 
edemeyerek yollarını �a�ırıyorlar en küçük  
engellere takılıyorlardı. Powell, ileride bu tür 
ko�ullara alı�ık, küçük ya�tan itibaren do�ayla içiçe 
olan bir te�kilat kurmayı planlamı� ve aynı 



 

 67 

zamanda kız-erkek bütün gençlere dürüstlük ve 
irade sahibi olmak için gerekli ilkeleri vermenin 
yardımcı olaca�ını dü�ünerek ordudan emekli 
olduktan sonra  kendini izcili�e adamı�tır.Temel 
ilkeleri, 1920 yılında Londra Olimpiyatları 
nedeniyle yapılan izci toplantısında belirlenmi�tir. 
Baden Powell burada Dünya Ba� �zcisi olarak  
seçilmi�tir ve  �zcilik çalı�ması uluslararası nitelik 
kazanmı�tır (GSB:1974). Bu yayılmalardan, 
Tanzimat Dönemi ile askeri alanda ba�layan 
yenilikleri almakta tereddüt etmeyen Osmanlı 
Devlet adamları da  etkilenmi�, özellikle yurt dı�ına 
e�itim için gönderilen ki�iler, yurda döndüklerinde 
Avrupa’daki yenilikleri Osmanlı toplumuna da 
getirmi�lerdir (Güven, 2001). �zcilik de böyle bir 
etkinin sonucunda Osmanlı Devletine girmi�tir.  

Osmanlı Döneminde �zcilik: 

Osmanlı Devletinde �zcilik çalı�maları II. 
Me�rutiyet Dönemine rastlar. II. Me�rutiyet dönemi 
e�itim-ö�retim alanındaki geli�melerin yanısıra, 
Batılı kurumların da Osmanlı toplumuna 
girmesinde önemli rol oynamı�tır. Batıda ortaya 
çıkmı� olan  “Ke��aflık”(�zcilik) daha sonra 
Osmanlı toplumuna da ula�mı�tır. Osmanlı 
döneminde izcilik konusu ele alınırken Beden 
E�itimi ve Spor etkinliklerinin üzerinde önemle 
durulmalıdır. Beden e�itimi, okul içinde ve dı�ında, 
gençli�in spor gereksinimlerini kar�ılaması 
beklenen bir alan olmasına kar�ılık, devletin beden 
e�itimiyle ilgisi  yalnız askerlik alanıyla ba�lantılı 
olarak ele alınmı�tır. Bütün bu çabalar içinde, 
beden e�itimi dersi dendi�inde Galatasaray 
Lisesinin yerini önemle vurgulamak gereklidir. 
Ders çizelgelerinde, hazırlık sınıflarından itibaren  
beden e�itim ve spor dersleri konmu�tur. II. 
Me�rutiyet döneminde, okullara beden e�itimi 
dersinin girebilmesi için çabalar gösterilmi� beden 
e�itimi dersleri ve paralel olarak izcilik etkinlikleri 
1910’da  (Sultani) Liselerin 1911 ise �dadilerin 
programına girmi�tir. Bu nedenle beden e�itimi 
alanındaki geli�melerin getirdi�i yenilikler arasında 
�zcilik de vardır. 1910 yılının sonlarına do�ru “Sayi 
ve Terakki” Mecmuası, Lozan’da bulunan Ragıp 
Nurettin’in izcilik hakkındaki yazılarını ilk olarak 
basmaya ba�lamı�, izcili�i Osmanlı toplumuna 
tanıtmaya çalı�mı�tır (Pura, 1935). 

�zcili�e o zamanki adıyla “Ke��aflık” adı 
verilmekteydi.  Ke��aflık giri�imi ilk a�amada bir 
çok ailenin �ikayetine yol açmı�tır. Büyük ölçüde 
özel elbiselerle haftada bir-iki kez kentin 
sokaklarında boru ya da trampet çalarak gezmek 

olarak algılanmı�tır (Toprak, 1998:13). Beden 
e�itiminin bu �ekli, ilkin Edirne Ö�retmen Okulu 
ile  Galatasaray ve �stanbul Liselerinde 
uygulanmı�tır. Edirne’de �ttihat Mektebi Müdürü 
olan Nafi Atuf Kansu, Manastır’da Ö�retmen 
Okulu Müdürü Ethem Nejat’ın ve �stanbul’da 
Ahmet ve Abdurahman Robenson karde�lerin 
çabalarının bu geli�melerdeki rolü önemlidir. Gerek 
Galatasaray gerekse di�er okullarda yapılan izcilik 
çalı�maları, Baden Powell’in kurdu�u yapıyı örnek 
almı�lardır. Kurulu�unun üçüncü senesinde 
Robenson karde�lerin çabasıyla �stanbul’da 
oymaklar olu�turulmu�tur. Üsküdar Sultanileri, 
Vefa, Kadıköy ve Ni�anta�ı idadilerinde de benzer 
kurumlar kurulmu�tur. Bu arada bir kız izcilik 
örgütü de Haydarpa�a �ttihat Mektebinde 
olu�turulmu�tur.  Bütün ilkeleri belirlenen izcilik 
ilk olarak 1912 yılında yapılan küçük bir gezi 
çalı�masıyla halka duyurulmu� oldukça da ilgi 
çekmi�tir. Fakat bu geli�meler, Balkan Sava�ı 
nedeniyle yayılamamı�tır. Bu çalı�malarda �ttihat 
ve Terakki Cemiyetinin etkisi de büyüktür. �ttihat 
ve Terakki Cemiyeti, ülke gençli�inin daha iyi 
yeti�tirilmesi için Avrupa Okulları içinde 
uygulanan sistemi tanıtması ve uygulaması için 
Partfitt’i ça�ırmı�tır. �lk çalı�maların askeri alanda 
olması oldukça ilginçtir. 9 Nisan 1914’de “�zci 
Büyük Ortası” kurulabilmi�tir ve Enver Pa�a Ba� 
�zci seçilmi�, Partfitt ise vekil olmu�tur. Orta 
kolda�lıklarına Doktor Nazım, Eyüp Sabri (Toprak) 
ve Burdur Milletvekili, Atıf, Trabzon Milletvekili 
Resuhi ve Ziya Beyler seçilmi�tir (Pura, 1939:12).  

Parttiff, çalı�malarına ö�retmen okulunda 
ba�lamı�, ilk izcilerin yeti�tirilmesinde önceli�i 
ö�retmenlere vermi�, ö�retmen okulundan seçilen 
ö�rencilere yani genç ve yeni oymak beylerine, 
mors, semafor, topografya gibi izcili�e ili�kin 
yararlı bilgileri ve türlü izci oyunlarını ö�retmi�tir. 
�zcilerin kısa pantolon giymeleri öncelere tutucu 
kesimlerce tepkiyle kar�ılanmı� ancak Darülfünun 
Emini (Rektör) nin izcili�i desteklemek amacıyla 
izci kıyafetini giyip kısa pantolonla dola�ması bu 
tepkileri azaltmada rol oynamı�tır. Aynı dönemde 
12 Mayıs 1914’de izcilerin “Altın Ordusu”nun geçit 
töreni yapmaları öngörülmü�tür. Oymakların 
Tümüne Altın Ordu adı verilirdi. Mahalli ortalar 
izcilerine kuramsal ve uygulamalı dersler için bir 
yer ayrılırdı ve her ay ba�ında mahalli ortalar 
önceki ayın etkinliklerini bir raporla bildirirlerdi. 
Beyaz tenis �apkası giyen bu gruplar, kimi 
çevrelerce Müslüman çocukların �ngilizler 
tarafından Hıristiyanla�tırılması olarak algılanmı�-
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lardır. Bu tür yargıları kırmak için �ttihatçılar 
gazetelerde kar�ı propagandalara da giri�tiler 
(Toprak, 1998:15).  

�ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ülkenin 
özellikle askeri yapısını güçlendirecek böyle bir 
hareketi desteklemesi oldukça önemlidir. �zcilik 
çalı�maları  için somut çalı�malar yapılmaya devam 
edilmi�, tanıtım çalı�malarının yanısıra 1914 
Haziran ayında Maltepe’de bir kamp kurulmu�tur. 
22 Mayıs 1913’de izcilik kurulu toplanmı� 35 
maddelik bir yönetmelik (Bak: M.  Rahmi)  
hazırlanmı� ve izcili�in i�leyi� kuralları 
belirlenmi�tir (A�ir, 1939).  Bu kitapçıkta  
(Ke��af/Boyscout) ke��af rütbelerine de yer 
verilmi�tir. Ba� ke��af,  ba� ke��af zabiti, mıntıka 
ke��af zabiti, ke��af takım reisi, ke��af takım ba�ı, 
kurt ke��af, ehliyetli ke��af, birinci sınıf ke��af, 
ikinci sınıf ke��af ve müptedi ke��af gibi terimler 
ke��aflık için kullanılan rütbe kar�ılıklarıdır 
(Toprak, 1998:13).  

Birinci Dünya sava�ının çıkması nedeniyle, 
yabancı uzman ülkesine geri dönmü�, sava� yılları 
içinde Almanya’dan Albay Fon Hop getirilmi�tir. 
�zcilik böylece bir kurumsal yapıya dönü�türülmeye 
çalı�ılmı�tır. Bu uzman da �zcilik kurulu�larını 
(Osmanlı Güç, Gücü ve Genç Dernekleri) adıyla 
yenile�tirmek yolunu benimsemi�tir. 1909 yılından 
itibaren bazı okullarda belirtileri görülen izcilik, 
önce Osmanlı Gücü dernekleri sonra Osmanlı Genç 
dernekleri adı ile özellikle Balkan Sava�larının 
etkisi ile canlanma göstermi�tir (Akyüz, 2001:268). 
Osmanlı Gücü Derneklerinin  yönetmeli�inin 
be�inci maddesinde; Osmanlı güç derneklerinin 
hazırlık �ubesini olu�turan izcilik derneklerine 12-
17’ye kadar olan, asil genç derneklerine ise 17’den 
yukarı olan Osmanlılar kabul olunur denilerek, bu 
kurumun yukarıda belirtildi�i gibi askeri yönünün 
vurgulandı�ı kendili�inden ortaya çıkmı�tır. Bu 
atılım, sava� sonunda ülkenin genel durumu dikkate 
alındı�ında yine durgunlu�a u�ramı�, fakat 
okullarda ya�amaya devam edebilen izci oymakları 
izcili�in Cumhuriyet dönemine aktarılmasına 
yardımcı olmu�tur (Ayas, 1948:551). 1916 yılında 
yine M.Rahmi tarafından ilk kez  batıdan çevirisiyle 
Baden Pavel’ın �zcilik kitabı �zci Rehberi olarak 
Osmanlıca basılmı�tır daha sonra Latin Harfleri ile 
de baskısı yapılmı�tır. Aynı kitaptan yararlanarak, 
Galatasaray �zcileri Oymakbeyi �zci Ahmet 1930 
yılında  Türk �zci Te�kilatı ba�lıklı kitap Türkçe 
yayımlanmı�tır. Bu iki kitap arasında büyük 
paralellikler bulunmaktadır (Kar�ıla�tırmalar için 
Bak:�zci Ahmet, 1930 ve M.Rahmi �zci Rehberi). 

Daha sonra Fuat Pura 1939 yılında “Bizde ve 
Dünyada �zcilik” adlı kitabı  yayımlamı�tır.  

�zcilik e�itimin verilmesinde askeri ve yurt 
savunmasına yönelik ilkelerin önemli rol oynadı�ı 
görülür. Bu çalı�malar yalnız �stanbul  ile sınırlı 
kalmamı�  di�er bölgelerde de  benzer etkinlerin 
yapıldı�ı görülmü�tür. Bu ki�isel çabaların 
öncülerinden biri de Kazım Karabekir’dir. �zcilik 
çalı�malarının ilk kez askeri e�itim adı altında 
yapılması, Kazım Karabekir’in “Çocuklar Ordusu 
Te�kilatı” çalı�malarıyla özde�le�tirilmi�tir. Kazım 
Karabekir, 1914 yılında Harbiye Nezareti 
(Savunma Bakanlı�ı)’ne ba�lı “Osmanlı Güç 
Dernekleri Nizamnamesi” nde ordu ve kolordu 
komutanlarına verilen yetkiye dayanarak, bölgesi 
içine giren askeri ve resmi okullarından olu�an 
“Çocuklar Ordusu” adı verilen bir kurum 
kurmu�tur. Bu kurumun i�leyi�ine bakıldı�ında 
Osmanlı Devletindeki çocuk ve gençlik örgütlerinin  
ve izcilik kurumunun kurulu�uyla aynı tarihlere 
denk dü�tü�ü görülür. Haziran 1913’de kurulan 
Türk Gücü Cemiyeti ile o zamanki deyimiyle 
ke��aflık yani bugünkü “izcilik” çalı�maları 
ba�lamı�tır (Balcıo�lu, 1992:98). 

Ama bu çalı�malar tam olarak anlatılamadı�ı 
ve kavranamadı�ı için �ttihatçıların müdahalesine 
de yol açmı�tır (Toprak, 1998:16). Savunma 
Bakanlı�ı ve �ttihatçılardan yakın destek gören bu 
kurumun geli�imine yukarıda de�inilmi�ti. ��te 
Kazım Karabekir’in Do�u Anadolu’da kurmu� 
oldu�u “Çocuklar Ordusu” te�kilatı bu izcilik 
çalı�malarının uzantısı olarak ortaya çıkmı�tır. 
Kazım Karabekir, Osmanlı Güç Dernekleri 
Nizamnamesi’nde ordu ve kolordu komutanlarına 
tanınan yetki ile bu i�e ba�lamı�tır. Burada dikkati 
çeken nokta, kurulan bu kurumun milli birlik ve 
beraberli�i güçlendirme amacını gütmesi, 
olu�umunu askeri kurulu� sisteminden alması, alay 
�eklinde kurumsalla�tırılmasıdır (Köstüklü; 
2001:229). Tıpkı izcilikte oldu�u gibi belli bir 
üniforma ve kendilerine özgü bayraklarının oldu�u 
belirtilen bu kurumların komutanları da 
bulundukları yerlerdeki askere alma dairelerinin 
komutanlarıydı. Burada da askeri bilgilerin 
verdili�i, çe�itli dayanıklılık çalı�maların yapıldı�ı 
bilinmektedir. Bütün bu çalı�malar daha sonra yani 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra di�er illere de 
yayılacaktır. Kazım Karabekir’in bu çalı�maları lise 
ve ö�retmen okulları gibi üst kurumları da 
etkilemi�, Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan 
okullarda izcilik bir kol etkinli�i �eklinde yerini 
almı�tır. 
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I.Dünya Sava�ı sırasında Von Hoff’un 
ba�lattı�ı bu çalı�maların ve kurdu�u te�kilatın 
ba�ında bir askeri heyetin bulunması, ülkenin her 
tarafında çocukları küçük ya�ta asker yapacakları 
izlenimini uyandırdı ve Anadolu’nun çe�itli 
yerlerinde subayların olu�turdu�u  kurum askeri 
e�itime dönü�tü ve askeri boyutu kendi kendine 
kayboldu. Mondros Mütarekesinden sonra bazı 
okullardaki müdür ve ö�retmenlerin deste�i ile, 
durumları iyi olan ailelerin çocuklarından izci 
kıyafeti giyinmi� gruplar olu�turuldu. Bu gençler 
törenlerde ulusun ho�una gidecek bir görünüm 
sergilemesine ra�men izcili�i kuralları ile tam 
olarak yaptırdıkları da söylenemez (Akyüz, 
2001:269). Özellikle Mondros Mütarekesi 
yıllarında �zcilik Osmanlı’daki çe�itli grupların 
gövde gösterisi yapmalarına ortam olu�turmu�tur. 
Milli mücadelenin hemen sonrasında bu tür 
gösteriler engellenmi� ve Türk izcili�i canlanmı�tır. 

��gal yıllarında izcilik �stanbul’da ulusal 
kimli�in bir parçasını olu�turmu�tur. �stanbul’da 
i�gal güçleri dahil her tür toplulu�unun  ya da 
cemaatin bir izci örgütü vardı. Genç Hıristiyanlar 
Derne�i (YMCA) kayıtlarına göre kentte 8 ayrı tür 
izci örgütü bulunmaktaydı. Her örgüt kendi 
programını uygulamakla birlikte tümünün üye 
oldu�u uluslararası �zci konseyi vardı. Her ulusal 
izci örgütü bu te�kilatta üç üye ile temsil ediliyordu. 
Bu örgütün amacı izcili�e hizmet etmek ve ulusal 
grupları yarınla�tırmaktı. Örgüt bu konuda  ba�arı 
gösterememi�tir. �stanbul’daki azınlık okulları 
izcilik çalı�malarına öncülük etmi�lerdir. Örne�in 
Robert Kolejde Amerikan �zci örgütü Amerika’daki 
örgüte ba�lı olarak etkinlik gösteriyordu. 13-16 
ya�ları arasında 46 üyesi vardı. Üyelik ödentisi 
olarak 5 kuru� ödeniyordu. Her grup Çar�amba 
günleri toplanıyor çe�itli etkinlikler yapıp e�itim 
görüyordu. Beyo�lu’nda bulunan �ngiliz izci örgütü 
ise iki gruptan olu�uyordu. Bunlar Birinci �stanbul 
�ngiliz �zci Oyma�ı (The 1st Constantinople Troop 
of British Boy Scouts) ve Birinci �stanbul 
Uluslararası �zci Oyma�ı (The 1st Constantinople 
Troop of International Boy Scouts) idi.Bu izci 
örgütü do�al olarak �ngiliz mevzuatını 
uyguluyordu. Londra’da British National 
Headquarters diye bilinen merkeze kayıtlıydı.  

Her örgüt yedi ki�ilik üç “patrol” (devriye) 
içermekte toplam 42 ki�iden olu�maktaydı. Her izci 
giri� ücreti olarak 1 lira ve her hafta 5 kuru� aidat 
ödüyordu. Ya� grubu12-18 arasında de�i�iyordu. 
�zci oyunları, kamp kurma, yüzme, uzun yürüyü� 
temel etkinlikleriydi ama �ngiltere mevzuatını 

uyguladıkları için zorluklar çekiyorlardı, çünkü  
Türkiye’deki do�al hayat �ngiltere’den çok 
farklıydı. Yine �talyanlar tarafından Corpo 
Nazionale Grovani Exploratori Italiani, ne 
�stanbul’daki ba�ka bir izci grubu olarak ortaya 
çıkarılmı�tı.1 Temmuz 1920’de kurulmu�tu ve 
Merkezleri �talyan Mektebiydi. Buradaki sınıfları 
ve spor salonunu kullanıyorlardı. Örgüt Roma’daki 
ulusal merkeze ba�lıydı. �talyan Harp Dairesiyle 
organik ili�kileri olmasa da bu daireden yardım 
aldıkları bilinmektedir. �talyan izciler, iki yıllık 
askerlik hizmeti yerine altı ay asker oluyorlardı. Bu 
grup da her biri 4 oymaktan olu�an 12 patrola 
ba�lıydılar.  

Amerikalıların Wolf Clubs dedi�i, ülkemizde 
de sonraları Yavrukurt diye bilinen küçük grupları 
da vardı. Bunların ya�ları 8 – 12 arasında 
de�i�iyordu. �talyan izci örgütü 147 üyeden 
olu�uyordu. Bunlar arasında deniz izcileri de 
bulunuyordu. Hafta iki kez toplanıyorlardı. Örgüt 
yerel konularda zayıf olmakla birlikte giyimleri ve 
etkinlikleriyle �stanbul’un en gözde izci örgütüydü. 
Musevi’lerde bu dönemde kendilerine özgü izci 
kurumları olu�turmu�lardır. �stanbul ve çevresinde 
9 Musevi izci örgütü vardı. Her örgüt 5 ki�iden 
olu�uyordu. Her grubun ba�ında bir Scout Master, 
bir Asistan scout master, altı Chief Patrol leader ve 
altı Altı Patrol leader bulunmaktaydı. Musevi izci 
örgütü ünlü Maccabees’nin bir uzantısıydı. Chief 
Scout Master, Maccabees tarafından seçiliyordu. 
Musevi izci örgütünün ayrı bir el kitabı yoktu. 
Chief Scout Master programı yazıyor, di�er tüm 
izcilik kitaplarından yararlanarak bilgileri Musevi 
izci örgütüne uyarlıyordu. Musevi izci örgütü de 
kentin seçkin izci örgütlerinden biriydi.   

Rus izci örgütü de YMCA (Genç Hıristiyanlar 
Cemiyeti) tarafından ba�latılmı�tı. Kırım’dan 
�stanbul’a kaçan Rus mültecilerinin çocuklarından 
olu�an bu kurulu�, Rus �zci Komisyoneri Miralay 
Panticoff’un ba�kanlı�ında yedi birimden 
olu�uyordu. �kisi Genç Hıristiyanlar Cemiyeti 
içinde, ikisi Heybeliada’da biri Rus Mektebi’nde, 
biri Rus Lisesi’nde di�eri de Büyükdere’deydi. 
Toplam 140 izci bu birimlerde etkinlik 
gösteriyordu. 8-12 ya� grubunu kapsayan yavrukurt 
örgütünde toplam 90 çocuk bulunuyordu (Toprak, 
1998:14-15). Bu kurumların kurulu� amaçlarına 
bakıldı�ında bugünkü anlamda saf izci kurulu�u 
olmaktan çok, Osmanlı içindeki azınlıkları bir arada 
tutma amacı ta�ıdı�ı görülür. Bu kurumlar yabancı 
ve misyonerlerin üyelerini kendilerine telkinle 
ba�layacakları �ekilde düzenlenmi�lerdir. Yabancı 
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okullar buna öncülük etmi�lerdir. �zci te�kilatlarına 
Hıristiyan ve Müslüman gençleri de kabul 
etmi�lerdir. Özellikle yabancı okullarda okuyan 
çocukların izcilik te�kilatına katılması zorunluydu 
(Haydaro�lu, 1990:195).  

Balkan Sava�ı sonrasında izcili�in önemi 
devlet adamlarında anla�ılınca 1914’de �zci Oca�ı 
Tüzü�ü yayımlanmı�tır. Bu tüzük aslında 
olu�turulması açısından o günkü milliyetçilik 
duygularıyla  uyum içindedir. �zciler yeteneklerine 
göre, Adsız, Çeri, Tekin, Alp ve Tarhan olmak 
üzere 5 kademeye ayrılmı�tı. Adsız bir ay içinde 
izcilikle ilgili bilgileri ö�rendikten sonra sınavı 
verirse Çeri sınıfına geçebilecekti. Adsız olmak için 
izcilik töresini ezbere bilmek ve anlamını 
açıklayabilmek geriyordu. Ant içip Çeri olana 
Ocak’ta ad ve izcilik i�areti  olan ongun verilirdi. 
Çeri ikinci bir sınavla ancak tekin sınıfına 
yükselebilirdi. Tekin özel bir beceri kazandıktan 
sonra bu becerisi için bir gedik alıp Alp sınıfına 
geçebiliyordu. Be� hünerden geçen Alp’e Tarhan 
adı ve ellerine Tarhan beratı verilirdi (Toprak, 
1998:16). 

 1914 yılında yayımlanan kitapta �zcilik Töresi 
�u �ekilde ifade edilmi�tir;  

1- �zcinin sözü sözdür. �zci namus ve �erefini 
her �eyin ve hatta hayatının üstünde tutar 

2- �zci itaatlidir. Çünkü ülkenin güvenli�inin 
ruhu için bunun gereklili�ini bilir. 

3- �zci giri�kendir. 

4- �zci bütün i�lerde sorumlulu�u almaktan 
kaçınmaz. 

5- �zci herkese kar�ı yasal davranır. 

6- �zci di�er izcileri gerçek karde� bilir. 

7- �zci mert, cesur ve daima zayıfları 
korumaya hazırdır. 

8- �zci her gün bir iyilik yapar. 

9- �zci hayvanları sever ve onlara kötü 
davrandırmaz. 

10- �zci hep �en ve umutludur. 

11- �zci ba�kalarının haklarına kar�ı saygılıdır. 

12- �zci onurlu ve �ereflidir. 

Aynı yıl kabul edilen �zci Oca�ı �ç Tüzü�ünde 
izci andı ise �öyledir: “ Tanrıya ibadet ve hakana 
itaat edece�ime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, 
kanuna hürmet eder, yi�it bir adam olarak hareket 

eyleyece�ime, vatanımı sevip sulp ve harp 
zamanlarında fedakarlıkla hizmet yapaca�ıma ve 
izci töresine ba� e�ece�ime söz veririm”  Yıllar 
geçtikçe bu ant özde aynı kalarak bazı 
de�i�ikliklere u�ramı�tır.  

Mondros Mütarekesinden sonra, izcilik adına 
bazı çalı�malar ba�lamı� ve bunlar kurtulu� 
sava�ına kadar  belli belirsiz sürmü�tür. Müslüman 
ve Türk gençler sokakta düzenli yürüyen di�er 
cemaat gençlerine özenerek kendi izci örgütlerini 
olu�turmaya koyuldular. Baba o�ul Du Berry’ler 
Galatasaray’da bir izcilik kursu açtılar. Galatasaray 
mektep izci grubuna ya�ları 10 ile 20 arasında 230 
çocuk yazıldı. Yetimhanelerde, Beyaz ve �stanbul 
Erkek Lisesi (Sultanisi) de bu çalı�malarda yer 
almı�lardı. Ama ilginç olan nokta buradaki 
çalı�maları, i�gal kuvvetlerince askeri e�itim olarak 
görülmesi ve denetlenmesidir (Toprak 1998: 19). 
Bize verilen bazı bilgilere göre özellikle Çanakkale 
ve Balıkesir civarlarında kurulmu� olan �zci 
te�kilatlarının bizzat bu sava�lara asker 
kalmadı�ından askeri amaçla katıldı�ı da ortaya 
çıkmı�tır. Özellikle Balıkesir izci takımları sava�a 
do�rudan katılmı�lardır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde �zcili�in Geli�imi 

Cumhuriyet döneminde, izcilik çalı�malarının 
belirleyici ö�esi, ulusun savunması ve vatanın 
korunması olmu�tur. Bütün izcilik kurumlarında, 
izcilerin sava� zamanında gerekirse silahını alıp 
cepheye ko�aca�ı ya da geri hizmetlerdeki i�leri 
yapacakları hedef olarak konmu�tur. Türk ulusunun 
kazanaca�ı zaferlere katkıları vurgulanmı�tır (Pura, 
1935:13). Mili Mücadele sonrasında izcilik yeniden 
yapılandırılmı�tır. �stanbul ve Anadolu’daki okullar 
izcilik �ubelerini olu�turmu�lardır.1923’de TBMM 
hükümeti �stanbul Vilayeti Türk �zciler Oca�ı 
Nizamname-i Esasini yayımladı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün koruması altında kurulan bu kurumda 
ba� izcili�e ise bizzat Atatürk getirilmi�tir. 1 Mart 
1923’de   kurulan bu yeni izci örgütü 22 Mayıs 
1923’de Ö�retmen Okulunda ilk toplantısını yaptı.  

Bu tarihten sonra izcilik çalı�malarının 
Cumhuriyet dönemi içinde ilk kez yasal  e�itim 
kurumları için  ele alınması,  E�itim Bakanlı�ının 
bu konuya yer vermesi  15 Temmuz 1923 yılında 
toplanan, Birinci Heyet-i �lmiye’ toplantılarında 
gerçekle�mi�tir. Heyeti �lmiye, genel kültürden, 
mesleki e�itim verilmesine kadar birçok konuyu ele 
almı� ve okullardaki sosyal etkinlikleri düzenlerken 
izcili�e özel önem vermi�tir. �zcili�in okullarda 
özellikle sultanilerde kurulmasına ili�kin 
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yönetmeli�in çıkarılmasında ilk atılımları 
yapmı�tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif 
Vekaleti (E�itim Bakanlı�ı) Sultani (lise)’lere 
ili�kin düzenlemede ilk kez sultanilerde izcilik 
birimlerinin olu�turulması ele alınmı�tır (Yücel, 
1938:20). 1923 yılı içinde toplanan Birinci Heyet-i 
�lmiye Kararları” Sultani �zcilik Te�kilatı 
Esasiyesi” (Yönetmeli�i) içinde ele alınmı�tır. 
1922’de kız ve erkek Sultanileri kız ve erkek 
idadileri için hazırlanan ders çizelgelerine Beden 
E�itimi dersi konmamı�, fakat aynı yılın orta okul 
ders çizelgelerine birer saat Beden E�itim Dersi 
konmu�, olması, 1923 tarihli Heyet-i �lmiye’nin 
gündeminde izcili�in ele alınması  bu etkinli�e yer 
verildi�ini göstermektedir (Ergün, 1982:26-27, 
Cicilio�lu, 1985). Özellikle 1922 yılında Kurtulu� 
Sava�ının kazanılmasından sonra geli�en 
ça�da�la�ma hareketlerine paralel olarak �zcilik 
Ortası Kurulmu�tur. Bu ortanın ba�kanlı�ı e�itim 
müdürlü�üne verilmi� ancak, bu durum izcili�in  
farklı ellere geçmesine ve ilginin azalmasına yol 
açmı�tır. Bunu gören ilgililer, Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra yasal temellerini 
olu�turmu�lardır. Birinci Heyet-i �lmiye e�itim 
tarihimiz açısından ulusal e�itim anlayı�ının 
kurulması ve yürütülmesi için ilk çabaların 
gösterildi�i geni� katılımlı bir olu�um olarak 
izcili�e de katkıda bulunmu�tur.  

�zcilikle ilgili maddelerin  Sultani’lerin 
kurulu� yönetmeli�ine konulmasında Galatasaray 
Lisesi müdürü Faik Bey ve �sveç’te beden e�itimi 
konusunda yeti�ip ülkeye geri dönmü� olan  Selim 
Sırrı Tarcan’ın çabalarını vurgulamakta yarar 
vardır. Çünkü Birinci Heyet-i �lmiye Tutanaklarına 
bakıldı�ında Galatasaray lisesi müdürü Faik Bey ve 
beden e�itim ö�retmeni Selim Sırrı Tarcan’ın ve 
Büyük �zci Ortası (adı verilmemi�) ına katılanlar 
içinde yer aldıklarını görüyoruz (BirinciHeyet-i 
�lmiye Tutanakları). Heyet-i ilmiye toplantısında en 
çok önem verilen konulardan biri beden e�itimi ve 
izcilik olmu�tur. Bu etkinliklerin kurumsalla�ması 
için komut öneriler verilmi� ve okulların bu konuya 
bilimsel yakla�maları gerekti�i özellikle Selim Sırrı 
Tarcan ve Faik Bey tarafından vurgulanmı�tır. 
Toplantının sonunda Beden E�itimi ve �zcilik 
Komisyonu önemli kararları içeren raporunu 
yayımlamı�, bir izci ve ke��af te�kilatı kurulması 
hakkında somut öneriler getirmi�tir (Yücel, 
1938:25, Unat, 1964:28-29). Atatürk bizzat Albay 
rütbesindeyken, Avrupa’daki izcilik çalı�malarını 
yakından görmü� ve izcili�in önemi ve gere�i 
üzerinde ayrıntılarıyla durmu�tur. �zcili�in çok 

yönlü olan amaçlarını milli, insani, sa�lık ve e�itim 
yönlerinden  ta�ıdı�ı de�eri belirtmi�tir (GSB. 
1972:50). 

Kurtulu� sava�ından sonra kalkınma çabası 
içine giren ülkemizde, izcilik Cumhuriyetin ilk 
yıllarında duraklama dönemine girmi� ama 
Cumhuriyetin ilanından sonra �zciler ulusal 
bayramlarda ve geçit törenlerinde büyük sayılarla 
kendilerini göstermeleriyle tekrar canlanmı�tır. 
1927 yılından itibaren sayıları hızla artan izciler, 
1935 yılında Milli E�itim Bakanlı�ı bünyesinde 
2773 sayılı kanun ile Beden E�itim ve �zcilik 
Müdürlü�ünün kurulmasıyla beraber hukuki olarak 
tanınmı�lardır. Böylece izcilik belli kural ve 
ilkelere ba�lanmı�tır. Giri�ilen hazırlık 
çalı�malarından sonra, bu çalı�maların ilk ürünleri 
ortaya çıkmı� ve 1942 yılında izcilik geli�me 
yolunda yeni bir a�amaya ula�mı�tır. Orta dereceli 
okullarda birer “�zci Oyma�ı” kurulmu� eski izci 
oymakları kaldırılmı�tır. Bakanlı�ın verdi�i bir 
emirle, okullarda izcilik çalı�maları için belli bir 
kıyafetin zorunlu olmaması da vurgulanmı�tır. 
�zcilikte sa�lık, ahlak, yurt sevisi ve bilgisi 
yönünden gözetilen amaçlara yönelmek için 1943 
Temmuzunda 12 çe�it izci oyma�ından 450 izci 
kampa çıkarılmı�tır. Ö�renciler bu kamları 
�ehirlerden uzak noktalarda ve çadır hayatında 
geçirmi�lerdir. Kamplar 10 gün sürmü�, bu süre 
içinde izciler kamplara yakın köylere yaptıkları 
gezintilerle bilgiler edinmi�lerdir (Ayas, 1948:553). 

1928 tarih ve 1246 sayılı kanunun birinci 
maddesi gere�ince “Türkiye Cumhuriyetinde 
okullarda  izcilik, ke��aflık, boyscoutluk veya di�er 
herhangi isim ve unvan altında izcilik te�kilatının 
olu�turulması hakkı Türk vatanda�larına aittir” 
maddesi ile izcili�in olu�umu kanuni hükme 
ba�lanmı� ve kanunun 2., 3. maddelerinde ilgili 
konular düzenlenmi�tir.” Kurulu�u Osmanlı 
devletine uzanan izcilikle ilgili ilk çalı�malar askeri 
liderlerin öncülü�ünde gerçekle�mi�tir. �lk izci lider 
yeti�tirme kursu, 24 Nisan 1914 yılında açılmı�tır. 
Haziran 1914’de açılan kursa 260 ki�i katılmı�, 26 
Temmuz 1914 tarihinde �stanbul/Kilyosta ilk izci 
kampı açılmı�tır. Cumhuriyetle birlikte, izcilik 
çalı�maları Milli E�itim Bakanlı�ı (Daha önceki 
adıyla E�itim Bakanlı�ı) içerisinde sürdürmü�tür. 
1947 yılında ilk resmi yurt dı�ı çalı�ması Fransa 
Massion Jamboriesinde gerçekle�tirilmi�tir. 1 
Aralık 1950 tarihinde Dünya �zcilik Te�kilatına 
üyelik i�lemlerimiz kabul edilmi�tir. 1980 
sonrasında çalı�malar aksaklı�a u�ramı�, 1983 
yılında Gençlik ve Spor Bakanlı�ı ile Milli E�itim 
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Bakanlı�ının birle�tirilmesi ile kurulan “ Milli 
E�itim Gençlik ve Spor Bakanlı�ı” döneminde 
izcilik çalı�maları farklı boyut kazanmı�, izcilik 
çalı�maları örgün ve yaygın ö�retim kurumlarına 
indirgenmi�, 1990 yılında Milli E�itim Bakanlı�ı 
içinde “Okul içi Beden E�itimi Spor ve �zcilik 
Dairesi” kurulmu�, Ba�bakanlık Genel Müdürlü�ü 
içinde de �zcilik Federasyonu kurulmu�,  örgün 
ö�retimin yanısıra üniversitelerde izcilik 
çalı�malarının yürütülmesi amaçlanmı�tır (MEBb, 
1995:23). 

Cumhuriyet döneminde izcili�in amaçlarından 
birisi de okulun duvarları içine sıkı�mı� olan 
ö�rencileri, bulundukları ortamdan dı�arı çıkararak, 
do�ayı tanıtmak ve buralardaki hayatı göstermek ve 
onları do�ayla içiçe getirmek önemli bir hedef 
olmu�tur. 

�zcili�in hedefleri �u ana ba�lıklar altında 
toplanmı�tır,  

1. Bıktırmayan, bilinçli, ahlak disiplini 
içinde, sa�lam bir karakter geli�tirmek ve 
çocuklara sorumluluk kazandırmak, 

2. Bireylere beceri kazandırmak, dü�ünce 
sahibi olmalarına yardımcı olmak, tartı�ma 
ve ele�tirel dü�ünmelerini sa�lamak, 

3. Sa�lık, enerji, dayanıklılık ve ya�ama 
sevincini a�ılamak, 

4. Toplumu sevmeyi ve ona hizmet etmeyi 
ö�retmek, 

5. �deal sahibi yapmak, 

6. Mücadeleye alı�tırmak, 

7. Disiplinli hale getirmek, 

8. Çocu�u bugünle beraber yarına da 
hazırlamak, herhangi bir durumda yurt 
savunmasını ba�aracak güç sahibi 
yapmaktır. 

Bu hedeflere bakıldı�ında, Cumhuriyetin ilk 
yıllarından II. Dünya sava�ı yılları da dahil olmak 
üzere, izcilikte hedeflenen olgunun, bireyleri aynı 
zamanda yurt savunmasına hazırlamak ve onları bu 
konularda bilinçli hale getirmek oldu�u ortaya 
çıkacaktır. Örne�in M. Kemal Atatürk izcili�in 
önemini, yayılması gereklili�ini ve amacını �u 
sözleriyle açıklamakta; “Yurt savunması 
bakımından da hayli önemli olan izcilik, ferdi ve 
milli e�itim bakımlarından da o nispette önemlidir. 
Bütün hükümetlerde, izcilik te�kilatı birbiri ile 
adeta yarı�ırcasına yayılmakta, geni�lemekte ve 

mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve beden 
yeti�tirmektedir” (MEBa, Yılı Belirtilmemi�, :v).  

Ba�bakan �smet �nönü, 1934’e 23 Nisan 
kutlamalarında izcilere �u görevleri veriyor; “ do�ru 
sözlü, temiz, yürekli, vatan için kahraman ve 
fedakar, çalı�kan ve bilgili olmaya çalı�ınız. Ancak 
bu ahlakla ve vatan için canınızı feda etmek ülküsü 
ile birbirinizi severek Türk adını göklerde 
tutabilirsiziniz” Aynı törende Genel Kurmay 
Ba�kanı Mare�al Fevzi Çakmak’ın verdi�i demeç 
de izcilik konusuna bakı�ı aydınlatmaktadır. 23 
Nisan törenlerinde geçen izcilere hitaben izci 
liderlerine �unları söylemi�tir; “ .. düzen ve 
mükemmeliyetin ayrıcı dı�arıda subayları 
selamlamaları gibi askerlik sevgisine dayanan güzel 
bir duruma yol açması, Milli E�itim Bakanlı�ı 
Beden E�itimi bölümünün askerlik bilgi ve 
sevgisini ö�rencilere a�ıladıklarını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu nedenle, Genel Kurmay’ın 
kutlama ve te�ekkürlerini sunarım...”  Görüldü�ü 
gibi sava� yıllarının getirdi�i sıkıntılar ve daha ileri 
yıllarda çıkabilecek olan di�er sava�ları önleme 
konusunda izcilik kurumu da göz önünde 
tutulmaktaydı. Zaten izcili�in parolasına baktı�ımız 
da bunu görmek olasıdır “Daima Hazır!”. Buradaki 
temel ilke, nasıl hareket edip, ulus için nasıl yararlı 
olabilirim gerekti�ini göstermektir. 

Sonuç 

Türk e�itim sisteminde, Cumhuriyet 
rejiminden daha eski bir yere sahip olan, izcili�in 
do�u�u ve geli�imi göz önünde bulunduruldu�unda 
temellerinin sa�lam atılmı� oldu�u ortaya 
çıkmaktadır. Osmanlı Devletine kadar tarihi uzanan 
izcilik, ku�kusuz çıkı� yeri �ngiltere olmasına 
kar�ılık, aynı yıllarda Avrupa’da e�itim görmü� ve 
ülkeye dönmü� olan asker ve sivil kökenli 
aydınlarca ülkemizde de kurumsalla�tırılmı�tır. 
�zcilik etkinlikleri, di�er toplumsal etkinliklere 
göre, askeri bir yönü olması nedeniyle gerek devlet 
adamları gerekse askerler tarafından kolay kabul 
görmü�tür. Özellikle II. Me�rutiyet Devrinde, �ttihat 
ve Terakki Cemiyeti üyesi olan subayların bu tür 
e�itimi, ülkenin güvenli�ini göz önüne alarak 
vurguladıkları açıktır. Fakat, her alanda oldu�u gibi 
izcilik alanında da geli�meler, Osmanlı Devletinin 
son yıllarındaki sava�lar ve karı�ıklıklar nedeniyle 
geri kalmı�tır. Çünkü gerek Balkan Sava�ları, 
gerekse I. Dünya Sava�ı bu tür etkinliklerden çok 
dikkati sava� konusuna çekmi�, nüfusun büyük bir 
kısmı sava�a gitmi�tir.  
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Cumhuriyet dönemi ise izcili�in, usta çırak 
ili�kisinden uzakla�tırarak, artık kurumsal bir 
yapıya oturtma çabalarının somutla�tı�ı dönemdir. 
Cumhuriyeti kuran kadroların hemen hepsi 
dönemin özelli�i gere�i, askeri e�itime ve askeri 
e�itimin temeli olarak gördükleri izcilik e�itimine 
önem vermi� ve kendileri bizzat kurumsal 
yapılanma için öncü olmu�lardır. Cumhuriyet 
dönemi e�itiminin politika ve uygulamalarının 
olu�turulmasında önemli olan  Heyet-i �lmiye 
toplantılarının ilkinde izcili�e atıf yapılması ve 
izcilik yönetmeli�inin hazırlanmasının 
vurgulanması, Cumhuriyet’in izcili�e verdi�i 
önemin bir göstergesidir. �zcilik çalı�maları 
Cumhuriyet dönemi içinde farklı kurum ya da 
kurulu�lara ba�lı olarak sürdürülmesine kar�ılık, 
geli�imi durmamı� ve kamp ve uluslar arası 
çalı�malarla dünya izcili�i içinde de önemli yer 
edinmi�tir. Hem bilimsel hem de kurumsal yapısını 
gerçekle�tirebilmi� bu kurumun daha iyi duruma 
gelebilmesi için yapısal ve örgütsel desteklerin 
sürdürülmesi, ülke çapında daha yo�un etkinlikler 
yapılması gereklidir.  
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