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Cömertlik ve yardým etmede akarsu gibi ol

Mevlana

KUTLU DOÐUM KUTLU OLSUN
KERMESE ÝLGÝLERÝNÝZÝ BEKLERÝZ
Kýsa adýyla ÇEVSAD, Eskiþehir Çevre Saðlýk
Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulubü Derneðimiz,
4. Kermesini açýyor.
Yardýma muhtaç öðrenci ve aileler yararýna
açýlacak olan kermeste bayanlarýn el emeði,
göz nuru olan iþlerin yaný sýra çeþitli gýdalar,
giyim ve süs eþyalarý da satýþa sunulacak.
Ýki Eylül Caddesi No 32de açýlacak ve 30
Nisan - 14 Mayýs tarih leri arasýnda faaliyet
gösterecek kermesimiz siz halkýmýzýn ilgilerini
bekliyor.

ÇEVSAD GÖNÜLLÜLERÝ VE ÝZCÝLER EL ELE
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor
Kulübü Derneðimiz 8 Mart Pazar günü,
gönüllüleri ve izcileriyle birlikte 3. Hatýra ormanýný
oluþturdu.
Ýl çevre ve Orman Müdürü Mehmet Karakayanýn
da katýldýðý aðaç dikme törenine izci ve dernek
gönüllülerinin ilgisi büyük oldu.
Törende bir konuþma yapan Eskiþehir Ýl Çevre
ve Orman Müdürü Mehmet Karakaya aðacýn
toplum hayatýndaki önemini belirti. Çevre
alanýnda yaptýðý faaliyetlerinden dolayý
hazýrlanan teþekkür belgesini Dernek Baþkaný
Emin Cana takdim ederken bu tür faaliyetlerin
devamý dileklerini de sözlerine ekledi.
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25 NÝSAN ANZAK GÜNÜ DEÐÝL
57.ALAYIN GÜNÜDÜR
Çevsad, 22-25 Nisan tarihleri arasýnda
Çanakkale Savaþlarý'nýn 90. yýldönümü
için düzenlenen "Milli Bilinç Yürüyüþüne"
13 izci ve 3 lideriyle katýldý. Her yýl
düzenlenen ve milli bilince sahip gençler
yetiþtirilmesinde büyük etkileri olan kampa
Türkiye genelinden yaklaþýk 12 bin öðrenci
katýldý.
Ýzciler 25 Nisan sabahý 57. Piyade Alayý'nýn
1915'te karargâh kurduðu alana kurulan
'Milli Bilinç Kampý'na katýlarak, 57. Piyade
Alayý'nýn yaptýðý gibi 7.5 km.'lik ormanlýk
yolu yürüdü. Yürüyüþ Conk Bayýrý'nda
son buldu.

GEÇEN AY YENÝ ÇIKANLARDAN...

GEÇEN AY EN ÇOK SATANLARDAN
OLASILIKSIZ

GURBET PASTASI
Uður BÝRYOL 
Ýletiþim Yayýnlarý
Hemþinliler, geçtiðimiz
yüzyýl dönümünde
ekmek parasý
kazanmak için Rusya
gurbetine gittiler.
Orada, ekmek ve
pasta yapmayý öðrendiler Hem de çok iyi
öðrendiler. Bizzat Rusyada nam salacak,
Ýranda, Polonyada muteber pastaneler
açacak kadar. Sonra, Hemþinliler fýrýncýlýðý,
pastacýlýðý bütün Türkiyeye taþýdýlar.
Memleketin hem büyük kentlerinde hem
taþrasýnda pastaneler açtýlar. Pek Çok yerde,
oranýn ilk pastanesiydi bunlar...
Gurbet Pastasý, Hemþinlilerin Rusyaya
ilk gidiþte çektikleri zorluklarý, saltanatlý
patronluk günlerini, Ekim Devriminden sonra
Tahrana, Polonyaya, hatta Nazi kamplarýna
uzanan gurbet hikayelerini, Türkiyenin ünlü
pastanelerinin geçmiþini, Hemþinin sosyal
dünüþümünü ve terk ediliþini anlatýyor.
Uður Biryolun sözlü tarih çalýþmasýna
dayanan kitabý Gurbet Pastasý: Hemþinliler,
Göç ve Pastacýlýk, Ýletiþim yayýnlarý arasýnda
yer alýyor.

Adam Fawer  April
Yayýnlarý
Bir sabah yýllardýr
görmediðiniz bir
arkadaþýnýzý görerek
uyandýnýz. Bir saat
sonra, onunla sokakta
karþýlaþtýnýz. Sizce bu
sadece bir tasadüf mü, yoksa çok daha
farklý bir anlamý olabilir mi? Siz hiç Lotoda
büyük ikramiyeyi kazanmadýnýz. Ama birileri
kazanýyor. Hem de sürekli! Onlar sizden
daha mý þanslýlar? Þans nedir gerçekten?
Ýçinizde bütün paranýzý kýrmýzýya yatýrmanýz
gerektiðini söyleyen bir his var. Bu his bir
öngörü müdür? Yoksa daha fazlasý mý?
Yolda gidiyorsunuz. Kafanýzý çevirip yandaki
küçük parkta baktýnýz ve bir anda bu aný
daha önce de yaþamýþ olduðunuzu
hissettiniz.
Evet Deja Vu. Sizce nedir Deja Vu; Geçmiþ
mi, Rüya mý, yoksa geleceði mi
görüyorsunuz?
Adam Fawerýn, Olasýlýksýzadlý kitabýný
dilimize Þirin Okyayuz Yener çevirmiþ, Kitap
April yayýnlarýndan çýkmýþ.

GENÇLER BÝSÝKLET TURUNDA TER
DÖKTÜ
Ýlk Tura Göre Büyük Performans
Gösterdiler
Çevsad izci liderlerinden, ergin izcilerden ve
Çevsad gönüllüsü gençlerden oluþan bir gurup
15 Nisan Pazar günü bisiklet turu için bir
araya geldiler. Dernek binasýndan Pazar
sabahý saat 9.30 da hareket eden gençler
Kýzýlinler, Gökçekýsýk üzerinden Þelaleye
ulaþtýlar. Yol boyunca adeta dört mevsimi bir
arada yaþanýrken, yaptýklarý 110 km lik bir
yolculuktan sonra akþam saat 20.30da tekrar
dernek binasýna döndüler.

ÇEVSAD BÝSÝKLET YARIÞINDA DA SESÝNÝ DUYURDU.
Tepebaþý Belediyesi tarafýndan düzenlenen
Dað Bisikleti Yarýþlarýnýn ilki 22.Nisan.2007
Pazar günü yapýldý. Eskiþehir Kent
Ormaný'nda düzenlenen yarýþta ilk üçe giren
sporculara madalya, plaket ve çeþitli hediyeler
verildi.

anlayýþýyla, vatandaþlarýmýza hak ettikleri
hizmetleri sunmaya devam edeceðiz"
þeklinde konuþtu. Sarýoðlu, yarýþmaya
katýlan bütün sporculara teþekkür ederek
katýlým belgesi verdi.
Çevsad Yetiþkin erkekte 3. sýrayý Gökhan
Duran ve 4. sýrayý Efrahim Yasin Aktaþ
alýrken, Juniorda 2. sýrada yarýþý
tamamlayan Semih Gürdal hakem hatasý
sebebiyle diskalifiye gözüktü.
Özel Acar Fizik Tedavi Dal Merkezi,
Eldem Maðazalarý, Hedorra Glassware,
Teknopark, Yimpaþ Hotel, Yediler Kültür
Merkezi ve Kanatlý Alýþveriþ Merkezi'nin
sponsor olduðu yarýþlarda dereceye
girenlere çeþitli hediyeler verildi.

Törende konuþan Tepebaþý Belediye Baþkaný
Dr. M. Tacettin Sarýoðlu, Türkiye'nin dört bir
yanýndan gelen sporcularýn yarýþmaya
katýlýmýndan dolayý teþekkür ederek bu tür
sportif organizasyonlarla sporculara her
zaman gereken desteði vereceklerini söyledi.
Sarýoðlu, "Saðlýklý bir neslin yetiþmesinde
sporun büyük bir önemi vardýr. Tepebaþý
Belediyesi olarak spora her türlü katkýyý
saðlayarak saðlýklý nesillerin yetiþmesinde
diðer kurumlara örnek olacaðýz. Dað Bisikleti
Yarýþý ve Halk yarýþlarýný geleneksel hale
getireceðiz. Bu tür etkinliklerle,sadece klasik
belediye hizmetlerinde deðil, her türlü sosyal
sorumluluklarýn bilincinde olan bir belediyecilik

Yarýþtan sonra Tepebaþý Belediyesi
bahçesinde Tepebaþý Belediyesi Gönüllü
Gençlik Grubu, Çevrimdýþý ve Akademik
Uyarý gruplarýnýn verdiði konser büyük
beðeni topladý"

KISSADA HÝSSE

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Ücret
Soðuk bir kýþ gecesinde eve dönerken sarhoþa
benzeyen bir adam gördü. Bir saða bir sola
yalpalýyordu. Bir vitrine bakýyormuþ gibi yaparak
göz ucuyla onu seyretti. Otuz yaþýn üstünde
olmalýydý. Kendisine biraz daha sokuldu. Üstü
baþý son derece temizdi. Yanýndan geçen bazý
kiþiler alay edip gülüyorlardý. Yavaþça yanýna
gidip: Ýyi misiniz? Bir ihtiyacýnýz var mý? diye
sordu. Adamýn dudaklarýndan iniltiye benzeyen
tek bir kelime çýktý: Hastayým. Düþmemesi
için bir kolunu beline dolayarak taksi beklemeye
koyuldu. Akþam vakitlerinde kesilen kar yaðýþý
tekrar baþlamýþ ve yavaþ yavaþ buzlanmaya
baþlayan yollarda birbiriyle yarýþan sokak
köpeklerinin dýþýnda bir hayat emaresi
kalmamýþtý. Araba bulmaktan ümidi kestiði
sýrada yanýnda bir taksi duruverdi. Þoföre
durumu anlatarak acele etmeleri gerektiðini
söyledi. Hastalarýný arka koltuða yatýrarak
hastaneye götürdüler ve verilen serum
tamamlanana kadar baþucunda beklediler.
Nöbetçi doktor, hastayý en azýndan donmaktan
kurtardýklarýný ifade ediyor, adam ise henüz
konuþamadýðý için bakýp gülümsemekle
yetiniyordu... Hastamýz bir süre sonra kendine
geldi. Onu tekrar arabaya bindirip evine
götürdüler. Hastanýn eþi, Onun sýk sýk þeker
komasýna girdiðini bildiðinden müthiþ bir paniðe
kapýlmýþ ve oðlunu da alarak sokaða fýrlamýþtý.
Koþarak yanýmýza geldiler ve büyük bir sevinç
içinde kucaklaþtýlar.
Saatlerce süren yorgunluktan eser bile
kalmamýþ, nasýl teþekkür edeceðine þaþýran o
ailenin mutluluðu karþýsýnda gözler dolmuþtu.
Ellerinize sarýlarak bizi uðurladýktan sonra þoföre
borcunu sordu. Þoför baþýný sallayarak: Borçlu
deðil, alacaklýsýn! Böyle bir iyiliðe beni de ortak
ettin. Belki de yirmi yýldýr aðlamayý unutan bir
adama bu güzel duyguyu hatýrlattýðýn için
alacaklý duruma düþtün dedi.
O mert adamla kucaklaþýp ayrýlýrken gecenin
ayazýný hissetmiyor ve
evine yürüyerek
dönmek istiyordu.
Belki de yolumun
üzerinde yardým
bekleyen bir insan
daha bulabilirdi; kim
bilir?

Çanakkale milli bilinç yürüyüþü
üstüne iki laf
Çanakkale üzerine
destanlar
yazýlmýþken hoþ
bizim söyleyecek
iki lafýmýz denizde
kum bile olamaz.
Ýki sözle
anlatýlacak þey
deðil. Ancak geçen
hafta Çanakkalede yaþanan atmosfer
üzerine söylenecek tek söz belki de
Anlatmak zor.Yaþamak gerek olacak.
Bu atmosferi her bireyin ayrý ayrý
yaþamasý gerekir. Bu ruhla hareket
eden derneðimiz her sene milli bilinç
kapsamýndaki bu yürüyüþe
izcilerimizden bir bölümünü yollamaya
çalýþtý.
Ne mi kazandýk?
Her þeyden önce izcilerimiz Çanakkale
Savaþlarýnýn düðüm noktalarýndan ve
en önemlilerinden biri olan Anzak
Çýkartmasýnýn 57. Alay tarafýndan tüm
askerlerini þehit vererek durdurulmasý
olayýnýn canlandýrýldýðý 57. Alay
yürüyüþüne katýldýlar.
Yürüyüþe çýkmadan önce sabah
mehter marþlarýyla kalktýlar. Týpký
dedelerinin yaptýðý gibi bir çörek bir
bardak çorbayla karýnlarýný doyurdular.
Ve yine dedeleri gibi 57. Alayýn izinde
yürümeye baþladýlar. Ölümün ayak
izlerine basa basa, dedelerinin
nefeslerini enselerinde hissederek yol
aldýlar. Onlarýn yaþadýklarýný
yaþayamadýlar belki. Ama taklit ettiler.
Anzaklar deðildi belki onlarý Conk
Bayýrýnda karþýlayan, Anzaklarý
anmaya gelen torunlarýydý bizler gibi.
Ama þunu beyinlerine iyice kazýdýlar :
 25 Nisan Anzak Günü deðil, 57. Alay
Günüdür.
Dedeleri þehit olacaklarýný bile bile
ülkeye sahip çýkmýþlardý. Oysa onlar
tarihi sahiplendiler. Onlarýn bastýklarý
yerlere bir bir basarak
Celal ÖZTÜRK

