


Bir zamanlar telsizin olmadığı, 
kullanmanın yasak olduğu dönemlerde 
izciler, düdük komutları ile 
haberleşirlerdi. Düdük yalnızca 
komutları vermek için değil acil 
durumlarda mors alfabesini kullanarak 
da haberleşmeyi sağlardı. 

Birine direkt haber yollamak güzeldir 
ancak büyük bir topluluğa isteğinizi 
anlatmak çok önemli ve çok güzeldir. 
İşte bizler kamplarda bunu düdük 
komutlarıyla gerçekleştiririz. 



Teknolojinin ilerlemesi ile artık tüm 
kamplarımızda düdük komutları yerine 
telsizlerimizi kullanmaktayız. 

Ancak bu, düdük komutlarımızdan vaz 
geçtiğimiz anlamına gelmez. 

Bir çok kişide telsiz olmayabilir ama her 
izcinin cebinde mutlaka küçük bir 
düdük bulunur. 

Her izci ve lider düdük komutlarını bilir 
ama kullanmaz. 

Çünkü düdük sesi tabiatta istenmeyen, 
sevilmeyen bir sestir. 



Akşam Bayrak töreninde, Bayrağımız 
indirilmek üzere iken Nöbetçi Lider düdüğü 
ile ‘Dikkat’ komutu verir (Uzun düdük). Tüm 
kamp ahalisi bulunduğu yerden 
Bayrağımıza dönüp ‘Hazır Ol’ vaziyetinde 
selâm durarak Bayrağımızın inişini izler. 

Bayrağın inişi bitince ‘Rahat’ komutunu 
verir (Kısa düdük). Herkes işine devam 
eder. 

Özellikle gece herkes uyurken, etraftan 
duyulmasında artık bir sakınca olmayan 
‘Acil’ durumlarda da düdük kullanılır. 



İzci düdüğü, tiz ve düz bir ses çıkarır.  

Düdüğün içinde sesi titreştirmek için 
kullanılan küçük top bulunmaz. 

İzciler daha önce de söylediğimiz gibi 
yalnız ve yalnız acil durumları bildirmek 
veya yardım istemek için düdük 
çalarlar. 

Liderler ise gerek gördüğünde tabloda 
belirtilen düdük komutlarını kullanırlar. 

Hem dinleyecek olanların hem de 
çalacak olanların bu komutları çok iyi 
bilmesi gerekir. 



   DİKKAT, Aşağıdaki 
düdük komutları ‘Dikkat’ komutuyla başlar 
ve sonra aşağıdaki komutlar ilave edilir. 

   TOPLAN, Kısa düdükler 
arasındaki süre az ise, yani kısa düdükler 
kısa aralarla çalınıyorsa bu ‘Çabuk 
Toplan’ demektir. 
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Aşağıdaki Komutlar Dikkat Komutu verilmeden 
çalınır.   

    

DİKKAT TEHLİKE VAR, Bir kısa bir uzun düdük 
sesi arka arkaya çalınıyorsa genel bir tehlike vardır 
ve herkes koşarak, liderlerin önceden göstermiş 
olduğu yerde toplanır. 

   

DİKKAT TEHLİKE VAR, Bu aynı zamanda S O S, 
yani yardım çağrısıdır. Düdüğü çalanın acil yardıma 
ihtiyacı vardır. Herkes yardım etmek için düdüğün 
çalındığı yere koşar. 

 RAHAT, Hazır ol komutunun bittiğini anlatır. 

Kamp Yönetimi, o kamp için ilave komutlar ilan 
edebilir. 




