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Duyarsýz, ilgisiz ve isteksiz insanlar için geçek baþarý yoktur.

Çevsad seminerleri ile ilçelere taþýyor..
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneðinde
görmeye alýþkýn olduðumuz seminerler bu kez þehir dýþýna taþýnýyor.
Geçtiðimiz haftalarda derneðimizde verilen Nasýl Çocuk
Yetiþtirilmez konulu seminerin bir benzeri sarýcakayadaki izci
velilerine de verilecek. Sarýcakaya belediyesi ile ortaklaþa organize
edilen programýn tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Ýzci
liderlerimizden bir gurup konunun ayrýntýlarýný görüþmek üzere
Sarýcakaya Belediye Baþkanýný makamýnda ziyaret etti.

Fýsýltý .

Gençlere yol olmak
Türkiye, genç nüfusu fazla olan ülkeler
arasýndadýr. Bu nüfüs yapýsý bir ülkeye
hem zarar, hem de yarar getirebilir. Bu
durum iyi deðerlendirilirse, genç nüfusun
çevikliðinden, fikrinden, zekasýndan vs.
yararlanýlabilirse getirisi yarardan baþka
ne olur?
Tabi ki bu durum tersine de dönebilir.
Toplumumuzda görülen de bu tersliktir.
Gençlik bir köþeye atýlan deðersiz bir
eþya gibi duruyor önümüzde. Uyuþturucu,
alkol, sigara, kumar, seviyesiz aþklar,
paparazzi, Polat Alemdar, Kenan
Ýmirzalýoðlu ve daha nicesi Seçenekleri
bol olan bir ülkede yaþýyoruz!
Çevsad izcilik þubesi gençlere yeni bir
yol olmak istiyor; üzerinde huzurla yol
alabilmeleri için.

Genç yönetici, yeni Jaguarýyla bir mahalleden hýzla
geçiyordu. Park halindeki arabalarýn arasýndan yola
çýkabilecek çocuklara dikkat ediyordu ve bir þey
gördüðünü sanarak yavaþladý. Caddede yavaþ yavaþ
giderken hiç bir çocuk göremedi. Fakat, arabasýnýn
kapýsýna bir tuðla atýldýðýný fark etti. Arabadan indi;
orada bulunan küçük çocuðu tuttu ve baðýrmaya baþladý:
'' Bunu neden yaptýn? Sen de kimsin, ne yaptýðýnýn
farkýnda misin?'' Ýyice sinirlenerek devam etti: '' Atmýþ
olduðun bu tuðla bana çok pahalýya mal olacak. Bunu
neden yaptýn? Çocuk, yalvararak cevap verdi: '' Lütfen
efendim! Çok üzgünüm, ama baþka ne yapabilirdim
bilmiyordum. Eðer tuðlayý fýrlatmasaydým, kimse
durmazdý.'' Park etmiþ bir arabanýn arkasýna iþaret
ederken çocuðun gözyaþlarý çenesine doðru
süzülüyordu: ''Aðabeyim kaldýrýmýn kenarýndan
yuvarlandý ve tekerlekli sandalyesinden düþtü. Ben onu
kaldýramýyorum. Lütfen, Onu tekerlekli sandalyesine
oturtmam için bana yardým eder misiniz? Benim için
çok aðýr.'' Bu durumdan son derece duygulanan yönetici,
boðazýnda büyüyen yumruyu zar zor da olsa yuttu.
Yerdeki genç adamý kaldýrarak tekerlekli sandalyeye
geri oturttu. Mendiliyle, çizik ve yaralarý sildi. Genç
adamýn ciddi bir yarasý olup olmadýðýný kontrol etti.
Yönetici, küçük çocuðun, aðabeyini kaldýrýmdan evine
doðru götürmesini izledi. Bulunduðu yerden arabasýna
geri dönmesi oldukça uzun sürmüþtü. Uzun ve yavaþ
bir yürüyüþtü. Genç yönetici, kapýyý hiç tamir ettirmedi.
Kapýda oluþan çöküntüyü öylece býraktý. . .
Bazen, ruhumuza fýsýldanýr veya kalbimize konuþulur.
Dinleyecek kadar zamanýmýz olmadýðýnda ise, bir tuðla
fýrlatýr. Ýster fýsýltýyý, ister tuðlayý dinleyelim.
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Sapmanýn neresindeyiz?
Sapma

denilen

kavramý

anlayabilmek için, ilk olarak sapmanýn
hangi doðrudan saptýðý belirtilmelidir.
Birinin beyazý, bir diðerinin siyahý olabilir.
Bu durumda, kime göre neyin doðru
olduðuna nasýl karar verilir? Birinin
doðrusu, niye bir
baþkasýnýn yanlýþý
olur? Ýnsanlarýn
felsefeleri arasýndaki
farklýlaþma nedir?
Aranýlan cevaplar bu
kitapta: Ali Bulaç  Bir
Aydýn Sapmasý!

Hafýza kartlarý?
Bin kat fazla hýz, iki kat az enerji
IBM, flash hafýza kartlarýndan beþ
yüz ile bin kat arasý fazla hýzla çalýþan
ve iki kat da
az enerji
harcayan
hafýza kartý
üretti. PCM
adý verilen
hafýza kartlarýnýn hard disk in yerini
alabileceði belirtildi. Ayrýca, PCMler
yarý iletken bir yapýya sahipler.

Bluetooth saatler gözleri
kamaþtýrýyor

Þifa

Sony Ericson ve Fossil iþbirliði ile hazýrlanan
Bluetooth saatler
þýk tasarýmýnýn
yaný sýra birer
teknoloji harikasý.
Uyumlu cep
telefonlarýna
kablosuz baðlana
bilen bu saatler
ile telefona gelen
çaðrýlar
reddedilebiliyor,
kýsa mesajlara bakýlabiliyor ve telefonun
müzik çalarý kontrol edilebiliyor. Bu saate
uyumlu cep telefonlarý: Sony Ericson K610,
K790, W710, W810, W850, Z610, Z710.

Saðlýðýn dostu salatalýk, yað, azotlu
bileþikler, karbonhidratlar, B ve C
vitaminlerini içerir. Normalde, hiçbir yan
etkisi olmayan
salatalýk,
hararetin
azalmasýna, cilt
temizliðine,
güneþ ve
hamilelik
lekelerine,
hazmýn kolaylaþmasýna, þekerin
düþmesine ve balgamýn sökülmesine
yardýmcýdýr. Hormonsuz sarý salatalýk
ise sarýlýk hastalýðýnýn ilacýdýr.

Alzheimer
Alzheimer, hafýza, konuþma, düþünme gibi iþlevlerin mesajlarýný,
beynin ilgili bölümüne taþýyan sinirlerin yok olmasý ile ortaya çýkar.
En yaygýn olarak görülen bunama hastalýðýdýr.
Kronik ve ilerleyicidir. Hastalýðýn nedeni hala bulunamamýþtýr.
Bellek kaybýnýn baþlamasý, günlük iþleri yürütmede güçlük, konuþma
ile ilgili sorunlar, soyut düþünme ile ilgili problemler, nesneleri yanlýþ
yere koyma, duygu ve davranýþ bozukluðu hastalýðýn belirtileridir.
Hastalýk, genellikle 60 yaþýndan sonra etkisini gösterir. Hafýzadaki
bozulma nedeniyle þüphe ve suçlama, yaþanýlan baþarýsýzlýklar ile
depresyon, saldýrganlýk, hareketlerde ileri derecede bozulma hastalarda gözlenen sorunlar
arasýndadýr. Hastalýðýn ilerleyen safhalarýnda ise, yemek yememe, su içmeme, aðrý, kabýzlýk
ve kaþýntý gibi problemler meydana gelir.
Hastalýðýn ilerleyiþi genellikle yavaþtýr ve yaþla birlikte artar, ama gençlerde de görülebilir
bir hastalýktýr.
Hastayla ilgilenen insanlar dayanýklý olmalý, korkmuþ gözükmemeli, çevrede fazla deðiþiklik
yapmamalý ve hastayý azarlamamalýdýr. Hastalýk, algýsal sorunlara sebep olduðu için, ev
içerisindeki aydýnlatmaya dikkat edilmelidir. Ev ne çok aydýnlatýlmalý, ne de gölgede kalan
yerler olmalýdýr. Banyo kapýsýnda kilit olmamalý ve yakýcý objeler saklanmalýdýr.
Hastalýðýn tedavisi bulunamamakla beraber, daha belirtiler ortaya çýkmadan tespit edilmesini
saðlayan yöntem geliþtirildi. New England týp dergisinin verdiði habere göre, PET adý
verilen tarayýcý ve MR tekniði 83 kiþi üzerinde denendi ve hastalýk riskini taþýyan kiþilerle
saðlýklý olanlarý ayýrt edildi.

Aile içi iletiþimde çocuk eðitimi
Eðitim ailede baþlar ve bu dönem çok çetin bir süreyi
kapsar. Çocukluk döneminde eðitilen insan, suyunu tam
vaktinde alan bir aðaca benzer, ama orta yol bulunamazsa,
aðaç ya kurur ya da çürür. Çocuðu usandýrmak kadar çok
serbest býrakmak da tehlikelidir.
Eðitim sürecinde yumuþaklýk ve esneklik, olmazsa olmaz
ölçülerdir. Yumuþaklýk baþkalarýný anlama, esneklik ise
iþleri kolaylaþtýrma sanatýdýr. Çocuða yol göstermek için
doðru vakit aranmalýdýr. Ýnsanlar bazý zamanlarda
nasihatlere kayýtsýz kalabilirler. Bu durumun önüne sabýr
ve emekle geçilebilir. Ferahlýk olacaðý için gezinti, kalp
yumuþak olacaðý için hastalýk ve tok olunacaðý için yemek sonrasý nasihat vermenin en uygun
zamanýdýr.
Çocuk psikolojisinin geliþiminde, fazla kýnamama ve azarlamama, çocukla arkadaþlýk yapma,
sohbet etme, çocuðu sevindirme, cesaret verme, takdir etme, bazý zamanlar çocuklara sorumluluk
yükleme, çocuða ikramda bulunma önemlidir.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Bayramýn bayram ola
Bayramlar,
bayramlar, o
eski bayramlar
der eskiler. Dün
ile bugünün
farký ne acaba?
Ne deðiþti?
Sadece bayram
yerleri mi
eksildi, yoksa
ziyaretler mi
unutuldu? Bayramlar neden kapatmýþ olabilir
kapýlarýný mutluluða?
Belki de, deðiþen bayramlar deðil biziz.
Belki o yüzden, yok artýk eski bayramlar. Belki
de, bizim sevgilerimiz samimiliðini kaybetmeye
yüz tuttu. Tebessümlerimiz,
selamlaþmalarýmýz, sohbetlerimiz muhabbet
dokusunu yitirip birer göreve dönüþtü. Belki
de bu yüzden, misafirlerin geliþiyle kaçan
neþemiz.
Oysa ki, nice gönüllerin inþa edilmesine,
büyüklere vefa gösterip, yetimlerin
güldürülmesine, dargýnlarýn barýþtýrýlmasýna,
paylaþmaya vesiledir bayramlar.
Bu Kurban Bayramýnda, bize kendimizi
unutturan, bizi birbirimizden uzaklaþtýran tüm
engellerin kurban edilmesi ümidiyle
Bayramýnýz kutlu olsun.

Google Picasa
G o o g l e
firmasýnýn
ücretsiz olarak
daðýttýðý ve
Türkçe dahil bir
çok
dili
destekleyen bu
uygulama,
geliþmiþ bir resim yöneticisidir. Program,
bilgisayarýnýzdaki resimleri klasörlere ayýrýp
minyatür resim olarak gösterebiliyor. Seçtiðiniz
resimleri, zaman çizelgesinde gösterebilme,
kolajlama, hediyelik CD oluþturma, slayt
gösterisi olarak gösterme vs. özelliklerinin
yaný sýra, resimlerin kalitesini yükseltme, efekt
ekleme gibi özellikler de sunuyor. Uygulamayý
indirmek için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Chat üzerine...
Ýnsanlar her an iletiþim
kurarlar. Ama kurulan bu
iletiþimlerde araçlar
farklýdýr. Telefon ile
kurulan, yüz yüze yapýlan,
yazý kullanýlarak veya insanýn kendisiyle
kurduðu iç iletiþimler gibi. Internet ile birlikte
toplumsal hayata Chat ile kurulan iletiþim de
girdi.
Ýnsanlar, birbirlerini görmeden, mimik ve beden
dillerini kullanmadan, kurulan cümlelerde
vurgu ve tonlama yapmadan, sadece yazý ile
kuruyorlar bu iletiþimi. Eskiden de yazý ile
iletiþim kurulurdu. Ýnsanlar birbirlerine mektup
yazýyorlardý, ama bu iletiþimin boyutu Chat
kadar vahim noktalara gelmese gerek. Ýnsanlar
tüm günlerini sohbet sitelerinde geçirebiliyorlar.
Hatta, insanlar evlenme noktasýna kadar
varabiliyorlar.
Chat ortamýnda kural yok, toplumsal baský
yok, yüz yüze iletiþimin gerektirdiði çabukluk
yok. Ýnsan, böyle bir ortamda, kendini doyasýya
özgür hissederken, kendini toplumsal hayattan
bir anlamda soyutluyor, kendini bir klavyeye
mahkum ediyor. Ýnsan, özgürüm diyor ama
kendini sohbet odalarýnýn yaþam tarzýna
kurban ediyor. O yaþam tarzýnýn bir parçasý
haline geliyor. Gerçek özgürlük, ekran
kapandýktan sonra bitmemeli.
Ýnsanlar kendilerine, sanal iletiþimden oluþan
sanal bir dünya kurabiliyor Chat ile ya da
Ýbrahim Sadrinin dediði gibi; biliyorum,
telefonlar oldukça görmeyecek insanlar
birbirlerini ya da her þey dijital olmuþ; hiç
vefa kalmamýþ diyor Abuzer Kadayýf.
AHMET SOYARSLAN

