KADIKÖY BELEDİYESİ DE BEYPAZARINDAKİ
ÇALIŞMALARI ÖRNEK ALDI

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün tarihi ve
kültürel değerini koruyacak önemli bir projeyi
başlatarak, Kadıköy Tarihi Çarşısı projesinin
startını verdi.
Balıkçıları, antikacıları, eski kitapçıları, küçük
nostaljik dükkanları, kilise ve cami gibi anıtsal
yapılarıyla Kadıköy'ün renkli dokularından olan
Kadıköy Tarihi Çarşısı Canlandırma Projesi'ne
törenle start verildi. Kadıköy'de 18.yy'dan
itibaren Türk ve Rum halklarının renkli ortak
yaşamalarıyla şekillenmiş, 19.yy'da Ermenilerin
de katılımı ile konut ve ticaret merkezi haline
dönüştürülmüş, Osmanlı İmparatorluğu'nun da
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özgün mimari eserleriyle süslenmiş olan tarihi
çarşı, günümüzde ekonomik, fiziksel ve tarihi
değerlerini kaybetmeye başlamıştı. Tarihi
çarşıya "yeniden hayat vermeyi" ve özellikli
ayrıcalıklı kimliğini canlandırmayı amaçlayan
projeye start Tellalzade Sokak'ta verildi.
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, projenin başlama töreninde yaptığı konuşmada çok
heyecanlı olduğunu belirterek, "16 yıllık
belediye başkanlığı hayatımda en çok heyecan-
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landığım projelerden birisi bu. Heyecanlıyım
çünkü bu proje tamamlandığında Kadıköy'e
olan en önemli borcumuzu ödemiş olacağız.
Geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan
birisi olan Tarihi Çarşı Projesi tamamlandığında
hem tarihi dokuyu korumuş, gelecek nesillere
tamamlamış olacağız, hem de çarşı esnafının
yüzünü güldürerek, ekonomik canlılığı gerçekleştireceğiz. Çarşının her metresi elden geçecek
alt ve üst yapısı, aydınlatmaları, kaldırım
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taşları, yeni tabelaları ve binaların birbiriyle
uyumlu boyamalarıyla yeni bir görünüme
kavuşacak. Bu arada da tarihi binalar restore
edilecek, antikacılar, kitapçılar gibi sokaklarına
yeni imajlar kazandırılacak. Çarşı, kafeteryaları,
dükkanları ve yeni meydanlarıyla canlanacak.
Bu projeye herkesin destek vermesini, özellikle
esnafımızın bizimle omuz omuza olmasını istiyoruz" dedi.
Haberi Sayfa 3’de
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Beypazarı El Sanatları Havuç ve Güveç Festivali'nde Son Haftaya Girildi
Kemal ÇE LEN

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

GAZETECİLERİ
TAŞIMAKLA
GÖREVLİ ŞÖFÖR,
GAZETECİLERİ
ARAÇTAN
İNDİRDİ.

Beypazarında 19 Mayıs
günü şehir stadında
gazetecileri taşımakla
görevli şoför gazetecileri araçtan indirdi.

Haberi Sayfa 2’de

Gazi Gündüzalp'ı
Anma Etkinliği

Beypazarı'nda "Hacet
Bayramı" etkinlikleri
düzenlendi. Etkinlikler
çerçevesinde Osmanlı
Devleti'nin kurucusu
Osman Bey'in dedesi,
Ertuğrul Gazi'nin babası
Gazi Gündüzalp,
Hırkatepe köyündeki
mezarı başında anıldı.
Beypazarı'na 22 kilometre uzaklıktaki Hırkatepe
köyündeki Gazi
Gündüzalp'in mezarı
başında düzenlenen
törende, mevlit okutuldu,
katılımcılara etli pilav ve
yöreye özgü dolma ikram
edildi. Gazi Gündüzalp'i
anma törenlerinin ardından yapılan Hacet
Bayramı etkinliklerinde
de ürünlerin bereketli ve
bol olması için dua edildi.
KÖYLERDE
YAĞMUR DUASI
Beypazarı Oymaağaç,
Köst ve Üreğil köylerinde yağmur duası
yapıldı ve adaklar kesildi. Vatandaşlar,
yağışların bol olması ve
hasat döneminin
Bereketli olması için dua
ettiler ve yemek verdiler.

FORUM

Kemal ÇELEN
SEVGİ VE İMAN

Toplumun en önemli
temel taşlarından biri
olan sevgiyi alır
atarsanız toplumu var
edemezsiniz ve bir
toplumun varlığından
da söz edemezsiniz.

Yazısı Sayf a 2’de

Beypazarı 6-7-8 haziranda 3 gün
El Sanatları Havuç ve Güveç
Festivali'ni kutlayacak
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Evler, El Sanatları
Havuç ve Güveç Festivalinde geri
sayım başladı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Evler, El Sanatları
Havuç ve Güveç Festivali için
hazırlıklar son sürat tamamlanıyor. Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, Türk mimari
çizgisinin ve geleneksel dokunun
hayat bulduğu Beypazarı'nda her
yıl düzenlenen Tarihi Evler, El
Sanatları Havuç ve Güveç

Festivali'nin bu yıl
6ile 9 haziran tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.
Festival için hazırlıkların son aşamaya
geldiğini bildirenen
Yavaş, ''Geçmiş yıllarda edindiğimiz
tecrübelerle bu yılki
festivali görsel bir
şölene dönüştüreceğiz,'' dedi.
Festivalin resmi açılışının 7
Haziran Cumartesi günü yapılacağını belirten Belediye Başkanı
Yavaş, yabancı ülkelerden gelecek gösteri guruplarının cuma
gününden itibaren Hanlarönü
Meydanı'nda çeşitli gösteriler
sunmaya başlayacaklarını bildirdi. Festival etkinlikleri arasında,
tarihi evler gezisi, resim ve
fotoğraf sergileri, yabancı dans
topluluklarının gösterileri, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler
sergileri, geleneksel Japon sanatları gösterileri ve konserler olacağı açıklandı.

Süne ile mücadele başladı

Beypazarı’nda hububatın en büyük zararlısından birisi olan
“süne” ile mücadele çalışmaları başladı. İl Tarım Müdürlüğü
tarafından oluşturulan ekiplerle İlçe Tarım Müdürlüğünün
ortaklaşa çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Ekipler tarlaları gezerek ilaçlama sınırlarını tespit ediyor. İlçe Tarım
Müdürlüğü yetkililerince ilçenin bütün köylerinin dolaşıldığı
belirtildi. Görevli ekipler tarlalarda süne ve yumurta sayımı
yapıyor. Sayım sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmeden
sonra, gerekli görülen yerlerde süne ilaçlaması yapılacak.

Kırsal Kalkınma Projesi için
Başvurular Başladı

Beypazarı’nda “ Kırsal Kalkınma Projesi” için Beypazarı İlçe Tarım
Müdürlüğü başvuruları bekliyor. Kırsal Kalkınma Destekleme
Projesinden tüm ülke genelinde olduğu gibi Beypazarılı üreticiler de
yararlanabilecek. Yatırımların desteklenmesi programı çerçevesinde
başvuruda bulunanlara makina ve ekipmanların alımında destekleme
yapılacak. Program kapsamında başvuruları kabul edilenler ile il
müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra mal
alımları en fazla üç ay içerisinde tamamlanacak. Destekler yalnızca
yeni makina ve ekipman alımlarına verilecek. İlçe Tarım Müdürlüğü
yetkilileri, konu ile ilgilenen tüm Beypazarılıları beklediklerini ve
kendilerine herz türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ

Yirmi birinci asrı yaşayan
insanlar, insanlık tarihi
içerisinde çok acı olaylara
şahit olmuşlardır. Fakat ne
hazindir ki insanlık tarihi
içerisinde yer aldığı günden
itibaren daima lanetle anılan
bir topluluk olan İsrail
oğulları kadar hiçbir millet
başka insanlara kötülük ve
zulüm yapmamıştır.
Yazsısı Sayfa 3’de

BEYPAZARI HAKİM EVİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA OTELİ
OLARAK AÇILDI

Haberi Sayfa 4’de

Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay; ‘Safranbolu
örneği üzerinden Beypazarı,
Ayaş yürüdü. Başka Beldeler
, bölgeler yürüyor’‘ dedi..
Haberi Sayfa 4’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı İlçe Takımı,
Ankara 2 ncisi

Beypazarı Takımı takım
halinde Ankara 2.lik
kupasını alarak
Beypazarı’nı en iyi şekilde
temsil etti. 22 Mayıs 2008
tarihinde Ankara Etlik
Kasalar koşu parkurunda
yapılan Ankara Valiliği
Atletizm Kupası İl yarışmasına katılan Beypazarı
Atletizim takımı başarılı
oldu. 1998- 1999 yaş gruplarında 1.500 metrede
erkeklerde Niyazi Erkan
TANRIVERDİ Ankara 1.si

BEYPAZARI
KISA KISA

30 Mayıs’ta Beypazarı
Şehir Stasında Okul
Öncesi Eğitim Şenliği
yapıldı.
30 Mayıs Cuma günü
saat 10.30 da Beypazarı
Şehir Stadyumunda Okul
Öncesi eğitimi şenlikleri
yapıldı.
Okul öncesine verilen
emek ve çaba Beypazarı
şehir satdyumunda ortaya
kondu ve okul öncesi
minik çocukların
maharetleri ve gösterileri
sergilendi.
SANAYİ İLKÖĞRETİM
OKULU BAHAR
ŞENLİĞİ DÜZENLEDİ
Sanayi İlköğretim Okulu
Bahçesinde 29 Mayıs
2008 Perşembe günü saat
10.30 da Bahar Şenliği
düzenlendi. Sergi açılışı
ile müzikli gösterilerin
yapıldığı şenlik sonrası
Kermes standları gezildi.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Yoksul Öğrenciler
Yararına
Kermes Düzenlendi.
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oldu. 1996 -1997 yaş guruplarında bayanlarda 1.500
metrede Hatice ÇİFTÇİ 2.
oldu. Sanayi - Gazipaşa ve
Kemal Milaslı İlköğretim
okul öğrecilerinden oluşan
takım 2 ay süre zarfında
İlçe Gençlik Spor Müdürü
Baha TEKİN tarafından
çalıştırılarak koşuya hazırlandı. Ankara Valiliği
Atletizm Kupası İl yarışmasına katılan İlçe
Atletizim takımı sporcularını makamında kabul

ederek çeşitli hediyeler
veren İlçe Kaymakamı

Hikmet AYDIN sporculara
başarılar diledi.

Yurtsever Bir Aydın Uruşlu
Aydın Aydemir Vefat Etti.

Uruş doğumlu Öğretmen Yazar Aydın
Aydemir Didim'de Vefat Etti.
Köy Enstitüleri Vakfı ve Çağdaş Eğitim
Vakfı Başkanı Erdal Atıcı Didim'de vefat
eden öğretmen yazar Aydın Aydemir'in,
Fakir Baykurt'un genel başkanlığı sırasında
Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel
Sekreterliği yaptığını, 12 Mart ve 12
Eylül'ün tanığı olduğunu belirterek "Türkiye
yurtsever bir aydını kaybetti. Tüm öğretmenlerimizin, gençlerimizin yakın tarihimizi
bilmesi ve bugünlere nasıl gelindiğini iyi
analiz edebilmesi için onun "Nazım',
"Nazım, Nazım', "Herşeye Rağmen', "Nasıl
Unutulur' adlı yapıtlarını okumaları gerektiğine inanıyorumdiyerek öğretmen yazar
Aydın Aydemir'in 23 Mayıs'ta Didim'de vefat
ettiğini hatırlattı ve "Ülkemiz namuslu bir
yurtsever aydınını, öğretmenler iyi bir
örgütçüyü, yazarı, aydını kaybetti" dedi.
Atıcı; "Aydın Öğretmen yakın tarihimizin en
önemli kırılmalarına tanıklık etmiş, yaşananları iliklerine, kemiklerine kadar duymuş,
ender yazarlarımızdan biriydi. Aydın
Aydemir Türkiye'de yurtsever aydınların
büyük bir bölümünün yaşadığı acıları,
işkenceleri, umut ve umutsuzlukları
yüreğinde biriktirerek koca bir ömür geçirdi.

Ankara'nın Saklı
Güzellikleri
Haberi Sayfa 3’de
GAZETECİLERİ
TAŞIMAKLA
GÖREVLİ ŞÖFÖR,
GAZETECİYİ
ARAÇTAN İNDİRDİ.
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12 Martlarda, 12 Eylüllerde susanların, saklananların çokça konuştuğu, ucuz kahramanların geçmişe dair efsaneler anlattığı bugünlerde, bir sahil kasabasına yerleşti ve orada
sessiz sedasız yaşama veda etti" dedi.
-AYDIN AYDEMİR Aydemir 1932 Yılında
Beypazarı Uruş Nahiyesi'nde doğdu.
İlkokulu Uruş'ta bitirdi. Hasanoğlan Köy
Enstitüsü'nden mezun oldu. 1963'te KarsArpaçay Öğretmenler Derneği'ni temsilen
Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli
Federasyonu'nun (TÖDMF) Ankara'da
düzenlediği büyük eğitim mitingine katıldı.
Düşlediği öğretmen örgütçülüğüne böylece
adım atmış oldu. 8 Temmuz 1965'te "Türkiye
Öğretmenler Sendikası"nın (TÖS) kuruluşuna katıldı. Kuruluş dönemi Fakir Baykurt'un
Genel Başkanlığı sırasında Genel
Sekreterliğini yaptı. 12 Mart döneminde
tutuklanan ve işkence gören Aydemir
çıkarıldığı mahkemede salıverildi. 12
Eylül'de kızları ve damadıyla birlikte
yeniden tutuklandı. Emekli olduktan sonra
Didim'e yerleşti ve yaşadıklarını "Nasıl
Unutulur" adlı yapıtta anlattı. Aydemir'in
"Nazım", "Nazım Nazım", "Herşeye
Rağmen" ve "Nasıl Unutulur" adlı yapıtları
bulunuyor.

Cumhuriyet İ.Ö.O’dan
Kermes ve Mezunlar günü
Haberi Sayfa 3’de
Resim Yarışmasına
Müracat
Sona Erdi.

Haberi Sayfa 3’de

Ankara-Beypazarı arası
7 YTL.

Haberi Sayfa 2’de
Ankara
Üniversitesinden
Ziyaret Haberi 2 de

Beypazarı'nda
Kadınlar İş
Hayatında

Haberi Sayfa 2’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

30 Mayıs 2008 Cuma

KADIKÖY BELEDİYESİ DE
BEYPAZARINDAKİ ÇALIŞMALARI ÖRNEK ALDI

Baştarafı Sayfa 1’de

Kadıköy Belediyesi'nin
ÇEKÜL Vakfı ile ortak
yürüttüğü projenin start
almasından mutlu olduğunu
kaydeden Çekül Vakfı
Başkanı Prof.Dr. Metin
Sözen de, projenin hazırlık

çalışmaları bir yıldır devam
ettiğini, bu projenin başta
yazarlar olmak üzere birçok
kişi tarafından desteklendiğini belirtti. Prof.
Sözen, "Safranbolu'da
Beypazarı'nda yapılanlar
burada da yapılacak. Esnaf
biraz sabredecek ama

sonunda çok güzel bir netice elde edeceğiz. Kaleler
ve tarihi çarşılar düşmesin"
diyerek, Kadıköy Belediye
Başkanı Selami Öztürk'e
proje için teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra
Tellalzade Sokak'taki
binalara sembolik olarak ilk

KADINLARIN GÜCÜ
Ankara'nın 100 Km
Kuzeybatısı'nda yer alan ve
adını Osmanlı beylerinin
kurduğu pazardan alan
Beypazarı, hanım girişimcileri ile dikkat çekiyor.
Beypazarı Ev hanımlarının
evinde yaptığı tarhana ve
baklavayı satışa sunmasıyla
başlayan süreç, bütün ilçeyi
etkisine almış durumda.
Beypazarı'nın 80 katlı
baklavasının tescilini alarak
başarıya ulaşan Müjgan
Demir, ilçenin marka girişimcisi olarak görülüyor.
Müjgân Demir, muhafazakâr bir toplumun girişimci
kadını olarak kendini kanıtlamış.
DIŞA AÇILMAK İSTİYORLAR.
Beypazarı tarihi çarşısındaki
hemen hemen bütün
dükkanları ele geçiren kadın
girişimciler, ilçe dışına açılmak istiyorlar. Furkan
Yöresel Gıda Ürünleri'ni
kuran Şenay Yılmaz ve
Nesrin Aksoy, her gün 400
kg'lık hamuru 13 ev hanımına dağıtarak tarhana ve
erişte üretimi gerçekleştiriy-

or. 10 bin YTL yatırımla iki
katlı bir üretim birimi kuran
ortaklar, 2-3 katına çıkacak
üretime pazar arayışındalar.
Şu anda Ankara'da bazı toptancılara ürün gönderdiklerini ifade eden girişimciler, talep gelmesi halinde
Türkiye'nin her tarafına
tarhana ve erişte sevkiyatı
yapabileceklerini kaydettiler.
Beypazarı’nın il kadın girişimcisi MüjganDemir’e
“Beypazarı'nda kadın olmak
nasıl?” diye soruyoruz.
“Önceleri zordu, ama kadınlar da artık iş yaşamına girince kendilerini kabul ettirir
oldular” deyip devam ediyor: “10–15 yıl öncesine dek
en merkezi yer olan
Hanlarönü'nden geçemezdik
yalnız başımıza, arka sokaklardan dolanırdık; oysa ben
annemden bilirim, eskiden
tüm fırınları kadınlar işletirdi burada.” Çarşıda açtığı
dükkânında hem yöresel
giysiler hem de yöresel
yemekleri pazarlayan
Müjgân Hanım, sözünü
şöyle tamamlıyor:
“Beypazarı'nda ev kadınları
da çalışmak istiyor artık.

Bana gelip, ‘biz de yemek
yapalım' diyen çok kadın
var.”
Beypazarlı kadınlar sadece
yemekten değil, bir zamanlar çeyizleri için dokudukları dokumalardan da gelir
elde etmeye başladılar. 58
yaşındaki Fatma Korkmaz,
eski kaymakam Nevzat
Taşdan'ın girişimiyle Halk
Eğitim Merkezi'nde kurulan
dokuma tezgâhlarından
birinde çalışıyor ama
“kendimi bildim bileli
dokurum” diyor.
Merkezde sof dokumacılığı
da yeniden başlatılmış. Sof,
Ankara tiftik keçisinin
yününden elde edilen iple
dokunuyor. 120 kişinin
çalışarak öğrendiği ve ürettiği Halk Eğitim
Merkezi'nde ayrıca ipek
kilim ve tiftik battaniyesi
dokunuyor. Boyamalarda
kökboya kullanılıyor. Yine
kökboya ile her türlü
kumaşa “ıhlamur baskı”
yapılıyor. Gümüş atölyesinde yapılan takılar ve
telkâriler yine burada satışa
sunuluyor.

boya Başkan Öztürk, Prof.
Metin Sözen, boya sponsoru
Marshall Genel Müdürü
Feridun Uzunyol, Kadıköy
Kaymakamı Kasım Esen ve
esnaf tarafından sürüldü.
Proje kapsamında tarihi
çarşı alt ve üst yapısı ile
yenilenip, 125'i tarihi yak-

laşık 400 binasının
restorasyon ile elden geçirilecek, meydanları yeniden
düzenlenip, çeşme ve
heykellerle süslenecek.
Tarihi çarşı 2008 yılına
kadar yeni imajına kavuşmuş olacak.

Beypazarı'nda Kadınlar İş Hayatında

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=400 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

BEYPAZARI TÝCARET ODASI
ÜYELERÝNE
WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN
PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili

KDV dahil 170 YTL deðil 145 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

GAZETECİYE SAYGISIZLIK

GAZETECİLERİ TAŞIMAKLA GÖREVLİ
ŞÖFÖR, GAZETECİYİ ARAÇTAN İNDİRDİ.

Beypazarında 19 Mayıs günü şehir stadında
gazetecileri taşımakla görevli şoför gazetecileri
araçtan indirdi.
Beypazarı Gazeteciler Derneği Başkanı ve AA
Muhabiri Yaşar Tonbak yaptığı açıklamada; ‘şehir
stadında yapılan 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı
kutlamalarının ardından, bir görevli gazetecilere
gelerek, törenlerin ardından gençlik yürüyüşü
yapılacak, Belediyenin aracını size tahsis ettik, bu
araç üzerinde yürüyüşü takip edebilirsiniz dedi.
Törenlerin ardından, gençlik yürüyüşüne
başlanıldı. Yürüyüşte Başta ilçe kaymakamı
Hikmet Aydın, Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Cumhuriyet Başsavcısı Rahmi Dönmez, Emniyet
Müdürü Nazmi Küçükkale ve diğer yetkililer,
öğrenciler, halk yürüyüşe başladılar. Basına tahsis
edilen araca binen bir gazeteci, bindiği aracın biraz
yavaş hareket etmesini isteyince, şoför Murat
Kaya, beğenmiyorsan araçtan inersin, yürüyerek
gidersin, ben sizi taşımaya mecbur değilim gibi ve
daha birçok çirkin sözler üzerine gazeteciler bu
araca binmekten vazgeçtiler. Gençlik yürüyüşünü
gazeteciler yaya olarak takip ettiler. Basına görevli
araçta boş olarak seyrini tamamlandı. Durum
tarafımdan Belediye başkanı Mansur Yavaş'a iletildi. Gazeteciler yapılan bu saygısızlığa tepki gösterdiler.’‘ açıklamasında bulundu.

Ankara-Beypazarı arası
7 YTL.

Ankara-Beypazarı arasında yolcu taşıma ücreti, yapılan 1
YTL zam ile 7 YTL oldu.
Beypazarı ile Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapan 3 firmanın yöneticileri, aldıkları kararla, 6 YTL olan yolcu taşıma ücretlerine 1 YTL zam yaptı.
Firmalar bugünden itibaren yeni tarifeden yolcu taşımaya
başladı. Alınan zam kararına Vatandaşların tepki göstermesi
ve Beypazarı Festivali nedeniyle zam yapıldı haberi
Firmaların aldukları zamkararını Beypazarı Festivali
sonuna ertelediler.Vatandaşlar; firmaların bir süre
B
öncesine kadar aralarındaki rekabet nedeniyle 3-4
YTL'ye yolcu taşıdıklarını belirterek, söz konusu firi
maların bir buçuk ay önce aldıkları ortak kararla 5
YTL olan taşıma ücretlerine 1 YL zam yaptıklarını,
z
şimdi yapılan bu ikinci zammın haksız olduğunu
i
savundular. Yapılan zamların ilçe turizmini baltalayacağını öne süren bazı vatandaşlar, firmaların bir hafta
m
sonra yapılacak Beypazarı Festivali'ni fırsat bilerek,
bu zammı yaptığını iddia ettiler ve yetkililerin olaya
müdahale etmesini istediler. Vatandaşların beklentisi
gerçek oldu ve firmalar Zam uygulamasını Festival
G
sonrasına ertelediler.
Beypazarı Festivali Boyunca Otobüsler Zamsız
a
Tarifeden Hizmet Verecek...
Beypazarı Belediyesi; Ankara-Beypazarı arası otobüs z
seferlerine gelen zammın, festival boyunca uygulanmayacağını , vatandaşlara 6 YTL. ücretle hizmet ver- e
ileceğini açıkladı.
t
Beypazarı'ndaki özel otobüs firmalarının yol ücretlerine uygalayacağı zammın, festival sonrasına
e
ertelemeleri olumlu karşılandı.
NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.

Tüm ilanlarınız için
www.beypazariilan.com
sitemiz yayına girdi.
Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com
sitemiz çok yakında aktif
olarak bölge halkımızın
hizmetine girecek..
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FORUM
Sevgi ve İman

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Toplumun en önemli temel taşlarından biri olan sevgiyi
alır atarsanız toplumu var edemezsiniz ve bir toplumun
varlığından da söz edemezsiniz.
Dini açıdanda yaklaştığınızda sevgi iman etmenin giriş
kapısıdır. İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed
(S.A.) in ‘’Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız’‘ sözünün üzerinde çok düşünmek gerekir.
İslamda ibadetleri incelerken iki açıdan incelemek
gerekir. Ameli ibadetler ve sosyal ibadetler.
Ameli ibadetler müslümanım diyen herkes tarafından
az çok bilinen ve uygulanmaya çalışılan ibadetler olup
tüm fıkıh kitaplarında yazılıdır. İlmihal kitabı alırsınız
hemen hemen hepsinde ameli ibadetlerle ilgili açıklamalar ve anlatımlar bulursunuz.
Ama çoğumuzun bilmediği islamın bir ibadet yapısı
daha vardır ki, bu da sosyal ibadetler dediğimiz
ibadetlerdir.
Ameli ibadetler de Allah’a karşı sorumluluğumuz
vardır. Sosyal ibadetlerde de kullara karşı sorumluluğumuz vardır.
Hem sosyal ibadetler içinde hemde ameli ibadetler
içinde farz olan, vacip olan, sünnet olan, ibadetler
vardır. İkisini irbirinden ayırmak mümkün değildir.
Ameli ibadetleri yapıp, sosyal ibadetleri yapmamak
islamı yaşamak anlamına gelmez.
Sevgi, islamın bütünü içinde sosyal ibadetler içinde yer
alır, yardımlaşma, insanların sıkıntılarını giderme, aç
insanları gözerme ve yardım elini uzatma, güven gibi
şeyler sosyal ibadetler içinde yer alan ibadetlerdir ki
bazı müslümanların yapmasıyla diğer müslümanların
üzerinden kalkan bir ibadet de değildir. Her müslümanım diyen insanın yaşamakla mükellef olduğu
ibadetler içinde yer alır.
Kur’an-ı Kerimi, Hadisi Şerifleri okuyanlar ve okumaya devam edenler anlattıklarımı çok iyi bilirler ve
fıkıh kitaplarında pek yer verilmeyen sosyal ibadetlerden ne demek istediğimi anlarlar.
Ameli iabedetlerde borç sadece Allah’a (CC)‘e dir.
Sosyal ibadetlerde ise borç kula ve Allah’a’dır. Kul
hakkıdır yani. Bir çok ayet ve hadiste Allah C.C. kendisine ait borçları affetme ve bağışlama yetkisinin
olduğunu ifade ederken kul hakkı ile huzura
gelmemelerini öğütlemekte ve kul affetmedikçe cennete alınmayacağı uyarısı yapılmaktadır.
Yaşadığımız toplum içinde tanıyalım veya tanımayalım
her kesin bir birine kul hakkı geçtiğini hadislerden
çıkarttığımız bilgilerle düşünürsek cennete gitmenin o
kadar kolay olmadığını anlarız.
Sosyal ibadetlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ameli ibadetler yapılırken, ameli
ibadetler ile birlikte Sosyal ibadetlerinde terkedilmeden
yapılması ve uygulanması gerekmektedir. Sosyal
ibadetleri yapmayıp sadece ameli ibadetleri yapanların
ibadetlerinin kendisine bile fayda sağlamayacağı bir
çok hadiste ve ayette anlatılmaktadır.
İnsanları severek iman kapısından girip, islamı yaşamak gerek. Birbirlerini sevmeyen insanlar aynı safta
nasıl namaz kılacaklar ki. Peki kıldılar o namaz namaz
mı?.. Allah’a borcu ödedik ya kula borç ne olacak?..

A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Gör. Yrd
Doç. Dr. Koray KARASU ve bir grup öğrenci Kaymakam Hikmet Aydın’ı ziyeret etti.

Ankara
Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset
Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
(Yönetim
Bilimleri) Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. KORAY KARASU ve
beraberindeki öğrenciler Beypazarı Kaymakamı
Hikmet AYDIN ''ı makamında ziyaret ettiler. İlçe
Kaymakamından İlçe Yönetimi ve özellikle KÖYDES çalışmaları hakkında bilgi alan ekip daha
sonra yapılan çalışmaları yerinde görüp
Beypazarı’ndan ayrıldılar .

30 Mayıs 2008 Cuma YIL:4 SAYI:179

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yöne tmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Mesl ek Ýlkelerine
uymaya söz v ermiþtir.
Gazet emizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðl ar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve foto ðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Kadın&Aile Köşesi Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ŞAHİN-Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB )
30 Y T L
Resmi Ýlanlar St/cm
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 Y T L
Sosyal ilanlar
60 Y T L

HABER-İLAN

Ankara'nın saklı güzellikleri
30 Mayıs 2008 Cuma

ulaşılabiliyor. Son yıllarda
yapılan çalışmalarla modern
bir mesire alanı haline getirilen çam ormanında, kır
gazinosu, tuvalet, çocuk
oyun grubu ve otopark
bulunuyor.
Sahip olduğu konum
itibariyle ziyaretçilere zengin bir orman manzarası
sunan bu alanda, yeşilin ve
mavinin tüm güzellikleri bir
arada görülebiliyor.
Beypazarı Eğriova Mesire
Yeri: Ankara'ya 150,
Beypazarı'na 50 kilometre
uzaklıktaki bu alana ulaşım
Karaşar beldesi üzerinden
sağlanabiliyor. Yolunun 25
kilometrelik kısmı stabilize
olan mesire yerinde kır
gazinosu bulunuyor.
Sahip olduğu göl ve orman
manzarası ile ziyaretçilerin
nezih bir ortam yakalayabildiği mesire yeri, doğal
yapısı ile izcilik faaliyetleri,
doğa sporları, doğa
yürüyüşü ve fotoğrafçılık
çalışmalarına imkan sağlıyor. Sorgun Mesire Yeri:
Güdül ilçesinde bulunan 50
hektarlık mesire yeri,
Ankara'ya 130, Güdül'e ise
18 kilometre uzaklıkta.
Günübirlik geziler için
oldukça uygun mesire
yerinde kır gazinosu ve
tuvalet bulunuyor. Sorgun
Belediyesi'nce işletilen alan,
sahip olduğu konum ve göl
manzarası ile ziyaretçilere
konaklama spor etkinlikleri
ve olta balıkçılığı imkanı
sunuyor.''

Kızılcahamam sınırları
içinde yer alıyor. İlçedeki
milli park ile mesire yerlerinde, piknikçilerin su ve
tuvalet gibi temel gereksinimleri karşılanıyor.
Kızılcahamam'ın Akyarma
mevkiinde yer alan 40 hektarlık Akyarma mesire yerine, Ankara'dan 100,
Kızılcahamam'dan 30 kilometre; Çamkoru mesire yerine ise Ankara'dan 110,
Kızılcahamam'dan 40 kilometre yol
alarak ulaşılabiliyor.
Doğanın tüm güzelliklerini
barındıran iki mesire alanı
da uzun yürüyüşler ve diğer
spor aktiviteleri için ideal
yerler arasında geliyor.

İlkbaharın güneşli ve
sıcacık günlerinin
yaşandığı, doğanın yeniden
kıpırdanmaya başladığı bu
günlerde, kışın karamsarlığını üzerinden atmak
isteyen Başkentliler, hafta
sonu tatillerini kenti
çevreleyen doğal mekanlarda geçirebilirler.
Başkentlilerin, hafta sonlarında, spor yapmak, balık
tutmak ve piknik yapıp dinlenmek uğruna uzun
mesafeler kat etmeden
ulaşabilecekleri, doğadaki
huzur ve mutluluğa tanık
olacakları yerler şunlar:
''Nallıhan Hoşebe Mesire
Yeri: Eski İstanbul yolu
üzerinden dilebilecek bu
alan, Ankara'ya 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Yolun tamamı asfalt
olduğundan ulaşım sıkıntısı
yaşanmıyor.
Mesire yeri içerisinde kır
gazinosu, çocuk oyun alanı,
çeşmeler ve otopark
yer alıyor. Ayrıca, yaban
koyunlarına ve ürkek geyiklere ev sahipliği yapan
Nallıhan'ın sınırları içinde
bulunan ve onlarca su kuşunun uğrak yeri olan Kuş
Cenneti, tertemiz havası ve
suyu ile ideal piknik alanları
arasında yer alan Uluhan
mesire alanı (ilçe merkezine
33 kilometre uzaklıkta),
muhteşem manzaraya sahip
Çamalan Göleti (ilçe
merkezine 54 kilometre
uzaklıkta ) ile ince ince
çağlayan Ilıca Şelalesi
(Nallıhan'a 30 kilometre
uzaklıkta) şehirden uzaklaşıp kafasını dinlemek
isteyenleri ağırlamayı bekliyor.
Çamlıdere Aluçdağı Mesire
Yeri: İstanbul yolu
üzerinden yaklaşık 1 saatte
ulaşılabilecek alan, piknik
tutkunları için vazgeçilmez
yerler arasında yer alıyor.
Burada, her yıl düzenlenen
geleneksel Aluçdağı
Festivali ve yağlı güreşleri
yoğun ilgi çekiyor. Bala
Beynam Mesire Yeri:
Ankara'ya 45 kilometre
mesafedeki mesire yerine
Ankara-Bala karayolu
üzerinden 45 dakikada

ANKARA'NIN OKSİJEN
DEPOSU KIZILCAHAMAM
Ankara'nın 'oksijen deposu'
olarak adlandırılan,
Başkente 75 kilometre uzaklıktaki Kızılcahamam,
günübirlik geziler için birbirinden güzel doğal
mekanları bünyesinde
barındırıyor. Yabani gül,
çilek ve fındık, ahlat, ardıç,
meşe, karaçam ve çeşitli kır
çiçeklerinin doğal yaşam
alanı olan Soğuksu Milli
Parkı ile çok sayıda yaban
hayvanına ev sahipliği
yapan Çamkoru ve
Akyarma mesire alanları

BEYPAZARI
Tarihi, Hititlere kadar giden
Beypazarı, zamanında
İstanbul"u Bağdat"a
bağlayan en önemli ticaret
duraklarından biriymiş.
Şimdilerde restore edilmiş
evleri, kendine has mutfağı
ve müzeleriyle kısa bir tatil
isteyenleri bekliyor..
Binlerce yıllık bir geçmişe
sahip Beypazarı, tarihi İpek
Yolu üzerinde yer alıyor.
Ankara"ya bağlı bu ilçede
son birkaç yıldır turizm
iyice canlanmış durumda.
Restore edilmiş evleri, yöresel yemekler yapan
restoranları ve rengârenk
çarşısıyla özellikle hafta
sonu tatili yapmak isteyenleri kendine çekiyor.
Beypazarı"nın ilk dikkat

Cumhuriyet İ.Ö.O’da 29
Mayıs 2008 Perşembe günü
Kermes ve Mezunlar günü
düzenledi. Okul-Aile Birliği
Yönetim Kurulu adına Ali
Başaran: “Okul-Aile Birliği
Yönetim Kurulu üyeleri,
Cumhuriyet İ.Ö.O. personelimiz, eski personelimiz,
öğrencilerimiz, velilerimiz,

mezunlarımız geçen yıllarda
tertiplediğimiz kermeslerimize büyük ilgi gösterdiler. Bu
yılda Onları aramızda
görmek bizi mutlu kıldı, bu
Bir araya gelerek coşkulu,
sevinçli bir gün yaşayacadık.” dedi.
Cumhuriyet İ.Ö.O’nun son
iki SBS deneme sınavında

ilk üçe giren sınıf dereceleri
kazandığını belirten Ali
Başaran: “Gayretli personelimizi ve velilerimizi tebrik
ediyorum. Başarılarının
devamını diliyorum. Biz
öğrencilerimizin hem bedenen, hem ruhen, hem de
davranış olarak yetişmelerini, yaşamlarında Cumhuriyet

DOĞA GÜZELLİĞİ İLE
EŞSİZ KARAGÖL
Çubuk ile Kızılcahamam
arasında, Kavak Dağı ile
Yıldırım Dağı eteğinde
küçük fakat çok derin,
krater bir göl olan Karagöl,
mükemmel bir doğal güzelliğe sahip. Çubuk'a yaklaşık
40 kilometre uzaklıkta olan
Karagöl'ün her iki tarafı
yamaçlarla çevrili olup,
etrafı çam ve dağ kavağı ile
kaplıdır. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kafasını dinlemek isteyenler için sık sık
gidilmesi gereken doğal terapi mekanları arasında
geliyor Karagöl...

çeken özelliği, mimarisi.
Genellikle üç katlı olan
Beypazarı evleri, zemin katları taş, üst katları kerpiç
şeklinde yapılıyor. Üzeri
ahşap kaplama olanlar da
oldukça fazla. Bugün
Beypazarı"nda karakteristik
özelliklere sahip 3 bin 500
ev var. Bunların önemli bir
kısmının restorasyonu
tamamlanmış durumda.
Beypazarı tarihi bir ilçe
olduğu için pek çok müzesi
var. Beypazarı Kültür ve
Tarih Müzesi, Hafız
Mehmet Nurettin Karaoğuz
tarafından bağışlanan 150
yıllık bir konakta yer alıyor.
Burada, Roma, Bizans ve
Osmanlı dönemlerinden
kalan, Beypazarı"nda bulunmuş tarihi eserler
sergileniyor.
Bu müze klasik bir
Beypazarı evi şeklinde
döşendiği için, kendinizi
zaman içinde yolculuk yapmış gibi de hissedebilirsiniz. Bu müzenin
karşısında Doğa
Derneği"nin merkezi yer
alıyor. Bu mekânda, sadece
Beypazarı yöresinde yetişen
bitkilerden, orada yaşayan
canlılara kadar pek çok
konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir diğer müze,
Abbaszade ailesinin 19.
yüzyılda yapımına başladığı
iki konaktan biri olan
Adalet Evi ve Müzesi. Aynı
ailenin diğer konağında ise
Yaşayan Kültür Müzesi yer
alıyor. Burada tarihi
eşyaların yanı sıra yörenin
özel kıyafeti Bindallı örnekleri de sergileniyor.
Beypazarı"nın bir diğer tarihi yapısı olan Taş Mektep,
19. yüzyılın ortalarında inşa
edilmiş. Osmanlı
mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Zaten 1976"da
koruma altına alınmış.
Burası şimdilerde yöresel
yemeklerin sunulduğu bir
restoran olarak hizmet
veriyor. Son olarak, biraz
yürümek için zamanınız
varsa, Beypazarı"nı
kuşbakışı izleyebileceğiniz
Hıdırlık Tepesi"ne çıkmayı
unutmayın.

Cumhuriyet İ.Ö.O’dan Kermes ve Mezunlar günü

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

İ.Ö.O’nun çok olumlu bir yer
edinmesini hedefliyoruz.
Uzun yıllar sonra, Kermes ve
Mezunlar Günlerinde onları
başarılı, ülkemize, milletimize faydalı olarak
görmekten gurur duymayı
umuyoruz.” dedi.

Resim
Yarışmasına
Müracat
Sona Erdi.

Beypazarı Belediyesi
tarafından Beypazarı
ve yakın çevresindeki
evleri başta olmak
üzere kültürü, doğası
ve yaşamı konu alan
“Anadolu'nun parlayan
yıldızı Beypazarı’ adlı
Fotoğraf yarışmasına
katılım 27 Mayıs 2008
tarihinde sona erdi.
Değerlendirme 31
Mayısta. 18 yaşını
doldurmuş tüm amatör
fotoğrafçıların en çok 4
fotoğrafla katıldığı
yarışma Renkli baskı
dalında olacak.
Fotoğraf boyutları;18
cm den kısa, 45 cm
den uzun olmayacak.
Katılımın ücretsiz
olduğu yarışmada
Fotoğraflar belge
niteliği taşıyacağından
görüntülerin asıl renk
ve biçimlerinin
değiştirilmemesine
özen gösterilmesi
Baskıların kenarlarında
herhangi bir boşluk ve
paspartu bulunmaması
istenen yarışmada
fotoğraflar gönderildikleri kadrajda 300dpi
çözünürlükte JPEG
formatında CD ye
kayıt edilerek
belediyeyeye gönderilen resimlerin değerlendirilmesi 31 Mayıs
2008 tarihinde
seçici kurul değerlendirmesine tabi tutulacak. Resimler 6, 7, 8
Haziran 2008 tarihinde
yapılacak Beypazarı
Festivalinde
Sergilenecek. Eserlerin
iade tarihi : 30
Temmuz 2008
Sonuçlar; Beypazarı
Belediyesi Sitesinden
(www.beypazaribld.gov.tr) ve TFSF
sitesinden
(www.tfsf.org) ilan
edilecek ve ayrıca
yarışmacıların e-mail
adreslerine bildirilecek.
Eserlerin daha önce
herhangi bir yarışmada
ödül almış olabileceği,
gönderildikleri biçimde
ve ambalajda iade
edileceği, 30 Ağustos
2008 tarihinden sonra
iade alınmayan ya da
adresinden dönen
fotoğrafların TFSF
merkezine teslim edileceği belirtildi.
Ödül alan fotoğraflar
düzenleyicinin yayınlarında tanıtım amaçlı
olarak eser sahibinin
adı belirtilerek kullanılabilecek. Bunun
için ilave bir telif
bedeli ödenmeyecektir.
Birinciye : 1.500 YTL
İkinciye : 1.000 YTL
Üçüncüye: 750 YTL
Beypazarı Belediyesi
Özel Ödülü: 500 YTL
verilecek. Fotoğrafları
sergilenen tüm
fotoğrafçılara Katılım
Belgesi, fotoğrafları
sergilenmeyen tüm
katılımcılara da
Teşekkür Yazısı verilecek.

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ

Mehmet BAŞTÜRK

Yirmi birinci asrı yaşayan insanlar, insanlık tarihi içerisinde çok acı
olaylara şahit olmuşlardır. Fakat ne hazindir ki insanlık tarihi
içerisinde yer aldığı günden itibaren daima lanetle anılan bir topluluk olan İsrail oğulları kadar hiçbir millet başka insanlara kötülük
ve zulüm yapmamıştır. Kurulduğu günden itibaren Ortadoğu’da göz
yaşı ve kanın durmadığı ve buna mukabil ellerinde bulunan medya
gücü sayesinde dünya efkarı umumiyesini Nazi Almanya’sının
kendilerine soy kırım yaptığı iddiasında bulunan İsrail oğulları,
Ortadoğu da hem de yirmi birinci asırda insanlığın hiç şahit
olmadığı bir katliam ve soy kırım yapmaktadırlar. İsrail devleti bir
taraftan soy kırım ve katliam yaparken aynı zamanda da kendisinin
haklı olduğunu, kendisinin savunma hakkını kullandığını, asıl terör
ve saldırının kendisine yönelik olduğunu söyleyebilmekte ve yapmış olduğu bu katliamlara taraftar dahi bulabilmektedirler. İsrail
oğullarının ve dolayısı ile İsrail’in bunda başarılı olmasının arkasında yatan etkenleri çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bu etken
aslında herkesin bildiği fakat hiç kimsenin de bilmek istemediği
veya umursamadığı durumdur.
Ellerinde bulundurdukları maddi imkanları kendi lehleri için kullanmasını en iyi bilenler Yahudilerdir. İsrail devleti, millet fertlerinin bu yönünü çok iyi organize etmesini bilmekte ve bu sayede
ele geçirdiği kitle iletişim araçları sayesinde aslında kurt oldukları
halde kendilerini dünyaya kuzu olarak tanıtmasını çok iyi başarmaktadırlar. İşin daha da vahim tarafı ise diğer milletlere de kendilerinin mazlum olduklarını kabul ettirmeleridir. İsrail oğullarını
başarıya götüren diğer bir etken ise, kendilerinin gerçek yüzünü
bilen ve ortaya koyan aklı selim şahsiyetleri şöyle veya böyle
bertaraf etmesini çok iyi bilmeleridir. İsrail oğulları kendilerini
mazlum göstermek için yaptıkları bütün çalışmalara rağmen gerçek
yüzleri ayın on dördü gibi açık ve net olarak meydandadır. Yeter ki
insanlık gaflet uykusundan uyanıp gerçekleri görmek istesin…
Yirmi birinci asırla birlikte bir taraftan semavi dinlerin buluşması
“dinler arası diyalog” diğer taraftan “dinler arası hoşgörü” çalışmalarından bahsedilecek… Bu çalışmalar için Anadolu’nun başta
Harran, Tarsus olmak üzere çeşitli kentlerinde toplantı üstüne
toplantı yapılarak neticesinde üç din mensuplarınca ortak sonuç
bildirileri yayınlanacak… ama ne hazindir ki her sonuç bildirisinin
yayınlanmasının ardından Müslümanlar çeşitli bahanelerle katliama
tabi tutulacaklar. Bu katliam ve soy kırımın da baş aktörü her
zaman Yahudiler olacaklar. Burada yeri gelmişken dünyada adaletin
sembolü olan büyük şahsiyet Hz. Ömer’in duasında devamlı olarak
söylediği bir söze değinmek gerekmektedir: “Yarabbi zındıkların
(İslam düşmanlarının) ataklığından Müslümanlarında korkaklığından sana sığınırım”. İşte Hz. Ömer’in Allah’a sığındığı o dönemi
mi yaşamaktayız ne dersiniz?
Bilhassa ABD.de yaşanan ve ikiz kulelerin yıkılması ile zirve noktasına ulaşan terör olaylarından sonra İsrail’in devlet eliyle yapmış
olduğu terörü ve de ABD’nin BM. Teşkilatını da arkasına alarak
dünyada terörü önleme bahanesiyle dünya enerji merkezlerini
elinde bulunduran ve jeopolitik öneme haiz İslam coğrafyasına
saldırması arasındaki irtibatı da iyi değerlendirmek gerekmektedir.
Böylesine karışık ve devamlı olarak her gün insanların zihnini
meşgul eden bir meseleyi irdelerken bizim yöntemimiz ne olacaktır.
İşte biz böylesine karmaşık bir konu üzerindeki değerlendirmemizi
ortaya koyarken, takip edeceğimiz bu yöntem aynı zamanda da
bizim farkımızı ortaya koyacaktır. Bizim ve de dolayısı ile insanların şu ana kadar bildiğimizi ve bildiklerini iddia ettiğimiz şeyler,
aslında İsrail oğullarının medyayı da kullanarak bize öğrettiklerinden ve bize kabul ettirdiklerinden başka bir şey değildir. İşte
biz bunun dışına çıkarak tatbik ettiğimiz yöntemi ve farkımızı da
ortaya koymuş olacağız. Öyle ise işe nereden başlayacağız? Bu
sorunun cevabı aslında çok basit. Elbette İsrail kelimesinden
başlayacağız ve yeryüzünde insanlar için temel kaynak olan ve asla
içerisinde yanlış bulunmayan Kur-an’ı Kerim’i temel alarak meseDevamı Haftaya
leyi irdelemeye çalışacağız.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
30 Mayıs 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:179 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

BEYPAZARI HAKİM EVİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA OTELİ OLARAK AÇILDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

vakıf tarafından aslına
uygun olarak restore edilmiş
ve Belediye Başkanlığı
tarafından mimarisine
uygun tarzda tefriş
edilmiştir.Ankara
Üniversitesi Beypazarı
Meslek Yüksekokulunda
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Proğramının YÖK tarafından açılması ve bu
proğramda 2008-2009
eğitim yılında öğretime
başlayacak olması nedeni
ile ihtiyaç duyulan
Uygulama oteli için ilgili
Vakıf, Belediye Başkanlığı
ve Üniversite arasında
yapılan görüşmeler sonucunda Beypazarı
Hakimevi’nin bu amaçla
kullanılması için anlaşmaya
varılmıştır. Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof

Dr. Nusret Arasve
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş tarafından
1.5.2008 tarihinde imzalanan sözleşme ile
Beypazarı Hakim Evi’nin
işletme hakkı 3 yıl süre ile
kiralama yoluyla Ankara
Üniversitesine
devredilmiştir. Sözleşmenin
namacı, ankara Üniversitesi
Beypazarı Meslek
Yüksekokulu bünyesinde
bulunan Turizm Otel
İşletmeciliği, Turizm ve
Seyahat İşletmeciliği,
Turizm Rehberliği
Proğramları öğrencilerinin
uygulamaya yönelik eğitimlerini yürütmek, mesleki
becerilerini geliştirmek ve
böylece turizm sektörünün
ihtiyaç duyduğu mesleki
deneyime sahip ara insan

gücünü en iyi şekilde
yetiştirmek üzere Beypazarı
Hakimevi’nin Uygulama
Oteli olarak işletilmesidir.
Uygulama oteli, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun
58 maddesi doğrultusunda
görev yapan bir eğitimöğretim kurumu olarak,
öğrencilerin öğretim elemanları nazaretinde uygulama eğitimi aldıkları bir
Üniversite Döner Sermaye
İşletmesi niteliğinde görev
yapacaktır. İşletme
‘’Beypazarı Hakimevi
Ankara Üniversitesi
Uygulama Oteli’‘ adı ile
öncelikle Yargı ve
Üniversite mensuplarına
hizmet sunacaktır.
Otantiktarzda döşenen tarihi
bina tipik Butik Otel özelliklerini taşımakta olup,

misafirlere konaklama ve
kahvaltı hizmeti verilecektir. 11 çift kişilik odaya
sahip Uygulama Oteli
kaloriferli olup odaların
büyük kısmında duş ve
tuvalet bulunmaktadır.’‘
açıklaması yapıldı.

Safranbolu 3. Geleneksel Lezzetler Şenliğinde konuşan Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bu Kadar Emparyel Tadı
Bir Arada Buluşturmuş Olan, Çeşitli Coğrafyaların İnanılmaz
Lezzetlerini Bir Arada Buluşturmuş Olan Bir Türk Mutfakları
Zinciri Ne Yazık Ki, Ülkemizde ve Dışarıda da Hakkettiği
Yerde ve Düzeyde Değildir" dedi
bölgelerden bir tanesi
Tokat ve Sivas'tan sonra bu
olduğunu anlatan Kültür ve
yıl 3.'sü Safranbolu'da
Turizm Bakanı Ertuğrul
gerçekleştirilen Geleneksel
Günay da, "15 yıla yakın
Lezzetler Şenliği, Kültür ve
süredir Dünya Miras alanları
Turizm Bakanı Ertuğrul
içerisinde yer alıp
Günay'ın katılımıyla başladı.
Türkiye'deki 9 dünya miras
Aslanlar Merkezi'nden kortej
alanı içerisinde en iyi
yürüyüşü ile başlayan şenlik
korunan bir şehir. Yeni
Misak-ı Milli Meydanında
yapılaşmalarında özgün
devam etti.
mimari taklit ederek değil,
Şenlikte bir konuşma yapan
oradaki estetik kaygıyı
Safranbolu Belediye Başkanı
gözeterek geliştirilmesinden
Nihat Cebeci, Safranbolu'nun
yanayım. Elbette, özgün ve
bir dünya mimarisinden
sivil mimarinin çok güzel
ziyade damak tadıyla
örneklerinin olduğu alanlarda
Osmanlı Türk kültürünü
yeni gelişen şehir merkezyaşatmaya devem eden bir
lerini onların taklidi gibi
şehir konumunda olduğunu
yapmak doğru değildir. Ama
söyledi.
oradaki estetik kaygıyı bir
Safranbolu'nun Türkiye'nin
ölçüde gözeterek bu çevrede
en iftiharlı ve övücü olan
böyle bir mimarinin yaşadığı,

yeni gelişme alanlarını hissettirmek gibi bir ihtiyacımız
var. Sanıyorum bundan sonraki süreçte bütün bu
coğrafyada Safranbolu bir
örnek teşkil etti. Safranbolu
örneği üzerinden Beypazarı,
Ayaş yürüdü. Başka beldeler,
bölgeler yürüyor. Safranbolu
bizim sivil mimarlığımızın
Türkiye'den dışarı taşması,
dünya tarafından bilinmesi
konusunda bir görevi yerine
getirdi. Bizde Safranbolu'ya
karşı görevlerimizi yerine
getirmek ve ihtiyaçlarını
karşılamak kararındayız.
Karabük-Safranbolu arasında
Bakanlığımıza Kültür
Merkezi yapımı için tahsil
edilmiş bir alanımız var. En
kısa zamanda buranın temelini atma niyetindeyiz."
Safranbolu'nun Lezzet
Şenliği yöresi olarak

seçilmesinin çok özel
olduğunu da anlatan Bakan
Günay, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bu yörenin
sadece fiziki yapısı ile değil,
geleneğiyle yeme içme
tarzıyla, İnsan davranışıyla,
türküsüyle, hikayesiyle ve
folkleriyle ilgi oluşturacaktır.
Türkiye'nin bu anlamda
sunacağı çok şeyi var.
Bunlardan birincisi ve belki
başlıcası mutfağımızdır ama
itiraf etmemiz gerekiyorsa
dünyada bir İtalyan ve Çin
mutfağı yaygınlığına karşılık
bu kadar emperyal tadı bir
arada buluşturmuş olan,
çeşitli coğrafyaları inanılmaz
lezzetlerini bir arada buluşturmuş olan bir Türk mutfakları zinciri ne yazık ki,
ülkemizde ve dışarıda da
hakkettiği yerde ve düzeyde
değildir." En yakın süreçte

Türk mutfağını layık olduğu
yere getirmek için çalışmalar
yapmamız gerektiğini anlatan Günay, sözlerine şöyle
devam etti: "Türk mutfağını
dünyaya sunabilecekleri, bu
ismi yaymış olan mutfakların
dünyaya sunabileceğinden
çok daha fazladır ama şu an
bunları söylemek ne yazık ki
Türk'e Türk propagandasından öteye taşımıyor. Gelecek
yıllarda bu şenlikleri artık
gerçekten şenlik ve şölen
havası gibi yapalım.
Bugünkü şenlik
yürüyüşümüzde önümüzde
askeri marşlar çalan bir
bando yerine, bence davul
zurna ekibi olsaydı,
önümüzde çocuklar yürüse
ve halay çekip yürüseydik.
Kendimizi bunlara alıştıralım
ve gelecek yıllarda bunları
yapalım." Konuşmaların
ardından Bakan Günay, AK
Parti Karabük Milletvekilleri
Mustafa Ünal, Cumhur Ünal,
Karabük Valisi Can Direkçi,
Safranbolu Belediye Başkanı
Nihat Cebeci, Çekül Vakfı
Başkanı Metin Sözen,

29 Mayıs 2008 Perşembe
günü saat 14 de Beypazarı
Hakim Evi olarak düzenlenen ve restorasyonu yapılan
tarihi Abbaszade Konağı
Ankara Üniversitesi
Uygulama Oteli olarak
hizmete açıldı.
Açılışı Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras, Beypazarı Y.O.
Müdürü, Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş birlikte yaptılar.
A.U. Beypazarı M.Y.O
tarafından yapılan basın
açıklamasında; ‘Beypazarı
Belediye Başkanlığı tarafından Hakimevi yapılmak
üzere Adalet Teşkilatını
Güçlendirme Vakfına tahsis
edilen İstiklal
Mahallesindeki tarihi
Abbaszade konağı, ilgili

29 Mayıs 2008 Perşembe
günü saat 14.00 de törenle
hizmete giren uygulama
Oteli’nin çılışını Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nusret aras, ATG Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi ve
adalet Bakanlığı Hukuk
İşleri Genel Müdürü Ayhan
Tosun ve Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş birlikte yaptılar.

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde sıcaklıklar önümüzdeki günlerde fazla
değişiklik göstermeyecek, rüzgar genelde hafif,
Marmara’da ise biraz sert esecek. Ülkede önemli bir yağış
da beklenmiyor.
İstanbul’da bugün ve hafta sonu hava güneşli, rüzgar
poyrazdan eseceği için sabah ve geceleri serin bir havaya
neden olacak. Ankara’da 5 gün boyunca hava açık, rüzgar
hafif esecek, sabahları pus oluşabilir. İzmir güneşli ve
sıcaklık yüksek ancak, rüzgarın karayelden esmesi,
İzmirlilerin fazla bunalmasını engelliyor. Bursa güneşli,
Adana’da kuzeyden esen zayıf rüzgar, bugün nem
oranının düşmesine neden oldu. İstanbul ve Ankara 24,
İzmir 30, Bursa 28, Adana 34 derece.
İç Anadolu’da uzun bir süre hava parçalı ve az bulutlu
olacak. Rüzgarın hafiflemesi ile sıcaklık biraz artıyor.
Bugün Konya 24, Eskişehir
Sıcaklık (ºC)
15,2
23, Sivas 20 derece.
Nem (%)
44
Beypazarında beklenen hava
Basınç (hPa)
1015,4
durumuyla günün en yüksek
.......
Görüş (km)
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
Rüzgar (km/sa) Batıdan 2
raporu ise ise şöyle:
17 Mayıs Cumt.
18 Mayıs Pazar
19 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
27 °C
28°C
26°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
10°C
12°C
12°C
20 Mayıs Salı
En Yüksek
25°C
En Düşük
10°C

21 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
30°C
En Düşük
11°C

22 Mayıs Perşem.
En Yüksek

32°C
En Düşük
12°C

KARAYOLLARINDA DURUM

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol
yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret
ve işaretçilerine uymaları istendi.
Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 3-26. kilometreleri
arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları ve
Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yolunun 0-5. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle
sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları
gerekiyor

Safranbolu 3. Geleneksel Lezzetler Şenliğinde Konuşan Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay; ‘Safranbolu örneği üzerinden Beypazarı,
Ayaş yürüdü. Başka Beldeler , bölgeler yürüyor’‘ dedi.

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
RUF
ASAR
T
N
DA
SU

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L B A S K I S Ý ST E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

Anadolu Halk Mutfakları
Derneği Başkanı Adnan
Şahin, Mutfak Dostları
Derneği Başkanı Ahmet Örs
ile birlikte yemek kazanının
altını ateşledi.
Günay, gazetecilerin Türk
Mutfağı ile ilgili sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Hemen
hemen bütün evlerimizde
kadınlarımız çok güzel
yemek yaparlar. Doğuda
yemek bir serenomidir,
törendir genelde. Böyle bir
geleneğimiz var ama birde
çok saygın mutfağımız var.
Çünkü bir koskoca bir
imparatorluktan geliyoruz.
Doğu, Batı, kuzey ve
güneyin bütün lezzetleri
soframızda var. Dünyanın
neresinde yemeğe lezzet katacak bir ürün varsa bizim
mutfağımızda var. Türk mutfağı tabir edilen arkasında
emparyel bir Osmanlı Türk
mutfağıdır aslında. Ama itiraf etmek gerekir ki daha çok
tanıtım kampanyası yapmamız geriyor." Son yıllarda
fasfood alışkanlıkları ve
kolay yiyecek türleri olan

Yoksul öğrenciler yararına
kermes düzenlendi.

Beypazarý’nda faaliyet gösteren Beyza Eðitim Vakfý tarafýndan eski belediye düğün salonunun altındaki iki dükkanda
kermes düzenlendi. Yöresel yiyecekler, gıda, giyim ve el
ürünleri ve Beypazarýlý hanýmlarýn yaptýðý çeþitli el
iþlerinden oluþan ürünlerin sergilendiði ve satýldýðý kermes
büyük bir ilgi gördü.
Başkanı Gül Er, 6 yıldır kermes düzenlediklerini belirterek,
"Satışa sunduğumuz gıda, giyim ve el sanatları ürünlerinin
tamamı derneğe hayırsever kadınlar tarafından verilmiştir.
Kermesten elde ettiğimiz tüm gelirimizi lise ve üniversitede
eğitim gören ve durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere
burs olarak veriyoruz" dedi. Kermes, 6 gün açık kaldı.

kebap, döner, lahmacun diye
bilinen ürünlerin sanki Türk
mutfağıymış gibi, sanki Türk
mutfağının bundan ibaretmiş
gibi algılandığını anlatan
Günay, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Halbuki Türk
mutfağı böyle ayak üstü
yenilecek bir yemek değildir.
Bir töreni vardır bunun,
hazırlanması, sofra düzeni
her şey çok zengindir. Kültür
ve Turizm Bakanlığını olarak
önümüzdeki hedeflerden
birisi, sadece Türkiye'nin
arkeolojisini ve doğal güzelliklerini de değil mutfağını
da damak tadının da zenginliğini dünyaya tanıtmaya
çalışıyoruz" Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay daha sonra Organik
ve Yerel Gıdalar Sergisi
açılışını yaptı.
Buradaki açılışın ardından
UNESCO tarafından
Safranbolu'ya verilen Dünya
Miras Şehri beratının
hükümet konağında açılışını
yaptı. Bakan Günay buranın
ardından UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu toplantısına
katıldı.

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR
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