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GENÇLER ÝÇÝN BAZÝ ÖNERÝLER
Gençlerin anlaþýlmaz bir gizemciliðe deðil, sevgi ve rehberliðe gereksinimi vardýr. Ýþte gençler için
kimi öneriler:
· Zihninizi, yüreðinizi ya da bedeninizi herhangi bir kiþiye teslim etmeyin.
· Uyuþturucu ve alkolden uzak durun
· Para hiçbir zaman bedeninizden ya da zihninizden daha önemli deðildir; ancak yine de çalýþmalý
ve kendinize bakmalýsýnýz. Hiçbir þekilde geçiminizi baþkalarýna baðlamayýn.
· Arkadaþlarýnýzý ve yaþam koþullarýnýzý dikkatli bir þekilde seçin.
· Güvenebileceðiniz, her sorununuzda yardýmcý olan bir danýþman, bir akýl hocasý bulun, ancak
kendi yaþamýnýz için sorumluluklardan vazgeçmeyin.
· Ýyi bir eðitim her zaman için deðerli bir kazanýmdýr.
· Yola çýkmadan önce dikkatlice düþünmelisiniz.
· Nehirlerin tersine aktýklarý pek görülmemiþtir
· Kötülüðü bilin ama kendiniz yapmayýn.
· Unutmayýn yaþamýn aldatmacalarýnýn dýþýnda da bir yol vardýr.

AZÝM
Ringe daha ilk adýmýný attýðýnda, boks
yapmak için çok sýska olduðu söylenen Dünya
Aðýr Sýklet Boks Þampiyonu Muhammed Ali,
ilk koçu tarafýndan NBAde 3 sezon bile
kalamayacaðý söylenen ligin en genç sayý
kralý Tracy McGrady, klora karþý alerjisi
olmasýna raðmen henüz 17 yaþýnda yüzmede
22 dünya rekoruna sahip Ian Thorpe, uzun
mesafe atleti Haile Gebrselassie, futbol idolü
David Beckham
Onlar gelenekleri
deðiþtirerek imkansýzý baþarmýþ ve tarihi
rekorlara imza atmýþ tüm zamanlarýn en
büyük sporcularý.
Daha doðrusu onlarý baþarýlý kýlan tek þey:
AZÝM

ÝZCI ANDÝ
BÝLÝYOR MUYDUNUZ ?
Ýlk Türk futbol takýmý 1899 yýlýnda kurulan Black
Stacking Football Club týr. Bütünüyle Türk futbolculardan
oluþan kulüp ise 1901 yýlýnda kurulan Kadýköy Futbol
Kulübü dür. Bu takýmlara ek olarak kurulan diðer takýmlarla
1904te James La Fontaine Pazar Ligi adýyla tanýnan
ilk Türkiye ligini düzenledi. Ýlk þampiyon ise Ýmogene
takýmý oldu.

Tanrýya ve vatanýma karþý
vazifelerimi yerine getireceðime,
baþkalarýna her zaman yardýmda
bulunacaðýma,
izcilik türesine uyacaðýma,
kendými bedence saðlam,
fikirce uyanýk ve ahlakça dürüst tutmak için
elimden geleni yapacaðýma þerefim
üzerine and içerim.

EL ELE TUTUÞACAK DOSTLARINIZ ÇOK
OLSUN

ÇEVSAD ÝZCÝLERÝ SÝVÝL SAVUNMA
TAKBÝKATINA KATILDI

Bir yaz günü, plajda oturuyor, kumlarla
oynayan iki çocuðu seyrediyordum. Her ikisi de,
deniz kýyýsýnda, kapýlarýyla, kuleleriyle, tünelleriyle
kocaman bir kale yapmak için harýl harýl
çalýþýyorlardý. Kale neredeyse tamamlanmýþken,
büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Her þey bir
anda ýslak bir kum yýðýnýna dönüþmüþtü.
Tüm uðraþlarýnýn bir anda gözlerinin önünde
yok olduðunu gören çocuklarýn gözyaþlarýna
boðulmalarýný bekliyordum. Ama çocuklar beni
þaþýrttý. Aðlamak yerine ikisi de kalkýp el ele
tutuþtular ve gülerek kýyýdan biraz daha
uzaklaþarak yeni bir kale yapmaya giriþtiler.
Çocuklarýn, o anda bana önemli bir þey
öðrettiklerini fark ettim. Yaþamýmýzdaki her þey,
yapmak veya elde etmek için üstünde enerji
harcadýðýmýz her karmaþýk yapý, aslýnda kumdan
yapýlmýþlardýr. Yalnýzca baþka insanlarla
kurduðumuz iliþkiler ayakta saðlam kalabilir. Er ya
da geç, bir dalga gelip, kurmak için yoðun çaba
harcadýðýmýz çalýþmalarý anýnda yýkabilir. Böyle
bir durum
karþýsýnda yanýnda
yalnýzca tutacak bir
eli olan insan
gülümseyebilir

Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor
Kulübü Derneði Ýzcilik Þubesi izcileri örnek sivil
savunma takbikatý na katýldýlar. Orhangazi
Mahallesi Ömür mevkisinde yapýlan tatbikat,
hazýrlanan senaryo gereði 6.3lük depremin yýkým
etkisi ile baþladý. Çeþitli kurumlarýn ve kuruluþlarýn
katýldýðý tatbikatta çevsad izci ve liderleri
oluþabilecek bir depremde neler yapýldýðýna
yakýndan þahit oldular.

Rabi Harold
Kushner
(bütün dünya dergisi
aðustos 2003)

SULTANDERE ÝZCÝLÝK TESÝSLERÝ
ÇEVSADA DEVREDÝLDÝ.

Sultandere izcilik tesisi, tesisin bakým ve onarýmýný
yapmak, ihtiyaçlarýný karþýlamak, korumak,
kollamak kaydýyla Çevsad Ýzcilik Kulübüne
devredildi.
Tesisin devrinin ardýndan izci ve liderlerden oluþan
bir heyet çevre düzenlemesi ve temizliði için
Sultandereye gitti.
ÇEVSADDAN ÝFTAR PROÐRAMI
Tesisin devriyle ilgili bir açýklama yapan Dernek
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik ve Spor Kulübü
Derneði Ramazan ayý dolayýsýyla öðrencileri iftar Baþkaný Emin Can bu tesis baþta Çevsad olmak
üzere diðer izcilik faaliyetini yürüten izci ve spor
yemeðinde topladý. Çevsad gönüllülerinin
kulüplerinin faaliyetlerinde de büyük kolaylýklar
üstlendiði yemek haftada üç gün Cuma,
saðlayacaktýr dedi.
Cumartesi ve Pazar günleri veriliyor.
Ýlk etapta tesisin genel temizliðinin yapýldýðýný
belirten Can, bakým ve onarým konusunda ilk adýmý
EKÝM AYINDA NELER VAR
attýklarýný, bunun için liderlerden oluþan bir heyetin
tesisin ihtiyaçlarýný tespit için kollarý sývadýðýný
Dünya Çocuk Günü
Ekim ayýnýn ilk haftasý
sözlerine ekledi. Kýsa zamanda bu tesisi hayata
Hayvanlarý Koruma Günü 4 ekim
döndürmek biz Çevsad ailesinin yapacaðý
Dünya gýda günü
16 ekim
faaliyetlerde büyük kolaylýklar saðlayacaktýr. dedi.
Cumhuriyet Bayramý
28-29 ekim
Kýzýlay haftasý
29 ekim-4 kasým

GÖKKUÞAÐI
Dünyanýn bütün renkleri bir gün bir araya toplanmýþlar ve hangi rengin en önemli en özel
olduðunu tartýþmaya baþlamýþlar;
YEÞÝL demiþ ki: "Elbette en önemli renk benim..ben hayatin ve umudun rengiyim. Çimenler,aðaçlar,
yapraklar için seçilmiþim.. Söyle bir yeryüzüne bakin, her taraf benim rengimle kaplý..."
MAVÝ hemen atýlmýþ : "Sen sadece yeryüzünün rengisin, ya ben? Ben hem gökyüzünün hem
denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir ve huzur olmadan siz hiçbir iþe
yaramazsýnýz."
SARI söz almýþ : "Siz dalga mi geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sýcaklýk veren rengim, güneþin
rengiyim. Ben olmazsam soðuktan donarsýnýz hepiniz."
TURUNCU onun sözünü kesmiþ: "Ya ben? Ben saðlýk ve direncin rengiyim. Ýnsan yasamý için
gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur. Portakalý, havucu düþünün. Ben pek ortalarda
görünen bir renk olmayabilirim ama güneþ doðarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi
veren de benim unutmayýn."
KIRMIZI daha fazla dayanamamýþ: "Ben hepinizden üstünüm!!! Ben kan rengiyim!!! Kan olmadan
hayat olur mu!!! Ben tehlike ve cesaretin rengiyim!!! Savaþýn ve ateþin rengiyim !! Aþkýn ve
tutkunun rengiyim!!! Bensiz bu dünya bomboþ olurdu!!!"
MOR ayaða kalkmýþ: "Hepinizden üstün benim ben asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar,
liderler beni seçmiþlerdir, ben otorite ve bilgeliðin rengiyim, insanlar beni sorgulamaz, dinler
ve itaat ederler."
Ve bütün renkler hep bir aðýzdan kavgaya tutuþmuþlar. Her biri diðerini itip kakýyor; "En büyük
benim" diyormuþ...
Derken bir anda þimþekler çakmýþ, ve yaðmur damlacýklarý gökten düþmeye baþlamýþ. Bütün
renkler neye uðradýklarýný þaþýrmýþ, korkuyla birbirlerine sarýlmýþlar. Ve YAÐMURUN sesi
duyulmuþ... "Sizi aptal renkler. Bu kavganýzýn anlamý ne? Bu üstünlük çabanýz neden? Siz
bilmiyor musunuz ki her biriniz farklý bir görev için yaratýldýnýz, birbirinizden farklýsýnýz ve her
biriniz kendinize özelsiniz. Þimdi el ele tutuþun ve bana gelin". Renkler bunun üzerine kendilerinden
çok utanmýþlar. El ele tutuþup birlikte gökyüzüne havalanmýþlar ve bir yay seklini almýþlar.
Yaðmur onlara; "Bundan böyle..." demiþ. "Her yaðmur yaðdýðýnda siz birleþip bir renk cümbüþü
halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksýnýz, ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar,
güç bulacaklar Ýnsanlara yarýnlar için umut olacaksýnýz...
Gökyüzünü bir kuþak gibi saracaksýnýz ve size GOKKUÞAÐI diyecekler. Anlaþtýk mý? Bu yüzden
ne zaman dünyamýz yaðmurla yýkansa, ardýndan gökyüzünde GOKKUÞAÐI belirir. Biz de
gökkuþaðýndaki o renkler gibi birbirimizden farklýyýz. Hepimiz özeliz. Bunu bilerek etrafýmýzla
uyum içinde yaþamalýyýz...

ÇEVSAD YÝNE YARDIM ELÝNÝ UZATTI

Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Ramazan ayýnda da yardým elini
uzattý.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Evet, yine ekim ayý ve yine ilk pazartesi günü Dünya Çocuk günü. Yine kutlamalar yapýlacak,
þiirler okunacak, öðretmenler bu günün önemi ile ilgili ödevler verecek. Çocuða verilen önem,
yetkili ve etkili aðýzlardan defalarca beyinlere kazýnacak.
Bugünün çocuðu yarýnýn büyüðüdür. diyeceðiz. Ailenin vazgeçilmezi olacak. Çocuða deðer
veren uluslar ölmez., Çocuk bugünün yarýný, yarýnýn umududur. deyip bu cümleleri afiþlere
taþýyacaðýz.
Kutlayacaðýz kutlamasýna ama ya sonra? Evet, sonra herkes çekilecek kabuðuna. Ateþ ve
barut kokularý yine eksik olmayacak.
Temennimiz o ki yýlýn bir gününe sýkýþtýrýlmýþ Dünya Çocuk günü, kutlamadan ibaret kalmaz,
uygulamaya dökülür. Temennimiz; kutlamanýn olduðu gün çocuklara gösterilen sevgi bütün bir
yýl devam eder.
Celal Öztürk

Hergün çocuklarýndýr. Güneþ hergün onlarýn oyun alanlarýný aydýnlatmakla bahtiyarken, ay dedeleri de onlarýn hayal
dünyalarýnýn yegane yol göstericisidir. Onlar týpký yýldýzlar misali duraðan hayatýmýzýn belki de en güzel, en ýþýltýlý
kýpýrtýlarýdýr. Sesleri, heyecanlarý, korkularý, sevgileri, arzu ve istekleri, düþünceleri ve düþleri, aðlamalarý ve
gülmeleri gösteriþ kirine bulanmamýþtýr. Yeteri kadar yaþam deneyimleri de olmadýðýndan geçmiþin korkularýndan
muaftýrlar. Geleceðe dair beklentileri de hayalperestlik elbisesini giyinmiþtir ve bu elbisede
biçimini gerçeklikten alan hiçbir desen ve renk bulunamaz. Peki küçük bedenleriyle yaþama bu kadar büyük nispette
katýlan çocuklarýmýzýn hayattan istediklerini onlara yaralamadan, incitmeden, sarsmadan verebiyor muyuz? Onlarý
yaþamýn aðýr deneyimlerinden koruyup, ileride yaþayabilecekleri sorunlara karþýlýk hazýrlýklarýný
yapmalarýna yeterince zemin hazýrlayabiliyor muyuz? Zihinlerinde deveran eden sorularý sormalarý için cesaretlendiriyor
ve yargýlamaksýzýn yanýtlayabiliyor muyuz? Yoksa safderunluklarýný mý sömürüyoruz? Yolbilmezliklerinden faydalanýp,
onlarý kullanýyor muyuz? Özcesi, bizlere verilmiþ bu savunmasýz emanetlere hýyanet ediyor muyuz, etmiyor muyuz?
Ýþte tam da bu noktada, ilk kez 1923 yýlýnda Isviçre'nin Cenevre kentinde 40 farklý milletin vekilleri, bu sorulara
yanýt aramýþ ve Çocuklarý Koruma Birliði nin kurulmasý gibi bazý somut adýmlar atmýþtýr.
Bu süreçte yapýlan etkinliklerden biri de Ekim ayýnýn ilk pazartesi gününün dünya çocuklar günü olarak tayin
edilmesidir. Aradan geçen uzun yýllar boyunca dünya çocuklar günü, her milletin kendi geleneksel ve kültürel
tecrübelerine uyarlý olarak kutlanmakta ve çocuklar için çeþitli etkinliklerin yapýlmasýna önayak olmaktadýr.
Elbette asýl beklenen, çocuklar için ortaya çýkan bu kývýlcýmýn tüm bir yýla yayýlabilmesidir. Nitekim takdir edersiniz
ki tüm ömrümüzde bizler için yaþama sevinci olan çocuklarýmýzý bir günde, bir haftada yad etmek mümkün degildir.
Hani olur da, dünya çocuklar gününde çocuklarýn önünün açýlmasý, sorunlarýnýn giderilmesi icin toplumun genelinde
bir heyecan cereyan eder, tüm yýllar bu heyecanla beslenir ve böylece iyi iþler ortaya konur.
Zira içinde bulundugumuz ve ikiyuzyýllýk savaþ, sömürü, yoksulluk, zulüm ve kitlik dönemini takip eden bu 21.
yy'daki maddi manevi hasarin büyük bir kismini -maalesef ki yine cocuklar görmektedir. Bu sürecte, dünyada
zuhur eden sosyo-ekonomk kutuplasmanin da payi büyüktür. Neticede ortaya hepimizi motive etmesi gereken
yeterince acikli bir tablo cikmaktadir ki bu tabloya göre; bir tarafta obezite gibi bir sismanlik hastaliginin doruklasmasi
varken; diger tarafta 800 milyon cocugun yeterli düzeyde beslenememesi ve 400 milyon cocugun temiz su icememesi
gercegi var. Bir tarafta bazilarimiz önüne gelen yemegi begenmezken; diger tarafta 170 milyon çocugun yetersiz
beslenmeden dolayý büyüme ve geliþme bozukluðu içinde büyümesi gercegi var. Bir tarafta zenginligine zenginlik
katma hirsiyla kavrulan insanlar; diger tarafta yoksul ortamlarda yaþayan çocuk sayýsýnin 1 milyar oldugu gercegi
var. Ve buna benzer baska baska gercekler var: her yil 4 milyon cocuk
önlenebilir hastaliklardan ölüyor. 6-11 yas arasindaki 140 milyon cocuk hic okula gitmiyor ve her 100 cocuktan 24'ü
okuma-yazma dahi bilmiyor. 1 milyar çocuk saðlýklý ev ortamýndan uzakta büyüyor. Evsiz cocuk sayisi 20 milyon,
7 milyonu mülteci. 6 milyon cocuk savaþlar yüzünden sakat kalmýþ. Ve yine savaþlar yüzünden psikolojik travma
geciren cocuk sayisi 16 milyon. Savaþlarda ölen çocuk sayýsýnýn asker sayýsýndan daha fazla olduðu
gercegi devam ediyor ve ilginctir ki 30 ülkede 300 bin çocuk silah altýnda. Bu tüyler ürperten tabloya bakan her
vicdan sahibi insan, dünya cocuklar gününün önemini ve icerigini kavramalidir. Cünkü bu önemli gün,
belirli insani erdemler ve degerler üzerine insa edilmistir ve o insanlik hedefine ulasmayi amaclamaktadir.
Bu müstesna günün bizlere vaaz ettigi noktalar nelerdir, diye soracak olursak; idealize edilmis su yanitlara
ulasabiliriz**:
? Hiçbir çocuk ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrý tutulamaz.
? Her çocuk korunacak ve özel bakým görecektir.
? Her çocuk doðduðu andan baþlayarak isme ve yurttaþlýða hak kazanmalýdýr.
? Her çocuk, sosyal güvenlikten yararlanmalýdýr. Saðlýklý büyüyüp geliþmesi için gereken her çaba gösterilmelidir.
? Sakat çocuklar için özel bakým ve eðitim uygulanmalýdýr.
? Hiç bir çocuktan sevgi esirgenmemelidir. Ailesi olmayan ve yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir.
? Ilköðretim parasýz ve zorunlu olarak çocuða saðlanmalýdýr. Çocuk;bir tür eðitim olan oyun oynamak ve dinlenmek
olanaklarýna sahip olmalýdýr.
? Sosyal yardým ve korunma denildiðinde, ilk akla gelen çocuk olmalýdýr.
? Çocuk her tür kötülük ve sömürüden korunmalýdýr.
Sonuc olarak, dünya cocuklar gününü ilk adim olarak kabul edip; olumsuzluklardan olumlu islere yönelik adim
atmaliyiz. Nitekim Dünya cocuklar günü bir eglence günü degil; dünya cocuklarinin gelecegine
yönelik temiz sayfalar acma günüdür. Bunun icin gerek birey olarak ve gerekse millet olarak üzerimize düsen insani
görevlerimizi önce idrak etmeli ve sonra da dogru bir niyet ve kararlilikla calismaliyiz.
Bireysel ve toplumsal baglamda cesitli sorgu, arayis ve adimlara vesile olmasini umdugumuz bu yilki dünya cocuklar
günü, tüm cocuklarimiz icin kutlu olsun...

