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VE BÝR GÜN, DÜNYA GÜL BAHÇESÝ OLACAK...

SEMÝNERLERE DEVAM...
Üç haftadýr sürdürülen seminerlerin bu haftaki konusu:Etkili
Ýletiþim Yöntemlerioldu. Yapýlan seminerde, bireylerin
kendileriyle ve dýþ dünya ile olan iliþkilerinin geliþtirilmesinin
püf noktalarý vurgulandý. Önceki haftalarda düzenlenen
Hayat ve Zamanýn Doðru Kullanýmý adlý seminerlerden
sonra Çevsad, izcilerin ailelerine yönelik, aile içi iletiþime
dair, Nasýl Çocuk Yetiþtirilmez  baþlýklý bir seminer daha
verecek.
23 Aralýk Cumartesi günü saat 19.30da Çevsadda verilecek
olan seminere tüm izci aileleri katýlabilecekler.

2007 FÝDAN KAMPANYASI BAÞLADI
Dikili bir aðacýnýz olsun
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve
Spor Kulübü Derneði Dikili Bir Aðacýnýz
Olsun sloganýyla 2007 yýlý fidan
kampanyasýný baþlattý. Çanakkale
Þehitleri anýsýna oluþturulacak orman için
çevreye gönül veren tüm Eskiþehirlilerin
katýlýmlarýný bekliyoruz.

ENGELLÝ OLAN KÝM ?
Dünyada ki engellilere dair...
Hiç düþündünüz mü
görme engelli birinin sopasýnýn iki santim kýsaltýldýðýný?
Hiç düþündünüz mü iki santimle hayatýnda ne kadar
çok þeyin deðiþeceðini? Tüm adýmlarýný o sopanýn
ebadýna göre düzenleyen görme engelli kiþi, iki santimlik
deðiþiklik yüzünden yolda defalarca düþecektir. Belki
evinin ya da iþyerinin yollunu þaþýracaktýr. Bu küçücük
deðiþiklik, ömrün bütün bir metrajýný etkileyebilir.
Peki, yine düþündünüz mü buna benzer ufacýk
deðiþikliklerin sizlerin de hayatýný tamamen
deðiþtirebileceðini? Örneðin; bir cerrahýn ameliyat günü
eline kýymýk batsa ya da bir futbolcunun bileði incinse
ya da dünyaca ünlü bir þarkýcýnýn boðazýný gýcýk tutsa
Bizimdir dediðimiz hemen her þey bir pamuk ipliðine
baðlý aslýnda. Bunun için, deprem gecesi öncesinde,
milyarder olmakla övünen kiþilerin deprem sabahýnda,
kendilerini Kýzýlay kuyruklarýnda bulmalarýna pek de
þaþmamalý!
Hepimizin yaptýðý ya da yapmak istediði
iþler var. Aslýnda, hepimiz, her an bizi, bu iþleri yapmaktan
aciz býrakacak küçük þeyler yaþayabiliriz. Oysaki nasýl
da uzak yaþarýz bu gerçekten. Nasýl da hiç konduramayýz
kendimize, ufacýk bir þeyle hayatýmýzýn tamamen
deðiþebileceði ihtimalini.
Bu ihtimali hayatlarýnýn her
adýmýnda yaþayan siz engelli insanlar! Gördükçe
körleþen ve görülmesi gerekeni görmemek için inat
eden bizler, sizlerden çok þey öðrenmek zorundayýz.
Derinlerde bir yerlerde acaba biz mi engelleniyoruz?
Siz mi yoksa biz mi engelliyiz?
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BÝR KÝTAP
BÝR DÜNYA.
Ýnsanýn ufkunu
geniþletir sadece
bir kitap. Sadece
bir kitap açar yeni
bir dünyanýn
kapýlarýný ardýna
kadar
okuyucularýna.
Kelime
daðarcýðýný,
konuþma yetisini,
hayat felsefesini,
koskoca dünyayý
okumayý geliþtirir
sadece bir kitap ve bir kitap sunabilir
okuyucularýna yaþanmamýþ tatlarý, hazlarý...
Ýlber Ortaylý bu hazzý tattýrmaya talip, tarih
hazzýndan mahrum bizlere, Osmanlýyý
Yeniden Keþfetmek ile... Osmanlý
Ýmparatorluðu nedir? Ýmparatorluðun kurumlarý
nelerdir? Bu devirde sosyal ortam nasýldý?
Ýmparatorluða dair aradýðýnýz cevaplarýn
hepsini bu kitapta bulmanýz mümkün.

Dakikalarýmýz, deðersiz olaylara kurban
edilmeyecek kadar deðerlidir.

GELECEÐÝN ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ LINUX...

AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝMDE ÇOCUK EÐÝTÝMÝ...
Çocuklarýn fiziksel, ruhsal ve biliþsel geliþiminin
temelleri ilk altý yýl içinde atýlýr. Eksik bir eðitimin
telafisi mümkün olmayan derecede zordur. Bu
sorunu aþabilmenin yolu da ebeveynleri
eðitmekten geçiyor. Peki, bu noktada anne ve
babalar nasýl bir yöntem uygulamalýdýr?
Beslenme, tuvalet eðitimi ve disiplin anlayýþý
çocuða zarar vermeyecek boyutta uygulanmalýdýr.
Bunlar sistemli bir þekilde olmalý.Bununla birlikte
ceza verilecek ise, cezada aþýrýlýða gidilmemeli
ve verilen ceza ise eksiksiz yerine getirilmelidir.
Üç gün dýþarý çýkma yasaðý verildiyse, iki günde
býrakýlmamalýdýr. Elimizden geldiði kadarý ile
alfabeyi öðretmeli, harfleri tanýtmalý ya da
tanýttýrmalýyýz. Hikaye anlatmalý ve anlattýrmalýyýz.
Sözel yeteneðinin yaný sýra sayýsal yeteneði
geliþtirmek için rakamlar ve geometrik þekillerle
tanýþtýrmalýyýz.
Her þeyden önce bir çocuk,
samimiyet ve sevgi ortamlarýnda büyür. Çocuk
eðitiminin
olmazsa
olmazlarýndan bir diðeri ise kiþilik
faktörüdür. Her birey farklý bir
k i þ i l i k s e r g i l e r. K e n d i
doðrularýmýzý diretmek çocukta
kiþilik geliþimine engel teþkil
eder. Elimizden geldiði ölçüde
çocuklarýmýzýn hayatýna
dýþarýdan müdahale etmeliyiz
(çok serbestlik gibi bir anlam
çýkartmamalýyýz) . Kiþiliðin
geliþimine saygý duymalýyýz.

Linux Finlandiyada 1991 yýlýnda geliþtirilen
çok görevli bir iletiþim sistemidir. Devamlý
olarak güncellenen bir sistemdir. Ýstediðiniz
gibi yönetmenize izin verir. Kaynak kodu açýk
olan sisteme dilediðiniz gibi eklemeler
yapabilirsiniz. Geniþ að yetenekleri, verimli
kaynak yönetimi, çoklu grafik ara yüzü sahiptir.
Özellikle veritabaný konusunda Sybase,
Oracle, Informix gibi veritabanlarýnýn da
etkisiyle Linux etkin ve ucuz bir iþletim sistemi
olarak alternatif çözümler sunar.
Kurulum
ve kullaným zorluklarý ise birçok yeni
masaüstünün ortaya çýkmasýyla giderilmiþtir.
KDE, GNOME, Windows Maker gibi çeþitli
grafik arabirimleriyle daðýtýlan sürümleri,
kullanýcýnýn isteklerine göre esnek bir þekilde
geniþletilebilir. Sistemin ayarlanabilen parçalarý
çok esnek olduðu için kullanýcýnýn yazýlýmlar
hakkýndaki merakýný cezbederek, öðretmeyi
teþvik eder.
Linux ücretsizdir. Sadece
iþletim sisteminin maliyeti açýsýndan deðil,
verdiði performans için ihtiyaç duyduðu
donaným açýsýndan da çok ucuzdur. Linux,
hýzla geliþtirilmektedir. Bu geliþimin en büyük
yararý, eksikliklerin kullanýcýlarýn talepleri ve
çabalarý sonucunda hýzla giderilmesidir.
Linux'un serbestçe daðýtýlýyor olmasý ise birçok
kiþinin bu iþletim sistemine güvenmemesine
yol açmýþtýr.

Ýnsan, keþfedilmemiþ hazine...Ýnsan yapýsý,
bilinmezler içinde keþfedilmeyi bekleyen karýþýk
bir anatomidir. Fiziksel ve ruhsal boyutuyla yeni
doðmuþ bir bebek gibidir. Yetiþme süresi içinde,
fiziksel yeteneklerini keþfetmeye baþlayan
insanoðlu, anlýyor ki her yol ruhtan geçiyor.
Ruh olmayýnca insan, hissedemiyor, sevemiyor,
nefret edemiyor, dünyasýný dahi algýlayamýyor.
Zaman geçiyor ve insanoðlu kendini
keþfetmeye devam ediyor...
Tüm algýlar duyu organlarýnda gerçekleþir.
Beyin, gelen sinyalleri toplar, deðerlendirir.
Ancak, beyin sadece bir organdýr. Yani, beyin
gözden gelen sinyalleri alýr ama gözde
gerçekleþen algýyý görme yetisine sahip deðil.
Peki, iletiyi gören ne? Tabiî ki RUH... Derneðimiz
bünyesinde faaliyetlerine devam eden izci
liderlerimiz, gençlerde izcilik ruhunu geliþtirmek,
fiziksel geliþimlerine yardýmcý olmak için
kurulduðu ilk günki gibi heyecanlý bu amaç için.

GÖNÜL BÝRLÝÐÝ...
Çevsad, üniversiteli gönüllülerini Soyiç Otelde düzenlediði
motivasyon toplantýsýnda bir araya getirdi.
9 Aralýk Cumartesi günü düzenlenen konferansta görüþ
bildiren Çevsad Dernek baþkaný Emin Can, dernek
faaliyetleri konusunda kýsa bilgiler verdi.
Kurulmasýndan kýsa bir süre geçmesine raðmen çok
büyük adýmlar atýldýðýný belirten Can:  Çevsada gönül
verenler sayesinde, çýta her geçen gün biraz daha
yükselmektedir.dedi.
Ýzcilik faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini, izciliði
bütün Eskiþehire yaymak istediklerini belirterek,
hedeflerinin 2010 yýlýnda 10,000 izciyle izcilik bayaramýný
kutlamak olduðunu da sözlerine ekledi.

ÇEVSADTA SERTIFIKA YAÐMURU
Deðiþik dallardaki sertifikalar sahiplerini buldu.
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði
binasýnda düzenlenen törende
Kastamonu Arama-Kurtarma, Ýstanbul Oymakbaþý, Kütahya
Oymakbaþý, ve maket uçak kurslarýnda baþarýlý olanlar
sertifikalarýný aldýlar. Törene katýlan Türkiye Ýzcilik
Federasyonu Eskiþehir Ýl Temsilci Ýbrahim Birol, Çevsada
güvendiklerini belirterek bir bütün halinde, kopmadan
Eskiþehirde daha güzel yarýnlara gidileceðini vurguladý.
Törende bir konuþma yapan Emin Can ise, sertifika alan
lider ve izcileri kutladýklarýný belirterek izcilik misyonunu tüm
Eskiþehire yayacaklarýný sözlerine ekledi. Can, hedefleri
konusunda bilgi verirken Belki ulaþýlmasý zor gibi görünüyor ama neden olmasýn. Amacýmýz 2010
yýlýnda 10 000 izciyle bir izcilik bayramý kutlamak. Bunun için siz izci liderlerine ihtiyacýmýz var dedi.
KISSADAN HÝSSE:
Hayata çocukça bakabilmek dileði ile...
Günlerden bir gün zengin bir baba, oðlunu köye
götürdü. Bu yolculuðun tek amacý vardý; insanlarýn ne
kadar fakir olabileceklerini oðluna göstermek. Çok fakir
bir ailenin evinde iki gün geçirdiler. Köyden oturduklarý
kente gelirken baba, oðluna sordu: Ýnsanlarýn ne kadar
fakir olabildiklerini gördün mü?  Evet!  Ne öðrendin
peki?  Þunu öðrendim: Bizim evde bir köpeðimiz var,
onlarda üç. Bizim bahçede çok büyük bir havuzumuz
var, onlarýn sonu olmayan bir dereleri. Bizim birkaç
halýmýz var, onlarýn yemyeþil, göz alabildiðince uzanan
çimenleri. Bizim görüþ alanýmýz karþý apartmana
kadar,onlar ise bütün bir ufku görüyorlar.  Oðlu
sözünü bitirdiðinde babasý söyleyecek bir þey bulamadý.
Oðlu ekledi: Teþekkürler, ne kadar fakir olduðumuzu
gösterdiðin için! 

PHOTOSHOP
Grafik tasarýmý artýk hayatýmýzýn bir
parçasý oldu. Birden çok aþama
içermekle birlikte, bu sürecin alt
basamaklarýndan biridir Photoshop.
Photoshop resim üzerinde istediðiniz
gibi çalýþma alaný oluþtururken,
istediðiniz grafiksel bir çalýþmayý
rahatlýkla ortaya koymanýza imkan verir.
Resmin boyutunu deðiþtirebilir,
renkleriyle oynayabilir, ýþýk deðerini
yükseltip düþürebilir, rötuþ yapabilir veya
istemediðiniz bir öðeyi silip, baþka
resimden öðe ekleyebilirsiniz.
Geniþ
filtre yelpazesi ile resimlere efekt ekleyip
filtrelerle dans edebilirsiniz.

ÞIZOFREN...
Kiþinin gerçeði anlamakta, duygularýný
denetlemekte ve iletiþim kurmakta beceri
gösterememe rahatsýzlýðýdýr. Daha çok 15 
35 yaþlarý arasýnda ortaya çýkar. Ortalama 100
kiþiden birinde görülür. Kiþide; yüz ifadesi
donuklaþmasý, hareketlerde azalma, çevrede
olup bitenlere ilgisizlik, konuþmada daðýnýklýk,
toplumdan uzak kalma ya da tam bir yakýn olma
isteði, baþkalarýnýn kendisine zara vereceði
düþüncesi, kendilerinin bedensiz olduðunu
sanma gibi belirtiler olabilir.
Þizofreninin
nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte,
hastalýðýn ortaya çýkýþýnda biyolojik, kalýtýmsal,
çevresel, toplumsal ve ruhsal faktörlerin etkisi
bulunmaktadýr. Þizofreni hastalarýnda genellikle
hastalýk baþlamadan önceki iþlevsellik düzeyine
tamamýyla dönüþ olamamaktadýr ama tedaviyle
hastalýk belirtileri yatýþmakta, kiþinin çevresiyle
iliþkileri daha iyi duruma gelmekte ve hastaneye
yatýþlarý azalmaktadýr.
Þizofreni hastalýðý,
kiþinin toplumdan uzaklaþýp yalnýz yaþamaya
yönelmesine yol açabilir ama bazý hastalar
sosyal iliþkilerini koruyabilir, mesleklerini
sürdürebilirler.Aile önceleri bu yeni duruma
inanamama, þok, þaþkýnlýk, aldýrmazlýk ya da
hayal kýrýklýðýna uðrama gibi çeþitli tepkiler verir.
Aile kimi zaman deðiþiklikleri görmezden
gelebilir veya kimi zaman da kabul edilemez
olduðunu düþünüp bu davranýþlarý bilinçli olarak
yaptýðý düþüncesiyle hastayla tartýþmaya,
çatýþmaya baþlar. Olduðu gibi kabul edebilme,
hastalýðýn tedavisinin ilk basamaðýdýr.

BAL DEYÝP GEÇMEYÝN...
Ýnsanlara sunulan balýn ne denli yararlý
bir besin kaynaðý olduðunu biliyor
musunuz? Bal, früktoz ve glikoz gibi
þekerlerin yaný sýra magnezyum, potasyum,
kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve
fosfor gibi minerallere sahiptir. Nektar ve
polen kaynaklarýnýn niteliklerine göre
deðiþmekle birlikte, balda B1, B2, C, B6,
B5 ve B3 vitaminleri bulunmaktadýr. Ayrýca
bakýr, iyot, demir ve çinko da az miktarlarda
bulunur. Balýn içeriðinde bunlarýn dýþýnda
bazý hormonlar da vardýr. Balýn yararlarý:
Kolayca sindirilir, düþük kalorilidir ve süratle
kana karýþýr. Ayrýca, kan yapýmýna destek
olur. Ýçinde bakteri de barýnamaz
Arý
Sütü: Arý sütü, kovandaki iþçi arýlarýn ürettiði
bir maddedir. Çok besleyici olan arý sütünde
þeker, protein, yað ve birçok vitamin bulunur.
Vücudun kuvvetsiz düþtüðü durumlarda ve
doku yaþlanmalarýndan ileri gelen
bozukluklarda kullanýlýr.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
Kiþiliksizleþme
Zaman denilen kavram
süreklilik ifade eder. Ama
bizim tarihi sürecimizde
bu
süreklilikten
bahsetmek zamana
hakaret olabilir. Ortak
tarihimizde yaþanan olaylar bile
spekülasyona maruz kalýyor. Birinin ak
dediði tarih, bir diðerinde kara olabiliyor.
Sanki geçmiþimiz yok gibi, toplumsal
yaþama sanki yeni geçmiþ bir haldeyiz.
Tarihimizle beraber yaþama imkaný
bulamýyoruz. Baþkalarýnýn arayýp da
bulamadýðý tarihi, kültürel mirasýmýzý kimileri
kabul dahi etmiyor. Avrupa ve Amerika
kendi tarihinde, felsefesinde yaþýyor ve
onlarýn ürettiklerini de biz, bizimmiþ gibi
kabul edip hayatýmýza sokmaya çalýþýyoruz.
Normal olarak bu bize uymuyor tabii ki.
Sonra, sorunlar nereden çýkýyor diyoruz.
Bu fýrtýnanýn önünde durmuþ, adeta teslim
olmuþuz. Özenti hat safhaya çýkmýþ
durumdadýr. Birbirimize güven duygusu
zedeleniyor günden güne. Kimsenin
k i m s e y e g ü v e n i k a l m ý y o r. B i r l i k
duygusundan mahrumuz ve sanki
yaptýðýmýz her þey ama her þey kötüymüþ
gibi bir imaj var üstümüzde. Birbirimize
güven duymadýðýmýz gibi kendimize bile
güven duymuyoruz senelerdir.
Tabii ki
bu kadar araçla kiþiliksizleþme çok rahat
iþ yapýyor!
ONUR DEMÝRBAÞ

