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ÖGRETMEN, DOÐAN GÜNEÞE BENZER. ETRAFINI AYDINLATARAK KARANLIKLARA MEYDAN OKUR.
BAÞ ÖÐRETMENÝMÝZÝN ÞAHSINDA BÜTÜN ÖÐRETMENLERÝMÝZÝN ÖÐRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

Tüm güzellikler bir küçük kývýlcýmla baþlar
Derneðimizin kurulduðu gün, akýllarda heyecanlý fikirler, gönüllerde ise temiz niyetler vardý.
Ümit vardý, baðlýlýk sözü ve net bir vizyon vardý Bu vizyon ardýnca kararlý bir þekilde yürümeye
hazýr insanlar vardý Özenle büyütülmeyi bekleyen ve hak eden fidanlar misali çocuklar vardý
Bugün, dönüp arkamýza baktýðýmýzda, hayalimizi bile aþan derecede nereden nereye dedirten
dev adýmlar atýldýðýný ve bu adýmlarýn bizleri daha çok hareketlendirdiðini görüyoruz. Bugün yine
bu dönüm noktalarýndan birisindeyiz Çevsad olarak. Sultanderede izcilik hizmetleri için tahsis
edilen binanýn restore edilmesi ile baþlayacak olan bu süreç, bizleri kimbilir kaç insan için faydalý
olmaya sebep kýlacak. Ýþte tam bu noktada kývýlcýmýn ateþe dönüþmesi için Çevsad liderleri, önemli
bir projenin eþiðine kadar geldi Avrupa Birliði ile iþbirliði konusundahazýrlanan proje ile bir adým
daha atýldý. Bunun için yerel ve ulusal düzeyde iþbirliklerinin saðlanmasý için kollar sývandý. Peki
ya sonra? Kimbilir, belki yine hayallerimizi aþacak olan birçok sosyal, sportif veya eðitim etkinlikleri
gerçekleþecek. Bu ateþin birçok güzel insanýn ruhunda aksetmesi için bu kývýlcýma ortak olmaya
deðmez mi, ne dersiniz?
ÇEVSADDAN SESSÝZ YÜRÜYÜÞ
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor
Külübü Derneði, erozyonla Mücadele Haftasý
etkinlikleri kapsamýnda TEMA Vakfý tarafýndan
düzenlenen topraða saygý yürüyüþüne katýldý.
Yüzlerce kiþinin katýldýðý yürüyüþ
Odunpazarýnda baþlayýp Valilik Meydanýnda
son buldu.
"Türkiye Çöl Olmasýn", "Hayat Toprakla Baþlar"
þeklinde dövizlerin taþýndýðý etkinlikte
Türkiye'nin çölleþmesine seyirci kalýnamayacaðý
mesajý verildi.

Öðretmenler Günü
Bana bir harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum diyen bizler için tüm ömürlerini
öðretmeye-paylaþmaya adayan öðretmenlerimizin deðerini ne kadar biliyoruz
acaba? Kitaplarý sevdirerek yaþamý da okumamýza olanak saðlayan
öðretmenlerimiz için ahde vefa gösteriyor muyuz -ki her biri bilgiye susayan
bizler için birer çeþme, birer pýnardýr. Biz bilgi susuzlarýný suya kandýrdýklarý
için tüm öðretmenlerimizin bu özel günlerini kutlarýz.
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iPod bitti, sýra 'sesli
kitap'ta! Kitap okumak hiç
bu kadar kolay olmamýþtý!
Kitap okuma alýþkanlýðý
azaldýðý için, kulaklýkla
dinlenebilen dijital kitap
üreten Amerikalý yayýncý
iPodun
tahtýný
sallayacak
"Kaset yok, CD yok,
indirmek yok; sadece
dinleyin!" sloganýyla sesli
kitabý pazarlayan firma, üzerindeki 8 tuþla
kolayca kullanýlabilen cihazýn kitap tutkunlarý
için vazgeçilmez bir alýþkanlýk oluþturmasýný
bekliyor. Kitap okumak için sabit bir yer ve
yeterli derecede ýþýk ihtiyacýnýn kalkmasýyla
birlikte müzik dinleyerek boþa zaman harcayan
birçok kiþinin kitap dinleyerek kültürünü
geliþtirmeye yöneleceðini düþünen yayýnevleri,
bu projenin yaygýnlaþmasýyla birlikte teknoloji
maliyetinin de düþeceði görüþünde. 35-50
dolar arasýnda satýlan sesli kitaplar arasýnda,
Stephen R. Covey'den, Dan Brown'a; Neil
Gaiman'dan, Stephen Hawking'e birçok büyük
yazarýn baþyapýtlarý bulunuyor.

Tebdil-i Mekan etmek
Bazen içi kararýr ya insanýn
ya da ruhunu hafakanlar
basar ya, iþte o zaman alýp
baþýný gitmek ister insan
uzaklara Kendi sesini bile
duymak istemez de kuþlarýn,
ýrmaðýn, aðaç yapraklarýnýn
nefesine teslim etmek ister
düþüncelerini. Mekân deðiþtiriniz hükmünce
beton binalardan kaçýp engin çayýrlara koþmak
ister insan. Sessizliðin sesine kulak verip, ruhunu
dünya koþuþturmalarýndan sýyýrmak ister. Okul,
iþ, aile gibi binlerce sorumluluðun üzerine
yýðýldýðýný anlarda insan, yüzünü rüzgârýn
serinliðine býrakmak ve bir an olsun tüm yükleri
omuzdan atýp soluklanmak ister.
Evet arkadaþlar, bazen yorgun ya da yýldýn
düþtüðümüzde mekan deðiþtirmek ve tabiatýn
içerisine kendimizi býrakmak ruhumuzun soluk
almasýna yardým edecektir. Çünkü rüzgar bizim
için eser, çiçekler bizim için kokar, aðaçlar bizim
için salýnýr, sular bizim için en güzel þarkýlarýný
söyler. Bu doðal senfoniye bazen de olsa kulak
vermeye ne dersiniz?

KIRLANGIÇ
Günlerden bir
gün Kýrlangýcýn biri bir
adama aþýk olmuþ.
Ve adamýn
penceresinin önüne
konup adama söyle
demiþ:
-Ben seni çok
seviyorum lütfen
pencereyi açýp beni
içeri al da birlikte
yaþayalým.
Adam:
-Olmaz
alamam... Sen bir kuþsun hiç bir kus adama
aþýk olur mu?... demiþ.
Kýrlangýç tekrar:
-lütfen pencereyi açýp beni içeri al birlikte
yaþarýz. Hem ben sana dost ve arkadaþ olurum
canýnda sýkýlmaz birlikte yasar gideriz. demiþ.
Adam yine:
-Olmaz alamam...Git baþýmdan, diye
cevap vermiþ.
Üçüncü ve son defa kus adamýn
penceresinin önüne konup adama tekrar þöyle
demiþ:
-Lütfen beni içeri al.. Artýk soðuklar da
baþladý, dýþarýda kalamam biliyorsun ben sýcak
havalarda yasayabilirim sadece beni içeri
almazsan baþka sýcak ülkelere gitmek zorunda

kalýrým. Lütfen beni içeri alda burada kalayým.
Birlikte yemek yer omuzuna konar seni
neþelendirir sana yarenlik ederim. Hem sen de
benim gibi yalnýzsýn, der...
Adam ona:
-Git derhal baþýmdan!... Ben yalnýz kalýrým
demiþ ve kuþu kovmuþ...
Kýrlangýçta bu cevap üzerine üzüntülü bir
þekilde uçmuþ ve uzaklara gitmiþ..
Adam kýrlangýç uzaklara gittikten sonra
düþünmüþ ve kendi kendine "Ben ne aptal, ne
kadar akýlsýz bir adamým, niye kýrlangýçla birlikte
kalmayý kabul etmedim? Ne güzel birlikte kalýrdýk
demiþ ve çok piþman olmuþ, piþman olmuþ ama
iþ iþten geçmiþ. Kendi kendine nasýl olsa sýcaklar
baþlayýnca kýrlangýcým yine gelir bende onu içeri
alýr birlikte mutlu bir hayat sürerim, demiþ. Ve
penceresini sonuna kadar açýp beklemeye
baþlamýþ. Yazýn gelmesiyle kýrlangýçlarda
gelmeye baþlamýþ. Ama onun kýrlangýcý
gelmemiþ. Yazýn sonuna kadar hiç penceresini
kapatmadan pencerenin baþýnda beklemiþ ama
boþuna... Kýrlangýç yokmuþ. Gelen kýrlangýçlara
sormuþ ama onun kýrlangýcýný gören olmamýþ.
Sonunda bir bilge kiþiye halini danýþmak ve
ondan bilgi almak için gitmiþ. Bilge kiþiye olayý
anlattýktan sonra bilge kiþi ona söyle demiþ:
-Kýrlangýçlarýn ömrü 6 aydýr . . .

RÖPORTAJ

Dört Bilgisayarlý Gencin Silahlý oyunlar üzerine sohbeti
Sertaç: Bir çocuk cebindeki son parayý, gidip internet kafede oyun oynamaya verebiliyor. Bunun nedeni
ne olabilir?
Serhat: Çocuklarýn þiddet eðilimlerini en rahat sergiledikleri yer bu oyunlar. Hem kimseye zarar vermeyip;
hem de herkesi öldürebiliyorlar.
Ahmet: Bence bununla alakasý yok, çocuklar daha çok eðlence için bu oyunlarý oynuyorlar.
Serhat: Bence o kadarla bitmiyor. Çünkü amaç eðlence olsa; kavga oyundan sonra da devam etmezdi.
Mesela bazý insanlar oyunu bitirip saatlerce oyunun tartýþmasýný yapýyor.
Hasan: Bilinçaltý iþte.
Serhat: Hepimizde zaten bir þiddet eðilimi var.
Sertaç: hah iþte, peki biz bu þiddeti nerede öðreniyoruz abi?
Serhat: Þiddet güç demek bizim için; televizyondan görüyoruz. Mesela Kurtlar Vadisi ile herkes kendini
mafya sanar oldu.
Sertaç: Sen bu iþi bir eðlence olarak görüyorsun Ahmet. Pekala niçin bilgisayarda futbol oynamýyorsun
da counter / half-life gibi oyunlarý tercih ediyorsun?
Ahmet: Sevmediðim için.
Sertaç: Niçin futbolu sevmek yerine bu oyunlarý seviyor oluþunu ne baðlamalýyýz?
Ahmet: Sýkýcý geliyor.
Sertaç: Ahmet ben seni oynarken izledim; bazen sinirleniyorsun.
Ahmet: (gülüyor) kýzarým caným.
Hasan: Bence amaç insanlarý duyarsýzlaþtýrmak. Mesela savaþlar oluyor ama ha savaþ mý oluyor diyoruz,
ertesi gün unutuyoruz.
Serhat: O oyunlardan sonra adam öldürmek basitmiþ gibi geliyor açýkçasý.
Hasan: Ýnsan bir þeyi ekranda görünce; gerçeðine karþý yabancýlaþýyor.
Serhat: Bir yerde 40 tane adam ölüyor. Biz de ee bu ne ki! Ben akþam oyunda 60 tane öldürmüþtüm
diyoruz.
Sertaç: Þimdi Ahmet bu oyunlarý eðlenceye baðlýyor. Peki sizce de bu iþin bir eðlence tarafý yok mu?
Hasan: Abi eðlencesi de olacak ki; o oyunun çekiciliði olsun. Kimse ben içimdeki duyguyu öldürmeye
gidiyorum demez. Bilinçaltýdýr.
Sertaç: Yan yana dört kiþi oynadýðýnýz oldu mu? Oyunu kazanan kiþinin halet-i ruhiyesi nasýl oluyor?
Ahmet: Valla çok iyi oluyor.
Hasan: Evet belli bir karizmasý oluyor.
Sertaç: Yani eðlendirerek kölelik yaptýrýlýyor. Eski köleliklerden farký da bu.
Serhat: Bence bu oyunlarý çok oynayanlarýn sorunu asosyallik.
Sertaç: Çok güzel bir nokta. Peki sizce bir çocuk asosyal olduðu için mi bu oyunlarý oynar yoksa bu oyunlarý
oynadýðý için mi asosyal olur?
Ahmet: Asosyal olduðu için bilgisayar oynar.
Hasan: Ýnsan sadece asosyal olduðu için oynamaz. Eðlence olarak da baþlayabilir. Ama asosyalliðe meyilli
birisini kölesi yapabilir.
Serhat: Bence asosyal olduðu için oynar ve oynadýktan sonra iyice asosyalleþir.
Sertaç: Pekiþtirir?
Serhat: Evet. Ne de olsa karþýsýnda görmediði bir insan var. Ne isterse yapabilir. Korkmuyor. Ýstediði gibi
küfür de edebilir. Neden? Yakalayýp ensesine vurabilecek birisi yok karþýsýnda. Oysa böyle saðlýklý bir
iletiþim kurulamaz.
Sertaç: Evet kurulamaz.
Hasan: Evet.
Ahmet: Kurulamaz abi.

HAYDÝ GÖREV BAÞINA
DAMACANA KAPAKLARINIZI SAKIN ATMAYIN!..
Tabii kaynaklarýn sýnýrsýz olmadýðý, dikkatlice kullanýlmadýðý takdirde bir gün bu kaynaklarýn
tükeneceðini unutmayýn. Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði bu bilinç doðrultusunda
Damacana Kapaklarý Çöpe Gitmesin kampanyasýyla, çevreye duyarlý tüm gönüllüleri görev baþýna davet
ediyor.
YAPMANIZ GEREKEN ÇOK BASÝT
Yapmanýz gereken yaþadýðýnýz apartman, iþyeri ya da evinizin bir köþesine bize ayýrdýðýnýz bir kutu koyarak,
komþularýnýzý ve arkadaþlarýnýzý yönlendirmek.
Biriktirdiðiniz atýklarý, Hacý Ali Bey Mah. Kýrým Caddesi 43/A adresine bizzat getirebilir, ya da 0 222 233
20 89 nolu telefonu arayarak bilgi verebilirsiniz.
Damacana kapaklarýný çöpe atmayarak hem israfýn önüne geçmiþ olacaksýnýz, hem de bir yaraya merhem
olacaksýnýz.
Gösterdiðiniz ilgiden dolayý siz çevre gönüllülerimize sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Süper Kahramanlar
Süper Hayvanlarý Örnek Alýyorlar!
Herkesin çocukluðundan
hatýrladýðý birçok süper
kahraman vardýr. Bir kuþ gibi
uçabilme yeteneðine sahip
olan Süperman, bir yarasa
gibi sessiz uçan ve
yarasanýn üstün birçok
özelliðine sahip olan
Batman, Örümcek Adam ve niceleri...
Dikkat ettiyseniz bu kahramanlarýn ortak
bir noktalarý bulunmaktadýr. Hepsi de bir
hayvanýn üstün özelliklerine sahip insanlar
olmalarý sebebiyle birer kahramandýrlar!
Bu hayvanlarýn hepsi öyle üstün özelliklerle
yaratýlmýþlardýr ki, onlarýn özelliklerinden
sadece birkaçýna sahip olan hayali insanlar,
bir insanýn asla beceremeyeceði zorlukta
iþleri kolayca yapabilen birer kahramana
dönüþmektedirler. Kahramanlara örnek
teþkil eden bu hayvanlarý
incelediðimizdeyse gerçekten de son
derece üstün özelliklerle karþýlaþýrýz. Bu
özellikleri sinemalardaki bir
sanal karakterde görüp de
heyecanlanýrken, aslýnda
çok daha fazlasýna sahip
olan bu hayvanlar üzerine
de düþünmeli ve bu
muhteþem sanat karþýsýnda
çok daha fazla heyecan
duymalýyýz.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
Her mahalle doðal bir
altyapý tesisi olsa
2000 yýlý, özellikle de
futbol gibi sportif
alanlardaki baþarýnýn yýlý
olmuþtu ülkemiz için.
Galatasarayýn UEFA
kupasýný almasý ve
dünya kupasýnda Türkiye
Milli Futbol takýmýnýn dünya üçüncüsü
olmasýnýn ardýndan, bir yandan milletimiz
baþarýya olan susuzluðunu gidermiþ, bir
yandan da beklentilerini arttýrmýþtýr. Avrupa
þampiyonluðu ve þampiyonlar ligi
þampiyonluðu gelir mi diye düþünürken,
beklenmedik bir düþüþ gerçekleþti futbolda.
Ülke puanlarýmýz düþtü, takýmlarýmýz
baþarýsýz sonuçlar almaya baþladý. Aslýnda
her ülkede olabilen bu düþüþlerin, bizim
ülkemizdeki sebebi nedir peki? Yani ülke
nüfusu bizden çok daha az olan ve futbola
bizden az tutkun olan ülkeler nasýl olur da
bizden daha baþarýlý olabiliyordu?
Sebep: altyapý.
Avrupadaki en sýradan þehirlerde dahi
herkese yeten muhteþem tesisler,
sponsorlarca desteklenen yapýlanmalar ve
teþvikler var. Futbola gönül veren az
sayýdaki insan, çok fazla teknik donanýmla
kuþatýlýyor ve yetkinleþtiriliyor. Ülkemizde
de altyapýnýn önemini bilip, bu yolda çaba
gösteren insanýmýzýn ise önüne ekonomik
sorunlar çýkýyor. Bu sorunla mücadele
etmek yerine yeni arayýþlar içine girmek
en doðrusu. Örneðin mahalleler Hepimiz
tanýk olmuþuzdur ki, her mahallede mutlaka
çok hýzlý koþan ya da çok iyi futbol oynayan
çocuklar vardýr. Bu çocuklar tespit edilebilir
ve yönlendirilebilir. Böylece çocuklarý ve
gençleri altyapý tesislerine taþýmak yerine,
mahalleleri birer doðal altyapý tesislerine
dönüþtürmek daha az maliyetli ve bizim
toplumumuza özgü bir eylem olmaz mý?
SERTAÇ TÝMUR DEMÝR

Çevsad' da Zaman Yönetimi Semineri
25 Kasým Cumartesi gecesi Çevsad' da
düzenlenen "Zaman Yönetimi" seminerine
Çevsad ergin izcileri büyük ilgi gösterdi.
Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
öðrencilerinden Sertaç Timur Demir'in verdiði
seminerde öðrenciler zamaný nasýl aktif
kullanabilecekleri konusunda bilgiler aldýlar.
Zamaný öldüren faktörler ve bu faktörlerin nasýl
verimli hale getirileceðine de deðinilen seminer
ergin izcilerin düzenlediði çiðköfte partisiyle
son buldu.

Çevsadda Görevlendirme
Yar.Doç.Dr. M.Atýf ÇAYýn Türkiye Ýzcilik
Federasyonu (TÝF) Eðitim- Program Alt
Kuruluna atamasý yapýldý.
Çevsad ailesi olarak Atýf Çaya yeni
görevinde baþarýlar dileriz.

