YIL:2 SAYI :17

NÝSAN 2009

Devler gibi eserler býrakmak için, karýncalar gibi çalýþmak lazým. (Necip Fazýl Kýsakürek)

ÇEVSADDAN GENÇLERE ÇANAKKALE KONFERANSI

ÇEVSAD Gençlik Koordinatörlüðü ve Yunusemre Spor Kulübünün ortaklaþa düzenlenmiþ
olduðu Çanakkaleyi Anlamak konulu konferans 20 Mart 2009 Cuma Günü Gaffar Okkan Konferans
Salonunda düzenlendi.
200 kiþinin katýldýðý konferansta Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi Uzmaný Muzaffer ALBAYRAK
yaptýðý konuþmada, Çanakkale Savaþý ile ilgili bilinen bazý konularda ezber bozdu. Özellikle üniversite
gençliðine yönelik gerçekleþen konferansta, Muzaffer ALBAYRAK Çanakkale ile ilgili merak edilen
sorularý yanýtladý. Sorulu Cevaplý bölümden sonra Muzaffer ALBAYRAK tarafýndan bizzat hazýrlanan,
Çanakkalede yaþananlarla ilgili hiçbir yerde olmayan, gerçek fotoðraflardan oluþan 10 dakikalýk slayt
gösterisi yapýldý.
2,5 saat süren konferanstan sonra ÇEVSAD Dernek Baþkaný Emin CANýn ALBAYRAKa verdiði
plaketle etkinlik sona erdi. ÇEVSAD Gençlik Koordinatörü Faruk YIÐCI yaptýðý açýklamada üniversite
gençliðine yönelik faaliyetlerine artarak devam edeceklerini belirtti.

EMÝN CAN ÇEVRE PLATFORMU BAÞKANLIÐINA SEÇÝLDÝ
14 Mart 2009 Cumartesi Günü ESYO (Eskiþehir
Sivil Yerel Oluþumu) Binasýnda Eskiþehir Çevre Platformu
Yönetim Kurulu Seçimleri yapýldý. Seçimlere 15 Sivil Toplum
Kuruluþu katýldý.
Çevre Platformu Yönetim Kuruluna Emin Can,
Hasan Demirci, Burcu Ertüren, Enis Kazým Sezgin, Güner
Sümer seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarýnda
görevlendirme yapacak.Çevre Platformunun faaliyetleriyle
ilgili basýna açýklama daha sonra yapýlacak. Yeni seçilen
yönetim kuruluna ÇEVSAD olarak baþarýlar dileriz.

TARÝHE DAÝR
Sevgili okurlar, Tarihe Dair yazýlarýmýzý ÇEVSADHABERde yayýnlamaya baþlayacaðýz.
Yorumsuz olarak ve tarihi belgeler ýþýðýnda sunacaðýmýz yazý dizimizde siz okurlarýmýzdan gelecek
yazýlara da yer vermek istiyoruz. Yazýlarýnýzý ve yazýlanlar konusundaki yorumlarýnýzý bilgi@cevsad.org
adresine ulaþtýrabilirsiniz.

SAÐLIÐIN YOLU BÝSÝKLET YOLU
Derneðimiz Çevre Komisyonu ve Bisiklet Spor Branþý, kent içinde oluþan hava kirliliði, trafik
sorunu ve bisiklet yollarýnýn yetersizliðine dikkat çekmek için; "Saðlýðýn Yolu Bisiklet Yolu" isimli bir
kampanya çerçevesinde 14 Mart 2009 Cumartesi Günü dernek binasý önünden harekete geçti.
Vilayet Meydanýna varan ÇEVSAD Gönüllüleri, Çevre Komisyonu Baþkaný Tekin Çetin tarafýndan
yapýlan basýn açýklamasýndan sonra daðýldý.
Çevre Komisyonu Baþkaný Tekin Çetin, yaptýðý
açýklamada; Engebesiz düz bir ovanýn içine kurulan
Eskiþehir'de, bisiklet yollarýna gerekli önemin verilmesi
ile özellikle yaz aylarýnda bisiklet kullanýmýnýn
yaygýnlaþmasý ve böylece hava kirliliðine, trafik
meselesine, ithal yakýt kullanýlmadýðý için ülke
ekonomisine, spor yaptýðýmýz için saðlýðýmýza, ulaþýma
para harcamadýðýmýz için aile bütçemize katkýsýndan
dolayý bisiklet kullanýmý ve bisiklet yollarýný çok önemli
buluyoruz. Bu sebeplerle tüm belediye baþkan adaylarýnýn
kamuoyu önünde seçildikleri takdirde bisiklet yollarýný
yaygýnlaþtýracaklarýna ve bunun için bütçeden pay
ayýracaklarýna dair söz vermelerini istiyoruz" dedi.

KIÞ KAMPÇILIÐI EÐÝTÝMÝ
ÇEVSAD Ýzcileri, Sultandere ÇEVSAD Ýzcilik
Tesisleri'nde daha önce Türkiye Ýzcilik Federasyonu'nun
düzenlediði Kýþ Kampçýlýðý Kursunu alan Liderlerimiz
tarafýndan verilen Kýþ Kampçýlýðý eðitimi aldýlar.
Ýzcilerimiz Ýglo yapýmý, karda yürüme teknikleri, soðuk
havayla mücadele, kýþ þartlarýnda kullanýlan çadýr,
mat, ve benzeri izcilik teçhizatlarý ve kullanýmý gibi
konularda bilgilendirildiler. Yücel Yýlmaz, Celal Öztürk,
Sadullah Þeremet, Faruk Yýðcý ve Fatih Bilen'in
liderliðinde gerçekleþtirilen eðitimden sonra yaklaþýk
50 kiþilik bir grupla birlikte mangalda sucuk partisi
yapýldý. Ýzciler öðrenmenin yanýnda eðlenmeyi de
bildiði için kar topu oynayýp kardan adam yaparak
güzel bir gün geçirdiler.
Faaliyetin sonunda izciler veda valsi yaparak birlik ve beraberlik içerisinde bir faaliyeti bitirmenin
mutluluðunu yaþadýlar. Kampýn sonunda bir deðerlendirme yapan ÇEVSAD Ýzcilik Komisyonu
Baþkaný Yücel YILMAZ "Yaparak ve yaþayarak öðrenmenin en güzel örneði olan izcilik, bugün
yapýlanlarý deðerlendirdiðimizde bize tekrar en güzel eðitim sistemi olduðunu bir kez daha göstermiþtir"
þeklinde konuþtu.

GENÇLÝK KOORDÝNATÖRLÜÐÜNDEN ÇÝÐKÖFTE PARTÝSÝ
ÇEVSAD Gençlik Koordinatörlüðü 27 Þubat
2009 akþamý ÇEVSAD Seminer Salonu'nda tüm
ÇEVSAD Gönüllüleriyle beraber "Bahara Merhaba
Çiðköfte Partisi" düzenledi. Etkinlikte alýnan bilet
numaralarýna göre hediyeli çekiliþler yapýldý. 5
talihliye hediyeleri verildi. Organizasyona
gönüllülerimiz tarafýndan yoðun bir katýlým oldu.
Faaliyetin ardýndan konuþtuðumuz Gençlik
Koordinatörümüz Faruk Yýðcý güzel bir etkinlik
gerçekleþtirdiklerini belirterek; bundan sonra
yapmayý planladýklarý çok güzel organizasyonlarýnýn olduðunu vurguladý. Bütün gönüllülerimizden yapýlacak faaliyetlerle ilgili görüþ ve
önerilerini bekliyoruz.
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ÇEVSADDAN HUZUREVÝNE ZÝYARET
15 Mart 2009 Pazar Günü ÇEVSAD
Gençlik Koordinatörlüðü ve ÇEVSAD Ýzcilik
Þubesi ile birlikte Maide Bolel Huzurevi'ne
ziyaret gerçekleþtirildi.
Ziyarete katýlan Ýzci, Ýzci Liderleri ve
Gönüllülerimizle beraber dedelerimizin ve
ninelerimizin elleri öpüldü.Hal ve hatýrlarý
soruldu. Hayýr dualarý alýndý. Hayatlarýnýn
sonbaharýnda yüzlerinde ufakta olsa bir
tebessümün belirmesi tek amacýmýzdý. Onlar
her zaman oradalar ve her zaman sizlerin
ziyaretlerinizi bekliyorlar. Maddi olarak belki
ihtiyaçlarý karþýlanýyor olabilir. Ancak
yalnýzlýklarýný gidermek ve onlarý sevindirmek
için onlarý sýk sýk ziyarete gitmeliyiz.

ORMANCILIK GÜNÜ TÖRENLERLE
KUTLANDI

21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü Vilayet
Meydaný'nda düzenlenen törenle kutlandý. Orman
Bölge Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen etkinlikler
Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasýyla baþladý. Resmi
erkanýn yaný sýra vatandaþlarýn da katýldýðý törenin
ardýndan, Orman Bölge Müdürlüðü personeli halka
sedir ve karaçam fidanlarý daðýttý.

KUTSAL TOPRAKLAR ESKÝÞEHÝRDE

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 93. yýl dönümü
dolayýsýyla Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e teslim
edilmek üzere Gelibolu Yarýmadasý'ndan alýnan
toprak, deniz suyu ve Türk bayraðýndan oluþan
kutsal emanetler, Eskiþehirli atletlere teslim edildi.
Kutsal emanetleri teslim alan atletler daha sonra
Ankaraya hareket etti.

KISSADAN HÝSSE
YOLUMUZDAKÝ ENGELLER
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuþ, kendisi de
pencereye oturmuþtu. Bakalým neler olacaktý? Ülkenin en zengin tüccarlarý, en güçlü kervancýlarý,
saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öðlene kadar. Hepsi kayanýn etrafýndan dolaþýp saraya
girdiler. Pek çoðu kralý yüksek sesle eleþtirdi. Halkýndan bu kadar vergi alýyor, ama yollarý temiz
tutamýyordu.
Sonunda bir köylü çýkageldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sýrtýndaki küfeyi yere indirdi,
iki eli ile kayaya sarýldý ve zorla itmeye baþladý. Sonunda kan ter içinde kaldý, ama kayayý da yolun
kenarýna çekti. Tam küfesini yeniden sýrtýna almak üzereydi ki, kayanýn eski yerinde bir kesenin
durduðunu gördü. Açtý. Kese altýn doluydu. Bir de kralýn notu vardý içinde ..."Bu altýnlar kayayý yoldan
çeken kiþiye aittir." diyordu kral. Köylü, bugün dahi pek çoðumuzun farkýnda olmadýðý bir ders almýþtý.
"Her engel, yaþam koþullarýnýzý daha iyileþtirecek bir fýrsattýr .."

BÝYOLOJÝK RÝTÝMLER
VE HASTALIKLAR
Vücudumuzda oluþan birçok kimyasal olayýn
belirli saatleri vardýr. Uykumuzun gelmesi, uyanmamýz,
karnýmýzýn acýkmasý gibi iþlevler büyük ölçüde biyolojik
saatimizin denetimindedir. Yalnýz normal iþler deðil
vücutta ortaya çýkan düzensizlikler ya da hastalýklar da
belirli zaman çizelgesini izler. Yani hastalýklarýn da bir
saati vardýr. Grip olduðumuzda geceleri ateþimizin daha
çok yükselmesine ve bir yerimizi yaraladýðýmýzda
geceleyin aðrýnýn artmasý hastalýklarýn da ritmi olduðunu
gösteren örneklerdir.
Yapýlan araþtýrmalar, hayatý tehdit eden birçok
acil durumun belirgin saat çizelgelerinin olduðunu
gösteriyor. Kandaki ürik asit fazlalýðýna baðlý olan gut
hastalýðý, mide ülseri ve safra kesesi aðrýlarý genellikle
gece oluyor. Akciðer yetmezliði, kalp yetmezliði ve astým
ataklarý da geceleri daha kötüleþiyor. Ani bebek ölümü,
alerjik nezle ve romatizma aðrýlarýnýn da sýklýðý gece
artýyor ve sabaha doðru doruk noktaya ulaþýyor. Migren
aðrýlarý, uyku sýrasýndaki hýzlý göz hareketleri tarafýndan
tetikleniyor. Bu nedenle REM uykusunda aðrýlar artýyor.
Sabaha karþý, uyandýktan sonrada migren aðrýlarý çok
þiddetli oluyor. Kalp aðrýsý, kalp ritmindeki bozulmalar,
kalp krizi ve yüksek tansiyon ataklarý genellikle sabaha
karþý görülüyor. Depresyon belirtileri de sabah artýyor.
Kas ve eklem aðrýlarý gün içinde artýþ gösterip öðleden
sonra dayanýlmaz hal alýyor. Mide kanamasý ya da
delinmesi genellikle öðleden sonralarý görülüyor. Bazý
epilepsi(sara) nöbetleri uykunun belirli aþamalarýnda
tetikleniyor. Bu hastalar özellikle uyku-uyanýklýk arasýndaki
dönemlerde nöbet geçiriyorlar. Hastalýklarýmýz için
alacaðýmýz ilaçlarýn bu biyolojik ritimlere uygun olmasý
gereklidir. Doktorlardan ilaç zamanlarý doðru þekilde
öðrenilmelidir. Baþkalarýn kullandýðý ilaçlar deðiþik
bünyelerde ayný etkiyi göstermeyip yanlýþ etkilere yol
açabilir. Hastalýklara meydan verilmemesi için Yüce
Yaratýcýnýn bizlere verdiði bu ritimlere uygun yaþanýlmasý
çok önemlidir. Yemek zamanlarýnýn, uyku zamanlarýnýn,
seher vakitlerinde artan stres hormonlarýnýn göz önüne
alýnmasý gereklidir. Kamil insanlarýmýzýn yaþantýlarý,
zaman dilimlerini nasýl kullandýklarýný öðrenip hayatýmýza
tatbik etmemiz de büyük faydalar vardýr.
Dr. Mehmet Yaþar AKARCA

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
ÝNSANLIÐIN ÇAÐLAR BOYU EKSÝÐÝ:
HOÞGÖRÜ
Allahýn insanoðlunun
yeryüzüne iniþiyle birlikte ona
verdiði en güzel hasletlerden
biridir hoþgörü. Ama maalesef
ne o zaman ne de medenileþtiðimiz(!) þu an kullan(a)mýyoruz bu güzel hasletimizi.
Gerek ikili iliþkilerde gerekse daha
kompleks olanlarda olsun bir anlýk kýzgýnlýk nelere
mal olmuþtur bir düþünsenize Halbuki ne gerek
var birbirimizi kýrmaya, üzmeye. Sonradan piþman
olacaðýmýz þeyler yapmaya. Az bir hoþgörü,az
bir empati bakýn hayatýnýzý nasýl deðiþtirecek.
Kendinizi bir an koyuverin karþýnýzdakinin
yerine, niye böyle yaptý acaba diye bir düþünün.
Sonuçta karþýmýzdaki de bir insan ve hiç olmazsa
bu kadarcýk saygýyý hak ediyor. Bir de hatayý hep
karþýda deðil kendimizde de aramak lazým bazen.
Nefsimize savcý, karþýmýzdakine de avukat gibi
davranýrsak eminim ki Dünya çok daha güzel bir
hale gelecek hepimiz için. Biraz ütopik bir yaklaþým
gibi duruyor ama aldanmayýn lütfen, hem de
denemesi bedava.
Deneyin ve görün.

Gökhan Duran

