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SELÂM VE TOKALAŞMA
Dünyanın birçok yerinde ülkelerin resmî kuruluşu ve askeri personeli,
birbirlerini farklı şekillerde selamlarlar. Tüm dünya izcileri ise bir tek selam şekli
kullanırlar. Bu, izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir. Selam
verirken esas duruşta durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak
pantolon yan dikişine değdirilir. Sağ kol dirsekten kıvrılarak omuz
hizasına kaldırılır. Sağ el, sol taraftaki el şekline getirilir.
İzciler başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi
büyüklerine, yabancı ülke devlet başkanlarına, bayrağa, sancağa ve
cenazeye selam verirler.
İstiklal Marşı’mız ve diğer ülkelerin millî marşları söylenirken,
saygı duruşlarında, tören geçişlerinde, ünitece bir arada iken liderler
selam verir, diğer izciler esas duruşta bulunurlar. Kurs, kamp ve
törenlerde tüm yöneticiler selam verirler.
İzci selamı iki şekilde verilir: Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.
Baş açıkken selamlama: İzci selamını vermek için işaret parmağı, orta parmak ve yüzük
parmağı ile birleştirilir ve dik tutulur. Başparmak ise kıvrılan küçük parmağın üzerine konulur ve bir
halka oluşturulur, kol ise dirsekten kıvrılarak omuz hizasına kaldırılır.
Şapka/kep/bereyle selamlama: Başta şapka, bere veya kep varken selam veriliyorsa elin
parmakları aynı şekilde birleştirilir. Sonra işaret parmağı alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına
değdirilerek selam verilir. Avuç içi yere bakar.
İzci selamının anlamı: İşaret parmağı, Allah’a, vatana karşı görevleri yerine getirme; orta
parmak, izcilik türesine uyma; yüzük parmağı ise başkalarına her zaman yardımda bulunmayı ifade
eder. Küçük parmağın büyük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük
parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük
parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler.
İzci Selâmı
İzci selamı izci andının tekrarıdır ve sağ elle verilir. Her bir parmak, andın ve türenin
maddelerine işaret eder.
Parmakların anlamları;
1. Allah’a ve vatana karşı görevleri yerine getirmeyi,
2. İzcilik türesine uymayı,
3. Başkalarına her zaman yardımda bulunmayı
4. Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığını,
5. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve korumasını,
6. Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğuna ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesini
ifade eder.
İZCİ TOKALAŞMASI
Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan
duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada
tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler, diğer izci
kardeşleriyle tokalaştığında sol eliyle tokalaşır.
Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar.
Bunun nedenleri vardır. İzciler, tokalaşırken selam
vermek zorundadır. Bu nedenle sağ elleriyle selam
verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el kalbe
daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk
göstergesidir.

