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Öfkeliyken konuþ, göreceksin ki piþman olacaðýn en güzel konuþmayý yapacaksýn.

ÇEVSAD YENÝ BÝNASINDA HÝZMETÝNÝZDE...

TAÞINDIK

Derneðimiz Yeni binasýnda hizmet vermeye baþladý.
Alanönü Mah. Cumhuriyet (Çifteler) Cad. Yavaþ Apt.
No:136da faaliyetlerine devam eden derneðimize
önceki telefon numarasýndan (0 222 2332089) ya da
www.cevsad.org internet adresinden ulaþmanýz
mümkün.

ÇÝÐBÖREKLÝ AÇILIÞ
Yeni binasýnda faaliyetlerine baþlayacak
ÇEVSADýn açýlýþý Ýzcilik Þubesi liderlerinin
maharetli elleriyle oldu. Açýlýþta ikram edilen
çiðbörek ve tatlýlar liderler tarafýndan yapýlýp
katýlýmcýlara ve komþulara ikram edildi.
Çevsad Ailesi olarak açýlýþta emeði geçen
bütün lider ve çevsad gönüllülerine teþekkür
ederiz.

ÝZCÝLER ÝNÖNÜDE
BULUÞTULAR

26 Aðustos - 1 Eylül 2007 tarihleri arasýnda, Ýnönü
Türkkuþu Tesislerinde yapýlan Hava Ýzci Kampý
Türkiye'den birçok ilin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Bir
çok etkinliðe sahne olan kampta ÇEVSAD Ýzcilerinin
de aralarýnda olduðu izciler planör ile uçma sansýný
yakaladýlar.
Kampa ÇEVSAD adýna Ýzci Lideri olarak Mesut Savun,
Sadullah Þeremet, Abdülkerim Kerpiç katýldý.
Müdürlüðünü Ýzcilik Ýl Temsilci Ramazan Ýbrahim
Birolun yaptýðý kampta izciler, yapýlan istasyon
çalýþmalarýyla havacýlýk ile ilgili bir çok konuda da bilgi
sahibi oldular.

Kampýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere ÇEVSAD olarak teþekkür ederiz...
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KURTULUÞ SAVAÞINDA ESKÝÞEHÝR
Kurtuluþ Savaþýnýn 5 önemli meydan
muharebesinden üçü Eskiþehir'de yapýlmýþtýr.
M. Kemal Atatürk'ün önderliðindeki T.B.M.M.
mazlum halklara örnek olacak galibiyetlerin ilkini
I.Ýnönü Savaþý ile Eskiþehir topraklarýnda
kazanmýþtýr. Eskiþehir, Ulusal Kurtuluþ Savaþýnýn
kilit noktalarýndan birini oluþturduðundan, savaþta
maddi-manevi olarak çok yýpranmýþtýr. Kurtuluþtan
sonra geriye yanmýþ, yýkýlmýþ bir kent kalmýþ,
ancak yöneticilerin ve halkýn kenti yeniden
canlandýrma azmi yok olmamýþtýr. Mustafa Kemal
Atatürk, 15 Ocak 1923'te Hükümet Konaðýnda
yaptýðý konuþmada vurguladýðý gibi Eskiþehir,
zaferin kazanýlmasýnda büyük katký yapmýþtýr.
Mustafa Kemal Paþa, bu nedenle kentin imarýyla
yakýndan ilgilenmiþtir. Cumhuriyet döneminde
yapýlan yatýrýmlarla kýsa zamanda modern bir
kent oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Kurtuluþunu
kutladýðýmýz Eskiþehirimizin 85.Yýldönümünde
geldiði modern yapýsýyla bir çok ile örnek oluþu,
biz Çevsad ailesinin göðsünü kabarttýðý ap açýk
ortadadýr.

SHÇEK MORAL BULDU
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
3-12 Eylül 2007 tarihleri arasýnda yaptýðý kamp ile
moral buldu. 80. Yýl Halis Toprak Çocuk Yuvasý,
75. Yýl Çocuk Yuvasý ve 100. Yýl Kýz Yetiþtirme
Yurdu öðrencilerinden karma olarak oluþturulan
kampa , bünyesindeki izcilerimiz de katýldý. Kýzýlay
Hasýrca Kampýnda yapýlan etkinlik çeþitli
aktivitelerin yaný sýra oyun ve yarýþmalara da sahne
oldu.
Liderlerimizden Sadullah Þeremet ve A.Kerim
Kerpiç kamp boyunca zaman zaman izcilik eðitimi
için kamp yerinde bulundular.
Kampýn sonunda düzenlenen ateþ gecesi
etkinliðine Çevsad Ýzci liderleri de davet edildi.
Liderlerimizin katkýlarýyla organize edilen gecede
bir konuþma yapan 75. Yýl Kuruluþ Müdür
Yardýmcýsý Turan Zehni, SHÇEK olarak
Eskiþehirde böyle bir kamp gerçekleþtirmiþ olmanýn
büyük bir olay olduðunu belirterek, bunu her yýl
düzenli olarak yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Zehni : Özellikle bu yýl izcilik kamplarý açýsýndan
dolu dolu geçmiþtir. Ardýndan kurum olarak
düzenlediðimiz bu moral kampýna yaptýklarý
katkýlardan dolayý, bizi yalnýz býrakmayan Çevsadýn
deðerli liderlerine çok teþekkür ederim.dedi. Ýzcilik
faaliyetlerinin çocuklar üzerinde olumlu bir etki
gösterdiðini ve bunun gözle görülecek kadar belirgin
olduðunu kaydetti.

ERKEKLÝÐE ÝLK ADIM
Furkan Tarhan sünnet oldu. 18 Aðustos 2007 Cumartesi
günü Eskiþehirin Sarýcakaya ilçesinde yapýlan sünnet
düðününde Çevsad Þubemizdeki Liderlerden Celal Öztürk,
Erhan Ersöz, Tarýk Can ve Abdülkerim Kerpiç Furkan
Tarhaný yalnýz býrakmadýlar. Çevsad ailesi olarak Furkan
Tarhana geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor ve bundan
sonraki yaþamýnda baþarýlar diliyoruz.

30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMI
Bu zaferi bize yaþatan Atatürk ve silah arkadaþlarý ile kahraman Türk Ordusuna þükran ve
minnetlerimizi sunuyoruz. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramý kutlu olsun.

NEDEN 30 AÐUSTOS?
Birinci Dünya Savaþý sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaþmasýyla yurdumuz
tamamen elimizden alýnýyor, vatanýmýzda hür olarak yaþama hakkýmýza son veriliyordu. Yüzyýllardýr
üzerinde baðýmsýz olarak yaþadýðýmýz bu topraklar düþmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul
etmemiz isteniyordu.
Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün deðildi. 19 Mayýs 1919'da Atatürk'ün
Samsun'a çýkmasýyla, lideriyle kucaklaþan Anadolu, Atatürk'ün önderliðinde Kurtuluþ Savaþý'ný
baþlattý. Amasya Genelgesi'nin yayýnlanmasýnýn ardýndan Erzurum ve Sivas Kongreleri yapýldý.
Daha sonra 27 Aralýk 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu.
Böylece hem memleketin yönetimi halkýn iradesine verilmiþ oluyordu. Hem de Kurtuluþ Savaþý'nýn
merkezi Ankara oluyordu.
TBMM Meclisi yaptýðý görüþmelerde yurdun durumunu ve kurtuluþ çarelerini aradý. "Misak-ý Millî
sýnýrlarý içinde vatanýn bir bütün olduðu ve parçalanamayacaðý görüþü"nden hareketle, düþmanla
mücadele kararý alýndý. Oluþturulan düzenli ordularla savaþa girildi. Ýlk baþarý, Doðu'da Ermeni
çetelerine karþý kazanýldý. Daha sonra, Batý cephesinde, Yunanlýlarla, I. Ýnönü ve II. Ýnönü
Savaþlarý yapýldý. Bu savaþlarýn kazanýlmasýyla Yunanlýlar'a büyük bir darbe indirilmiþ oldu.
Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldýrýya geçti. Saldýrý üzerine Mustafa Kemal, ordularýna:
"Hattý müdafaa yoktur sathý müdafaa vardýr. Bu satýh, bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý
vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça terk olunamaz." emrini verdi.
Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlýkla bu karara uydu. 23 Aðustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri
arasýnda yapýlan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaþmasýndan
beri ilk defa toprak kazanmaya baþlýyordu. Sakarya Savaþý, Türk milletinin savunma durumundan
taarruz durumuna geçtiði önemli bir savaþ olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM
tarafýndan, Mustafa Kemal'e "gazi" unvaný ve "Mareþal" rütbesi verildi.
Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olan Sakarya Savaþý'ndan sonra, büyük bir taarruzla
düþmaný tamamen yok etme kararý alýndý.
1922 yýlý Aðustosuna kadar, hazýrlýklar tamamlandý. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik
içinde Batý cephesine kaydý". Ýstanbul'daki cephane depolarýndan silah ve cephane kaçýrýldý.
Ýtilaf Devletleri tarafýndan tahrip edilerek kullanýlmaz hâle getirilen toplar onarýldý. Yeni silâhlar
satýn alýndý. Ordumuza taarruz eðitimi yaptýrýldý. Bu hazýrlýklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in
baþkomutan-lýðýný yaptýðý ordumuz, 26 Aðustos 1922'de düþmana saldýrdý. Bir saat içinde
düþman mevzileri ele geçirildi. 30 Aðustos'ta düþman çember içine alýndý. Sað kalanlar esir
alýndý. Esirler arasýnda Yunan Baþkomutaný Trikopis'te vardý.
Bu savaþ, Atatürk'ün baþkomutanlýðýnda yapýldýðý için Baþkomutanlýk
Meydan Muharebesi olarak adlandýrýldý.
Büyük Taarruzun baþarýyla sonuçlanmasýndan sonra düþman, Ýzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül
1922'de Ýzmir'in kurtarýlmasýyla yurdumuz düþmandan temizlenmiþ oldu. Hain düþmanýn,
haksýzca ve alçakça iþgaline "dur" diyen ve kanýmýzýn son damlasýný akýtmadan yurdumuzu
býrakmayacaðýmýzý dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yýl, 30 Aðustos günü, bayram yaparak
kutluyoruz.

HAYDÝ KÝTAP OKUMAYA

Geçmiþe yolculuk...

Dernek olarak yeni bir kampanya
baþlatýyoruz. Dernek kütüphanemizde, OKS
ve ÖSS'ye Hazýrlýk Kitaplarý, Yaprak Testler,
Deneme Sýnavlarý, Hikaye, Roman, Eski
Dergiler bol miktarda mevcut. Fakat bu
kitaplarýn kitaplýkta durmasýnýn hiç kimseye
bir yararýnýn olmadýðýnýn bilincindeyiz. Bu
sebeple okumak isteyen herkesi
derneðimize davet ediyoruz. Ýhtiyacýnýz olan
kitaplarý derneðimizden ücretsiz olarak temin
edebilirsiniz.

85 Yýl... Eskiþehirin düþman
iþgalinden kurtuluþunun 85.
yýlýný kutladýk. Kurtuluþ
üzerinden geçen 85 yýl.
Kapatýn gözlerinizi ve geriye
dönün. Yalnýz, bu gün içinde
bulunduðunuz günleri de
çantanýza koymayý
unutmayýn. Barýþ için verilen
kurtuluþ adýna, özgürlük
adýna, sahip olunan varlýðýn
bir tarafa býrakýldýðý günler.
Alýnan nefesin sonrasýnda olacaklarý bilmeden,
rahatlýk kelimesinin sözlüklerden silindiði günler.
Bir sonraki öðünde ne piþirelimin yerini açlýðýn
aldýðý, tek gayenin düþman iþgalinden kurtulmak
olduðu soðuk saatler. Sadece özgürlük adýna
yorgun bakan gözler. Endiþe iþinde solmuþ yüzler.
Esaret düþüncesinin aðýrlýðýyla bükülmüþ beller.
Kundakta hiçbir þeyden habersiz yatan bebekler.
Kapýsýný kimin çalacaðýný bilmeden bekleyen
ihtiyarlar. Yavrusunun mamasýndan çok ülkesinin
iþgalden kurtulmasýný bekleyen fedakar anneler.
Bütün benliðini, varlýðýný, ümidini tek kazana
koymuþ bir millet. Kahverenginin kýrmýzýya çaldýðý
vatan topraðý.

Kitaplarýn hibe edilmesinin dýþýnda elinizdeki
kitaplarý da derneðimize baðýþlayabilir
böylece kitap alma ve okuma imkaný
bulunmayan diðer izci kardeþlerimize
yardýmda bulunabilirsiniz.
Haydi! Herkes Kitap Okumaya...

RAMAZAN'DA TÜKETÝLECEK EN
SAÐLIKLI BESÝNLER NELERDÝR?
Ramazanda gün boyunca aç kalýnacaðý için
aþýrý yemek yerine, yavaþ sindirilen kana
geçiþ hýzý düþük (düþük glisemik indeksli)
olan esmer tahýl ürünleri, sebze, salata gibi
gýdalarý tercih etmek daha doðrudur. Ayrýca;
· Kompleks karbonhidrat içeren ve glisemik
indeksi düþük besinler (kurubaklagiller, esmer
ekmek, kepekli ürünler, yulaf, meyvelerden
þeftali, armut)
· Posasý yüksek besinler (kabuklu yenen
meyveler, kuru kayýsý,kuru erik ve hurma,
taneli tahýl ürünleri, kurubaklagiller, taze
fasulye, bezelye, ýspanak)
· Omega 3 ve folik asitten zengin besinler
(tam undan yapýlmýþ ürünler, kahvaltýlýk
gevrekler (müsli), kuþkonmaz, ýspanak,
bezelye, domates suyu, somon ton balýðý,
brokoli, keten tohumu, semizotu, mercimek,
ceviz, badem, somon, sardalye, uskumru ve
ton balýðý)
· Sývý yaðlarla yapýlan yemekler (özellikle
sýzma zeytinyaðý)
· C vitamininden zengin meyveler,
tüketilmesi en saðlýklý besinlerdendir.
Peygamberimiz (s.a.v) diyor ki;
Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak
olursa kötü söz sarfetmesin, baðýrýp
çaðýrmasýn. Birisi kendisine yakýþýksýz laf
edecek veya kavga edecek olursa "ben
oruçluyum!'' desin (ve ona bulaþmasýn).''
(Müslim, Sýyâm 164)
Ýçinde bulunduðumuz Ramazan ayý boyunca
özenle dikkat edilmesi gereken hususlardan
biri, bu þerefli ibadeti yerine getirirken ayný
zamanda saðlýklý bir þekilde beslenmeye de
dikkat etmektir.

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ

Þapkalarý çýkartýp önümüze koyma zamaný çoktan
geçti. Siz ve biz Evet hepimizin atalarýydý onlar.
Böyle bir tabloyla yaþandý tarih.
Zaman, þimdi böyle bir tabloyla geri dönmek
zamaný.
Taþýdýðýmýz çantayý belki de boþaltmak zamaný
artýk.
Yýl 2007. Eylül ayýnýn 2si. Veee... çantadakileri
görme zamaný. Þimdi o atalarýn torunlarý, kan
süzülen topraklarda bilinçsizce gezen. Geçmiþini
unutup önüne koyulan yemeðe iðrenç diyen benim
kýzým. Ayakkabýsýnýn rengi pantolonuna uymuyor
diye veryansýn eden senin oðlun. Koltuk takýmýný
duvarýn rengine uyumsuz diye deðiþtiren onun
annesi. Komþusu aç iken uyandýramadýðýmýz
bizim komþumuz. Eline bir iðne battýðýnda baðýran
kiþinin acýsýna ortak olmayan benim. Ýnlemesinden
rahatsýz olan ise sen. Kargayý besleyen ve gözü
oyulan da tanýdýk. Ben, sen, o, biz, siz, onlar...
Maalesef yýkmýþýz geçmiþ ile gelecek arasýndaki
köprüyü.
Daha toprak bile unutmamýþken acýyý ve zoru,
þimdi sadece arþivlerde kaldý görüntüler.
Kitaplarda kaldý yazýlanlar.
Geçmiþten ders alýp geleceði doðru yönlendirmek.
Zor zamanda deðil sürekli kenetlenmek ve içinde
bulunduðumuz varlýkla yetinip þükretmek üzere...
Büyük kurtarýcýmýz Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaþlarý baþta olmak üzere, bu vatan
için canýný veren tüm þehitlerimizi rahmetle ve
gazilik mertebesine eriþmiþ olanlarý saygýyla anar,
halkýmýzýn Eskiþehirin kurtuluþ yýldönümü
bayramýný kutlarým.
YÜCEL YILMAZ

