Muhteşem Festival
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7-8 Haziran tarihleri arasında 9'uncusu gerçekleştirilen "Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler,
El Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali"ne
Türkiye'nin her bölgesinden, özellikle de
Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. 7 Haziran
Cumartesi günü konuk yabancı ülkelerin halk
oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği Festival
Gazi Gündüzalp İş Merkezi önünde yapılan
açılış konuşmaları ve gösterilerle başladı.
DÜNYA KÜLTÜRLERİ BEYPAZARI'NDA
Son üç yıldır festivale katılan Japonya'nın yanı

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

sıra bu yıl Bulgaristan ve Gürcistan da kültürel
özelliklerini yansıtan gösterilerle festivale renk
kattılar. Ülke temsilcileri iki gün boyunca
şehrin farklı bölgelerinde halk oyunları gösterileri sundular. Japon sanatçılar ise bu yıl da
kendi kültürlerine özgü sanatları uygulamalı
olarak ziyaretçilerle paylaştılar. . Japon
kültürünü daha yakından tanımak isteyenler,
festival boyunca Belediye Gençlik Merkezi'nde
düzenlenecek atölye çalışmalarına katıldılar. .
Kursların yanı sıra Japon sanatçılar seyirlik

*www.ortaanadoluas.com

şölenler de sergilediler.
YÖRESEL KÜLTÜRLER BİR ARADA
"Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El
Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali"nde, Bursa,
Konya, Kastamonu, Alanya, Nevşehir ve
Afyonkarahisar'dan katılan 30'u aşkın farklı il
ve ilçe Belediyeler yer alarak kendilerine tahsis
edilen yerlerde kendi yörelerine özgü yiyecek
ve el sanatları ürünleri tanıttılar.
Haberi Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

OKULLAR KAPANDI
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Kemal ÇE LEN

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

BEYPAZARI
KISA KISA

Beypazarı'nda
Festival bitti,
Ulaşım Zamlandı
Ankara-Beypazarı
arası 7 YTL

Ankara-Beypazarı arasında yolcu taşıma ücretlerine yapılan ve Beypazarı
Festivali sonrasına ertelenen 1 YTL'lik zam kararı,
yürürlüğe girdi. AnkaraBeypazarı arasında yolcu
taşıma ücreti, yapılan 1
YTL zam ile 7 YTL oldu.
Beypazarı ile Ankara
arasında yolcu taşımacılığı yapan 3 firmanın
yöneticileri tarafından bir
süre önce aldıkları kararla
6 YTL olan yolcu taşıma
ücretlerine yapılan 1
YTL'lik zam, belediyenin
müdahalesiyle festival
sonrasına ertelenmişti.
Festivalin sona ermesiyle
firmaların aldığı 1
YTL'lik zam kararı,
Perşembe günü itibariyle
yürürlüğe girdi.
Firmalar Perşembe
gününden itibaren yeni
tarifeden yolcu taşımaya
başladı. Alınan zam
kararına tepki gösteren
vatandaşlar, firmaların bir
süre öncesine kadar
aralarındaki rekabet
nedeniyle 3-4 YTL'ye
yolcu taşıdıklarını ve bir
buçuk ay önce aldıkları
ortak kararla 5 YTL olan
taşıma ücretlerine 1 YL
zam yaptıklarını, ifade
ederek şimdi yapılan
ikinci zammın haksız
olduğunu savundular.
Yapılan zamların ilçe turizmini baltalayacağını
ileri sürdüler.

FORUM

Kemal ÇELEN
Festivalimiz artık Uluslararası

Beypazarı’nda son
günlerde gündem dolu
dolu yaşandı.
Yaklaşık 2 ay boyunca
esnafların, yapılacak
festivale hazırlıkları
dikkat çekti.

Yazısı Sayf a 2’de

13.06.2008 Cuma günü
2007-2008 yılı öğretim dönemi sona erdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi
bölgemizde de okullarda karneler verilerek öğrenciler
tatile girdiler.
Sabahdan okula giden tüm
öğrenciler öğretmenlerinin
elinden karnelerini alarak
ailelerine koştular. Bazı
öğrenciler karnelerindeki
notlar nedeniyle sevinç
yaşarken bazı öğrencilerde
de burukluk göze çarptı.
Çünkü bu öğrencilerin karneleri diğer arkadaşlarının ki

kadar iyi
değildi.
Veliler
öğrencilerinin karnelerini görerek çocuklarını kucaklayıp aferin
deyip öptüler
ve başarı
dilediler.
Karnesi kötü olan öğrenci
velileri de öğrencilerine kızmadı ama nasihat ederek
gelecek sene daha başarılı
olmalısın nasihatinde bulundular.
Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra bir öğretim yılının
sona ermesiyle 3 aylık tatil
dönemine girdiler.
Öğrencilerin tatil heyecanı
ve karne heyecanı birbirine
karıştı.
Bizde öğrencilere iyi tatiller
dileriz.

YALVAÇ’A GİDEN
MUHTARLARDAN
GAZETEMİZE DEMEÇ

Geçen sayılarımızda yayınladığımız Beypazarı
Muhtarlarından Yalvaç’a ziyaret haberimiz sonrasında
Beypazarı Muhtarlar Derneği Beypazarı Muhtarları Yalvaç’a
gitmedi, giden muhtarlar açıklama yapsın tepkisi nedeniyle
Eski Kaymakam Nevzat Taşdan’ı Isparta Yalvaç ilçesinde
ziyarete giden Muhtarlardan bazıları gazetemize gelerek özel
açıklamada bulundular. Yapılan açıklamada; ‘’Eski
Beypazarı Kaymakamı Nevzat Taşdan’ı bir süre önce 7 kişilik bir ekiple ziyaret ettik. Bu ziyaret organizeli bir ziyaret
değildir. Beypazarı Muhtarlar Derneğinin de bu gezi ile bir
ilgisi yoktur. Beypazarı’nın diğer muhtarlarıda bu gezimize
dahil olmamıştır. Bu tamamen şahsi ve özel bir ziyarettir.
Eski Kaymakam Nevzat Taşdan’ı özel olarak 7 kişi ziyaret
ettik. Ziyaretimizin Beypazarı Muhtarlar Derneğiyle uzaktan
yakından bir ilgisi yoktur.’‘ açıklamasında bulundular.
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK
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Çünkü Müslümanlara göre bir
peygamberin çocuklarının
Allah’la çekişmesi mümkün
değildir.
Yazsısı Sayfa 3’de

DOMATESE
KİMYASAL
İLAÇ TAKİBİ
Haberi Sayfa 4’de
Ç’ENGELLİ
GENÇLERİN
GÖZÜNDEN
BEYPAZARI

Haberi Sayfa 4’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

BÜYÜYÜP KÜÇÜLMÜŞLER.
BEYPAZARI İLKÖĞRETİM OKULU
3/C SINIFINDAN GÖSTERİ

Beypazarı İlköğretim
Okulu 3/C sınıfı perşembe
günü yıl sonu etkinliği
düzenleyerek skeç, oyun,
türkü, şiir etkinliği ile hem
eğlendiler hem ailelerini
mutlu ettiler.
Sınıf Öğretmeni Ayşe
Mutlu organizesinde
gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin hazırlayıp sunduğu gösteri sınıf
içinde gerçekleşti.
Öğrenciler sırayla Nasrettin
Hoca fıkralarından oluşan
gösterimle başlayarak
Dünya çocukları şiiri ve
arabistan, çin, finlandiya,
Türkiye çocuk temsilleriyle
dünya çocuklarının tanıtımı
ile devam ettiler. Karagöz
ve hacivat gösterimi velilerden büyük ilgi gördü.
Mektup bölümünde
annelere mektup okundu ve
yavru kuş oyunu sahnelendi. Büyüklere taş çıkartırcasına sergilenen oyunlar
etkinlikleri izlemeye gelen
velilerden büyük alkış
gördü ve takdir aldı.

Etkinliğin sonuna doğru
Türküler ve oyun havaları
ile öğrenciler hem türkü
söylediler hemde halk
oyubu oynayıp hem kendileri eğlendiler hemde
velileri eğlendirdiler.
Daha sonra annelere
hediyeler bölümüne geçildi.
Öğrenciler biriktirdikleri
harçlıklarıyla aldıkları
annelere sürpriz hediyeleri
verdiler.
Öğrenci velileri tarafından
evlerde hazırlanan yiyecek
ve içeceklerin ikramında
hep birlikte yiyecekler
yendi, öğrenci ve velilerin
kaynaşması yaşandı.

Sınıf öğretmeni Ayşe Mutlu
velilere teşekkür ederek
çocuklarınızla gurur duymalısınız dedi.
Okulun etkinlik yapacak
salonu olmadığı için sınıfta
gerçekleştirildi.
Bu okuldan mezun olan
veliler bu okulun salonu
vardı. bu salonun bu okula
geri verilmesi gerekir. Bu
salonu sadece bu okul değil
ilçedeki tüm okullarda kullanarak sosyal etkinliklerde
sıkıntı yaşanmıyordu. Oysa
şimdi etkinlik yapacak
salon aranoyor veya
daracık sınıflarda etkinlikler yapılıyor’‘ denildi.

okuyan öğrencilerin
mezun oluşları
nedediyle diploma
töreni gerçekleştirildi.
Son ders ve Liseye ilk
adım proğramı adıyla
gerçekleştirilen törenle
okuldan mezun olan
öğrenciler Okul Müdürü

Hasan Koç’un ve öğretmenlerinin ellerinden
alarak Liseye geçmenin
ve tatile çıkmanın
sevincini yaşadılar.
Mezuniyet Törenine
katılım ve ilgi büyük
oldu.

Samanyolu Kolejinden Diploma Töreni
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günü Özel Beypazarı
Samanyolu İ.Ö.O
Mezuniyet töreni
düzenledi.
Okul Bahçesinde
düzenlenen tören’le
2007-2008 öğretim
döneminde 8 nci sınıfta
Haymana Belediye
Başkanı’nın MHP'ye
katılım törenine
Mansur Yavaş’da
katıldı.

Haberi Sayfa 4’de

EKMEK ZAMMI
HABERİMİZ
FIRINCILARI
KIZDIRMIŞ
Haberi Sayfa 4’de

TARİHE GEÇEN
EN ACAYİP
ÖLÜMLER

Haberi Sayfa 2’de

BAŞKENTTE TRAFİK
KAZASI: 5 ÖLÜ
BEYPAZARINDAN
AMASYA’YA EŞYA
GÖTÜREN KAMYON
KAZA YAPTI
Haberi Sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
BEYPAZARI’NIN
6 GÜNLÜK
HAVA TAHMİNİ

Haberi Sayfa 4’de

CHP'li Yılmaz ATEŞ:
‘Önder SAV için
keşke o konuşma
olmamış olsaydı’

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz Ateş,
Elmadağ'ı Ziyaretinde
Hac ve Hz. Muhammed
Hakkında Talihsiz
Açıklamalarda Bulunan
CHP Genel Sekreteri
Önder Sav İçin, 'Keşke O
Konuşma Olmamış
Olsaydı' dedi.
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz Ateş,
Beypazarı Festivaline
katıldığında Önder Sav’ın
Elmadağdaki konuşması
hakkında açıklamda
bulundu ve Önder Sav'ı
ağırlayan CHP'nin
Elmadağ Belediye
Başkanı Mustafa
Ağakurt'un aksine CHP'li
Ateş, genel sekreterleri
Sav'ın konuşmalarının
gizlice çekildiği iddiasını
yineledi. Sav'ı, Belediye
binasında ağırlayan
Ağakurt, görüşmenin
halka ve basına açık
olduğunu söylerken
CHP'li Ateş bunun aksini
dile getirdi.
Ateş, Beypazarı'nda
katıldığı festivalde CHP
Genel Sekreteri Önder
Sav'ın Elmadağ'da yaptığı
Hac ve Hz. Muhammed
hakkındaki konuşmaları
hakkında, ''İki eski
arkadaş arasında esprili
geçen bir konuşma var.
Diyarbakır'da sayın genel
başkanımız açıkladı; biz
yalnız müslümanların
kutsalına değil, biz bütün
dinlerin kutsallığına saygı
duyan bir partiyiz. Bugün
Türkiye'de eğer özgürce
ibadetimiz yerine geliyorsa bunda CHP'nin çok
büyük rolü olduğunu
bütün kamuoyu bilir. O
nedenle bu iki arkadaş
arasında geçen konuşma
keşke olmamış olsaydı
sohbet espiri keşke
olmamış olsaydı. Ama bu
da yine o iki kişinin izni
olmadan gizlice kameraya kaydedilip kamuoyuna sunulması doğru bir
yaklaşım değil'' şeklinde
konuştu.
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

KÖYÜM BENİM

Nice nice mekanların başına
Kokar güzelliği gülleri öğretmenimin
Aşık Osman derki mesleğim metin
Hoşuma gidiyor işin ve örf adetin
Eğerki öğretmenlere varsa hizmetin
Kokar güzelliği gülleri öğretmenimin
Osman KAPLAN
Kızılcasöğüt Köyü Eski Muhtarı

Kırbaşıda derler dağın üstünde
Balda güzel olur yağın üstünde
Dolambaç yolları bağın üstünde
Serindir havası köyümün benim

Derindir deresi inler karşısı
Salı gün pazarı minik çarşısı
Gürsöğüt kapullu bütün komşusu
Ortasından geçer köyümün benim
Bir şehir kurmuşlar kaşın üstüne
Albayrak dikilmiş taşın üstüne
Askerler selamı başım üstüne
Şehitler şerefi köyüm benim

Ohrut deresinden iner çıkardık
Tilkicekten sular gibi akardık
Kaş yatakdan sakarya ya bakardık
Yedileri güzel köyümün benim

Acılardan karadundu çalardık
Avlarcıda koyun kuzu güderdik
Çat yokuşdan Beypazara giderdik
Dolambaş yolları köyümün benim
Deli gönül gezer düzü bayırı
Kader insanları böyle ayırı
Mevlam kullarını hak çağırı
Camileri güzel köyümün benim.

Tarhanası brcu burcu kokuyor
Bazlaması da burnumda tütüyor
Şaşaf dede ucalında yatıyor
Komşunun karibi köyümen benim

Kırbaşında açdı berber gözünü
Sana döner kara yüzümü
Yaşamak nasibet bahar yazını
Fırtınası güzel olur köyümün
Kırbaşılı aşık Ömer Sakarya

ÖĞRETMENİM

Şu benim mekanım şu benim yolum
Aradım yuvayı okulda buldum
Özellikleri çok imiş eğlendim kaldım
Kokar güzelliği gülleri öğretmenimin

Haktan mı olur bu mekanların yapısı
Evliya mekanı da murat kaoısı
Aldı beni öğretmenlerin kokusu
Kokar güzelliği gülleri öpretmenimin
Hak nazar eylesin pınarbaşına
Cevahirler yağar okulların başına

Sevgili dostlar; merhaba….
Şimdiye kadar sizlere… hep gagalayan
ve gıdıklayan şiirler sunduk.. ama
sanırım çoğunuz merak ediyordur , bu
adam hep politik şiirler mi yazar diye..
bu kez sizlere romantik şiirler sunuyoruz..hem de şiir’in peygamberi lakaplı
ONUR SEZGİN’den..
umarım beğenirsiniz..unutmayın ki asıl
çarpıcı ve aklınızı başınızdan alacak
şiirler; “tehlikeli bir oyun” adlı kitapta
bulunmaktadır..ve bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bu kitap dört katagoride
birden liste başı…daha çıkalı bir ay bile
olmadan.. bu bir ilk…
bu bir rekor…üstelik arkasında hiçbir
medya karteli yok….
Sevgili dostlar; sakın reklam sanmayın,
eğer gerçekten bütün zamanların en etkili kitabı olmaya aday olan bu kitabı
okumadıysanız…hiç değilse önsöz’ünü
inceleyin diyoruz.. “eğer kılımı bile
kımıldatmam” diyorsanız….şiirlerimizi
okumaya devam edin..
Sevinin gari…yeyin gari ..okuyun
gari..hadi sağlıcakla kalın..
Prof.dr. Sinan SUSAM
( şairleri koruma ve geliştirme derneği
as başkanı)
Başlıyoooorrrr……başlıyooorrrrr……
Sıcak ve ağıbaşlı yaz geldi işte
Ve onunla birlikte anılan yaz tatili

Dut ağaçlarına bak’
Dökmüş yine meyvelerini yerden yere
Anlamadım ki niye,
Meyve kültürü olmayanlara inat
Kuşlara yem olmak için belki de

Ya öğrenciler?
Şimdiden koklamaya başlamışlar bile
havayı
Çoğu karne derdinde
Öğretmenler olmasa kim verirdi takdirleri

Ve onlardan aşağı kalmayan Teşekkür
belgelerini
Sıradanbaşarılarla övünmeyi marifet
edinen avcılar
Giydiler avcı yeleklerini
Ah beyaz yüzlü tavşanlar’
Minik bıldırcınlar!
Ve siz kaçak avlanan köylüler,
Sizler için av spor değildir

Neyse bırakıyorum imalı cümleleri
burda
El ayak çekilmiş olsa
Ve kalmışız biz öğretmenler odamızda
Netlik ayarı olmayan bir televizyonla
başbaşa

Yeryüzünün bütün kaymağını yiyen bir
avuç insan,
Öyle adlandırdıkları,
Sözde ‘’yalnızlıklarına çekilmişler’‘di
Böyle söylüyor silikon dudaklı spiker
Beyaz camın ardında
Biz ise, kocaman kapılarıyla
Upuzun koridorları olan,
Eski bir okul binasının içindeyiz işte
Büyük şairlerin azda olsa
Ilımlı olmaları gerektiğini bildiğimden
Mahrum etmek istemem sizi
Bu enkazın betimlemesinden

Bir dev yontulmuştu sanki
Soğuk sessiz ve dingindi içi
Bakarken yüksek mi yüksek tavanlarına
Ya da o kocaman kapılarına düşünürdükÖlçüleri uygun mu diye Günümüz
insanlarına
Bu denli bozulmadan yeni kuşaklara
kadar
Ulaşan yapı az bulunurdu
Üstelik çevresi ‘’Soyağacı’‘ diye bilinen
Yaşlı çınarlarla doluydu
Sonradan öğrendim, her birinin atalardan haber veren
Birer mezar taşı olduğunu

Hey gidi hey!
Vaktiyle gazete köşelerinde -yüksek bir
sesleNe de çok yer ayrılmıştı gidişlerine
‘’Yiğitçe yedi içti’‘ diye

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.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.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Bize Transfer Edin
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . İmkanlardan
DÜŞÜRDÜK
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı 20 MB lık mail 50 adet
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 60 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
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

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
ARTIK HERKESE
Hemde 700 MB 65 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Şimdiyse hayaletler esniyor buralarda
Hafif bir rüzgar çıktığında
Güvercinler okuyor ağıtlarını
Yazılı kağıtların susutuğu çatı aralıklarında

Kimileri bu sesin gizemli bir havası
olduğunu düşünüyor
Ninniler söyleyen melekler gibi olmasa
da
Kimi zaman ağaç yapraklarında gezinen
O hüzünlü ve uğultulu sesin nedenini...
Ben de bilniyorum...
Gerçek şu ki -duydum bu sesi- bir çok
kez hemde
Onur Sezgin 0-6-2007

ANILAR – VII (BİR TANEM)

Koyu bir gömlek giymişti
Üstü pırıltılı işlemeli
Düğmeleri tesbih taneleri gibi incilerden
Sarıyordu vücudunu güneşi gizleyen
bulutlar gibi

O narin kolunu kolayca eğebilen,
Sadece bir tek bilezik duruyordu
Her ele yakışan ve takıldığı bileğin şeklini alan,
Çıkarılmaktan korkar gibi
Sessizce parlayan
Gelmiş geçmiş en değerli maden buydu
O beyaz teni tutkuyla saran
Kestane rengi saçlarının,
Gölgesi iniyordu omuzlarına
Çengelli bir tokanın içinde
Usulca duruyorlardı
Serbest bırakılsalar eminim uçuşurlardı
Melte rüzgarının hafif bir esintisiyle

Huzur veriyordu çevresine
Öyle anlamlı bakıyordu ki gözlerinin
karası
Yıldızlı gecelerde tutulan dileklerle
doluydu içi
Kurabileceğimiz hayallaerin en tatlısından

İnsanın içini ısıtan bu varlık için
Ne söylesem azdı
Önünde eğilip diz çöksem bile
Putpereslik sayılmazdı
OnurSezgin 17.09.2006

Tarihe geçen en acayip ölümler

Hiç sakalına basıp ölen birini duydunuz mu? Ya da boynuna
taktığı eşarptan boğulan birini... Neatorama adlı haber sitesi
tarihin en ilginç ölümlerini seçti. İşte en acayip ölümler:
Çılgın terzi
Moda tasarımcılarıyla ünlü Paris’te 1911’de şehrin en ünlü
terzilerinden Franz Reichelt fonksiyonel bir kıyafet hazırladı. Reichelt geniş bir mantoyu andıran tasarımının paraşüt
olarak da kullanılacağına inandı. Bunu ispat etmek için
Eyfel Kulesi’nden atlayan terzi yanılgısını canıyla ödedi.
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Festivalimiz Artık Uluslararası

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı’nda son günlerde gündem dolu dolu
yaşandı.
Yaklaşık 2 ay boyunca esnafların, yapılacak festivale
hazırlıkları dikkat çekti.
Festivalden para kazanacaklar için Festival odak noktası oldu sanki.
Her şey parayla endekslenmişt. Yani Festivalde çok
para kazanmak hedef olmuştu.
Festivalden para kazanmayacak esnafın ise
Festivalden ziyade festivalin nasıl geçeceği merak
konusuydu.
Festival geçen Cumartesi ve Pazar gerçekleşti.
Esnaf gerçekten Festivale 2 ay boyunca iyi hazırlanmıştı. Tezgahlar doluydu. Görüntü mükemmeldi.
Belediye tarafından da Festival güzel organize
edilmişti.
Belediyede Festivale 1 ay boyunca sıkı hazırlanmış ve
semerini festival günü almıştı.
Başta Belediye Başkanını ve Festival komitesini, ayrıca Festivale hazırlıkta yoğun gayret ve çaba sarfeden
adsız isimleri unutmamak gerek. Hepsini takdir etmek
gerek.
Bu başarı başta Belediye Başkanı olmak üzere adsız
isimler olan belediye personelinin başarısı.
Zabıtasından, atölye çalışanlarına, temizlikçisine, fen
işlerinden ayniyatına kadar herkesin emeği var.
Evet elbirliğiyle çok şeyler başarılabilir.
Beypazarı bunu geçmişten bu güne hep isbatlayarak
geldi.
Beypazarı Festivali yerel Festivalle başlamıştı ama
bugün Uluslararası Festival oldu. Türkiye’nin ilgi duyduğu bir Festival ve yabancı devletlerinde ilgi duymaya başladığı bir Festival oldu.
Festivalin bence en önemli konuşulması gereken durumu bu. Festivallerin eksiği, gediği, hatası veya güzelliklerinin konuşulması belki gerekebilir ama benim
üzerinde durduğum ve durmak istediğim konu
Festivalin Uluslar arası hüviyet kazanması.
Bu kazanım Beypazarı’na daha büyük kazanımlarıda
beraberinde getireceğine inanıyorum.
Beypazarı dışa açılmanın kapılarını zorluyor. Festival
bu kapıların açılmasında en büyük etken.
Geç bile kalındı dışarı açılmakta. Bu başlangıcı iyi
değerlendirmek lazım. Beypazarı artık Yurt dışında da
ticaret yapan ve kendini duyuran bir kent olmanın
basamaklarını hızla tırmanmalı.
Bu açıdan bakılmalı Festivale ve bence bu Festival
büyük başarı ve bu başarının devamı gelmeli.
Yerel Yönetim’in öncülüğünde iş adamlarımız artık
ellerini taşın altına koymalı ve bu gayrete bir gayrette
iş adamlarımızdan gelmeli.
Beypazarı için sadece yurt dışında adı var olan firmalardan, maden suyu, beypiliç yeterli değil.
Beypazarı yöresel ürünleriyle de dışarı açılmalı.
Beypazarı değişime her zaman hazır sadece önünü
açacak, yol gösterecek birilerini bekliyor....
Hadi Beypazarım yolumuz açık olsun...

İLAN

BEYPAZARI ÜREĞİL KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA VE
YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Haziran 2008 Pazar günü saat: 10.00 da
Üreğil Köyü-Beypazarı adresinde yapılacaktır. Toplantıda
çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 06 Temmuz 2008
Pazar günü aynı yer ve gündemde yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. 13.03.2008
DERNEK YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-Yoklama, açılış
2-Başkanlık divanının seçimi, saygı duruşu
3-Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetleme
kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü.
4-Yönetim kurulunun ibrası
5--Derneğin Feshinin görüşülmesi
6-Dilek Temenniler ve kapanış.

ZAYİ

Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Serdal Kesiktaş

Rasputin efsanesi
Rus mistik Grigori Rasputin’nin (1869-1916) çarlığa
yakın olması düşmanları harekete geçirdi. Rasputin’e
önce siyanür içirildi. Ancak fare zehrinin öldürmemesi üzerine silahla vuruldu. Kaçmaya başlayan
Rasputin’in başına demir levyeyle vurdular. Buzla
kaplı nehre atılarak boğulan Rasputin’in donmuş cesedi iki gün sonra sudan çıkarıldı.

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..

13 Haziran 2008 Cuma YIL:4 SAYI:181

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
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Beypazarı'nda Muhteşem Festival Renkli Görüntülere Sahne Oldu.

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARAYA GELDİ

Her Yıl olarak düzenlenen
Geleneksel 'Beypazarı
Uluslar arası Tarihi Evler,
El Sanatları, Havuç ve
Güveç Festivali' hafta sonu
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Festival
Büyükelçilik Düzeyinde 6
Ülke ve Yurdun Çeşitli
Yörelerinden 30'u Aşkın
Belediyenin Katılımı ile
Farklı Kültürleri Bir Araya
Getirdi.
Beypazarı Festivali, yüksek
yargı üyeleri ve siyasilerin
katılımı ile başladı.
Festival, yargı ve siyaset
dünyasının yoğun katılımına
sahne oldu. Festivale
Danıştay Başkanı Mustafa
Birden, İçişleri eski Bakanı
İsmet Sezgin, Yargıtay
üyeleri Erkan Öztürk,
Satılmış Altıngöz, Seyit
Çavdar, MHP Grup
Başkanvekili Oktay Vural,
Ankara Milletvekili Deniz
Bölükbaşı, Tuğrul Türkeş,
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz Ateş,
Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın, daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı..
Festivalin onur konuğu olan
Danıştay Başkanlığı
görevine seçilen Mustafa
Birden, Beypazarı
Festivali'nde hem dinlendi
hem eğlendi. Festivalin
açılışını Danıştay Başkanı
Mustafa Birden ve
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş yaptı.
Danıştay Başkanı Mustafa
Birden açılışta yaptığı
konuşmada, "Rahatsızlığı
olmasına rağmen güzel
ilçede festivalde bulunmak
için koşarak geldiğini" ifade
ederek, kentine sahip çıkan
dost, sıcakkanlı
Beypazarılılarla birlikte
olmaktan son derece mutlu
olduğunu belirterek
Beypazarı'nın kültürüyle, el
sanatlarıyla ve tarihi
mimarisiyle dünyanın her
yerinden ilgi çeken bir ilçe
haline geldiğini söyledi.
Beypazarı’nın geleneklerini,
göreneklerini, yaşam biçimini ortaya çıkarmak ve
topluma sunmak için yoğun
bir çaba içinde olan yerel
yöneticileri kutlayan ve
kendilerine teşekkür eden
Birden, şunları söyledi:
"Anadolu’nun incisi...
Gerçekten Beypazarı bir
inci haline gelmiş. Umarım
bu çalışmalar, diğer il ve
ilçelere de örnek teşkil eder;
Ankara’dan Sakarya’ya
kadar Anadolu’nun incisi,
güzellikleri ortaya çıkar,
insanlar da bunları görür.
Bu güzellikler geçmişimizi

ortaya çıkarır."
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş ise konuşmasında
göreve gelirken, ilçede
kültür turizminin canlandırılması konusunda projeleri bulunduğunu
belirterek "İşte biz bunu
yaptık, kültürleri buluşturuyoruz. Bu sayede turizm
canlandı, şimdi 1500 aile
geçimini turizm gelirlerinden elde etmeye
başladı" dedi.
Gazi Gündüzalp iş
merkezindeki festivalin
açılış töreninde Gürcistan
ile Japonya gibi ülkelerden
gelen gruplarla yerli topluluklar geleneksel halk oyunlarını sergiledi. Açılışta
Japonların geleneksel davul
gösterisi ile Gürcistan halk
oyunları ekibinin gösterisi
izleyicilerden tam not aldı.
Ayrıca Japon Susumu
Fujimoto'nun Beypazarı için
özel besteleyip gitarı ile
Türkçe ve Japonca söylediği
'Ah Ne Güzeldir Beypazarı'
adlı parçası da izleyenler
tarafından ayakta alkışlandı.Yüksek yargı mensupları ve siyasiler, festival
alanını gezdi. Beypazarı'na
özgü ayrandan içen ve halk
oyunları ekiplerinin gösterilerini izleyen Mustafa
Birden, Japon davul ekibinin gösterisini ilgiyle izledi.
Festivalin açılışından sonra
yöresel gıda stantları ile
ülkenin değişik yörelerinden
katılan belediyelerin tanıtım
stantlarını gezen konuklar,
Türkiye'de bir ilk olan 'Kent
Tarihi Müzesi'nin açılışına
katıldı.
Kent Tarihi Müzesi’ne
Protokolden Takdir
Beypazarı Belediyesi
tarafından restore edilen,
Beypazarı ile ilgili ilk
çağlardan günümüze kadar
olan tüm tarihi seyirler;
maketler, kalıntılar, dönem
eserleri ve tüm belgelerin
sergilendiği Beypazarı Kent
Tarihi Müzesi’nin resmi
açılışı festivalin ilk günü
yapıldı.
Kent Tarihi Müzesi'nin
Türkiye'de bir ilk olduğunu
belirten Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, "ilçeye gelen misafirler bu
müzeyi gezerek eski çağ'dan
günümüze kadar Beypazarı
bölgesindeki yaşam hakkında bilgi edinebileceğini"
söyledi.
Tüm üst düzey yetkililerin
beğeniyle gezdiği Müze
takdir topladı.
Kent Tarihi Müzesi açılışından sonra Mustafa Birden,
Halk Evi'nde resim ser-

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

gisinin açılışını yaptı.
Burada resimleri tek tek
inceleyen Mustafa Birden,
festival ve belediye çalışmalarıyla ilgili Başkan
Mansur Yavaş'tan bilgi
aldı.
'Anadolu'nun Parlayan
Yıldızı Beypazarı' adılı
fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra 'Beypazarı
Eski Fotoğraflar Sergisi' ile
'Kaybolmaya Yüz Tutmuş
Meslekler Sergisi'ni gezen
misafirler, çeşitli
belediyelerin halk oyunları
ekipinin gösterileri ile
yabancı ülke dans toplulukları gösterileri, Japon
geleneksel sanatları gösterilerini ilgi ile izledi.
Renkli görüntülere sahne
olan Beypazarı Festivali,
havai fişek gösterileri ile
sona erdi.
130 BİN ZİYARETÇİ
FESTİVALE KATILDI.
Beypazarı; hafta sonu
gerçekleştirilen
“Uluslararası Tarihi Evler,
El Sanatları, Havuç ve
Güveç Festivali”nde
ziyaretçi akınına uğradı.
Türkiye’nin her bölgesinden
gelen katılımcılarla tüm
konaklamalar doldu.
Cumartesi günü yapılan
resmi açılış törenine
Danıştay Başkanı Mustafa
Birden, İçişleri Eski Bakanı
İsmet Sezgin, Çin
Büyükelçisi, Filipinler
Büyükelçisi, Sırbistan
Büyükelçisi, CHP Genel
Başkan Yrd. Yılmaz Ateş,
MHP Genel Başkan Yrd.
Oktay Vural, MHP Ankara
Milletvekilleri Tuğrul
Türkeş, Deniz Bölükbaşı,
Recai Yıldırım ve pek çok
üst düzey bürokrat katıldı.
Kültür Bakanlığı’nın
katkılarıyla yapılan festivalde Japonya ve
Gürcistan’dan gelen yabancı
konukların yanı sıra 30
farklı il ve ilçeden gelen
Belediyelerin stantları da
büyük ilgi gördü. Japon
Kültürünü daha yakından
tanımak isteyenler festival
boyunca Belediye Gençlik
Merkezi’nde düzenlenen
atölye çalışmalarıyla da renkli dakikalar geçirdiler.
Kültür Festivalinin
Vazgeçilemezleri Sergiler
Geçen yıllarda olduğu gibi
bu yıl da 10’a yakın
sanatçının fotoğraf ve resim
sergilerinin yer aldığı festivalin en önemli sergisi ise
Beypiliç’in sponsorluğunda
gerçekleştirilen “Beypazarı
Fotoğraf Yarışması”nın
katılımcıları arasından
seçilecek eserlerden oluşan

sergi oldu. Ödüllü yarışmanın kazananlarına da festivalin birinci günü törenle
ödülleri teslim edildi. Ünlü
ressam Yaşar Çallı’nın yağlı
boya tablolarının da yer
aldığı festival sanat severleri bir araya getirdi.
Yöresel Kültürler
Bir Arada
Çevre il ve ilçelerin yanı
sıra bu yıl Bursa, Konya,
Kastamonu, Alanya, Tokat,
Nevşehir ve
Afyonkarahisar’dan katılan
30’u aşkın farklı il ve ilçe
Belediyeler festivalde yer
alarak kendi yörelerine özgü
ürünleri tanıttılar.
Akşehir Belediyesi ve Halk
Eğitim Merkezi işbirliğiyle
açılan Ev Mefruşatı kursunda yapılan ürünler Bu festival çerçevesinde sergilendi.
Ev Mefruşatı ürünleriyle
açılan stant diğer kentler ve
ülkeler tarafından beğeni
topladı.
MASTÖB Beypazarına
damgasını vurdu
Beypazarı ürünleri tanıtma
festivaline katılan
Ankara'da yaşayan
Malatyalı kadınlar “Malatya
Malatya” şarkısını
çaldırarak İç Anadolu bölgesinden festivale katılanlarla beraber yabancı turistlerinde iştirakiyle Malatya
halayını oynadılar.
Başkanlığını Malatyalı
efsane Başkan Nurettin
SOYKAN'ın yaptığı MASTÖB Kadın Kolları Başkanı
Şeminur AKBA'dan
Malatya ürünlerinin tanıtımı
için bir stant açılması
talebinde bulunan festival
katılımcıları daha ziyade
gün kurusunu talep ettiler.
Kadın Kolları Başkanı
Şeminur AKBA' da şimdiden böyle bir çalışma
başlatacaklarını, bunu
gerçekleştirmeye çalışacaklarının sözünü verdi.
Festival güzel etkinliklerle
sona erdi. Şeminur AKBA
bu faaliyetlerinin devam
edeceğini belirtti.
Ankara'da yaşayan
Pütürgeliler Derneği de bir
gezi düzenlediler. Gezinin
büyük bir memnuniyet
havası içinde geçtiği belirtildi.
Pazar günü yöresel ürünlerin satışlarında patlama
oldu. Esnaf mutlu oldu
Beypazarı Festivali'ne bu
sene rekor katılım olması
esnafın yüzünü güldürdü.
Hafta sonu 130 bin kişinin
ziyaret ettiği festivalde misafirler yöresel ürünlere
yoğun ilgi gösterdi. Yemek
için tesislerde yer bulamayan birçok vatandaş,

Beypazarı kurusu, tarhana,
erişte alamadan evlerine
dönmek zorunda kaldı. Çok
sayıda misafir gelmesi
nedeniyle tesisin girişine
görevli koyarak gelenleri
geri çevirmek zorunda
kaldıklarını belirten İnözü
Vadisi Dostlar Tesisi sahibi
Nusret Erdoğan, "Festivale
bu kadar misafirin gelebileceğini tahmin edememiştik.
Tesisimiz bin 500 kişiye
aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye sahip, ancak
hafta sonu yaklaşık 6 bin
kişiye hizmet verdik. 2 bin
civarında misafirimizi ise
geri çevirmek zorunda
kaldık. Özellikle Pazar günü
öğleden sonra ilçemizdeki
lokantaların, konakların ve
tesislerin tamamı doldu.
Bizim gibi birçok işletme
girişe görevli koyarak gelen
misafirleri geri çevirmek
zorunda kaldı" diye konuştu. Festival boyunca 24 saat
mesai yaparak talepleri
ancak karşılayabildiklerini
belirten Yöremiz Kuru
Fırını sahibi Nazmi Yünsel
de festivale katılımdan
oldukça memnun olduklarını belirterek fırının kapasitesinin günlük 600 kilo
olduğunu, festival boyunca
günde bin 100 kilo kuru
ürettiklerini dile getirdi.
İmal ettikleri kuruların hepsinin satıldığını aktaran
Yünsel, kuru almak isteyenlerin fırın önünde uzun
kuyruklar oluşturduğunu
açıkladı.
Japonlardan Türkçe
Beypazarı Şarkısı
Bu yıl 5. kez festivale
katılan Japonya’dan gelen
sanatçılar arasındaki
Susumu Fujimato’nun “Ah
Ne Güzeldir Beypazarı” adlı
bestesi büyük beğeni
topladı. Kültür buluşmasının en güzel örneğini
yaşadıklarını belirten
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; tüm
Beypazarılılar adına Japon
sanatçıya teşekkür etti.
İpek yolu, doğu ve batı
şehirlerini birbirine bağlar,
Aynı yaşamda, farklı ulusları, şehirleri, tek yürekte
birleştirir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun
konaklama yerleri, kervansaraylarıyla
Yorgun gelen yolcuların,
mavi göğün altındaki
pazaryerinde alış veriş yaptığı
Esen rüzgârıyla yorgunluğunu attığı Beypazarı
Beypazarı candan insanlarıyla,
Ne güzeldir Beypazarı…
Anadolu toprağı, özgün
danslarıyla, şarkılarıyla
yankılanır
Zamanın değiştiremediği
temiz yürekli insanlarıyla,
Altın, gümüş işlemeleri ve
yöresel kıyafetleriyle,
Her yıl olduğu gibi bu yılda
bereketli havuç festivaliyle
Esen rüzgârıyla gelenleri
hayallerine kavuşturur
Beypazarı
Beypazarı, Beypazarı candan insanlarıyla,
Ne güzeldir Beypazarı…
Beypazarı, Beypazarı seni
ziyarete geldim…
Beypazarı, Beypazarı sana
teşekkür etmeye geldim…
Şiir&Beste:Susumu
Fujimoto
Çeviri&Uyarlama:
Can Akın Şair ve Fotoğraf
sanatçısı

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
se ri 3

Mehmet BAŞTÜRK

Çünkü Müslümanlara göre bir peygamberin çocuklarının Allah’la
çekişmesi mümkün değildir. Fakat bilmiyorlar ki: İsrail oğullarının
inandıkları ilah ile onlara gelen peygamberlerin, insanları imana
davet ettikleri Allah tamamen birbirinden farklı. Bizim bu ortaya
koyduğumuz iddianın aksi olmuş olsaydı Allah’a inandığını
söyleyen insanların kendilerini inanmaya davet eden ve inandıkları
Allah’ın nelerden hoşnut olup nelerden hoşnut olmadığını kendilerine haber veren peygamberleri öldürmeleri mümkün müdür? Hem
de öldürülen peygamberlerin sayısı belirli bir yekun tutuyorsa
bunun üzerinde biraz fazlaca durmak gerekmektedir. İşte başta
Müslümanlar olmak üzere İsrail oğullarının dışındaki diğer bütün
insanların aldandıkları asıl nokta bu meselede, değişik bir ifadeyle
kendilerini daima doğruluğa ve sırf hayra davet eden peygamberlerini öldürmelerinde yatmaktadır…
kur-an’da bir çok ayette “İsrail oğullarının kalpleriyle iman
etmedikleri açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Bu konuya açıklık getirmesi babında şu ayet dikkat çekicidir. “ey resul! Kalpleri
iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve
Yahudilerden küfür içinde koşanlar (ın hali) seni üzmesin. Onlar
durmadan yalana kulak verirler,sana gelmeyen (bazı) kimselere
kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden sonrasına kaydırıp değiştirirler. “eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!” derler.
Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse Allah’a
karşı sen, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır.” Maide
Suresi 41. bu ayetin nuzül sebebi olarak da anlatılan şu olay dikkat
çekicidir. “ hükmü ve irşadı umumi olmakla beraber ayetin hususi
bir geliş sebebi vardır: Medine’de Yahudi toplumu içinde meydana
gelen bir zina üzerine içlerinden bazıları: “Muhammed’e gidin,
taşlama cezası (recm) dışında bir ceza verirse bunu kabul eder ve
Allah’a karşı hüccet (delil) olarak kullanırız” dediler. Peygamber
(s.a.v.)e gelince O hemen hüküm vermedi, manevi baskı ile onları
sıkıştırdı ve Tevrat’ta bu suçun cezasının recm olduğunu onlara itiraf ettirerek oyunlarını bozdu.”
Ayrıca Kur-an, İsrail oğullarının en belirgin bir özellikleri olarak da
bakara 93. ve Nisa 46. ayette olmak üzere iki defa zikredilen
“Allah’ın emirlerini işittik ve o emirlere isyan ediyoruz” ifadesidir.
Bu Kur-an ifadesi aynı zamanda İsrail oğullarının kendi itirafları da
olmaktadır. Peygamberin Allah dan alarak kendilerine tebliğ ettiği
bütün hakikatleri (emir ve yasakları) işitmelerine rağmen, her
zaman ve her zeminde, fırsat buldukları her ortamda peygamberin
getirmiş olduğu o hakikatlere isyan etmişlerdir. Bu özelliklere sahip
olan bir toplumun, elbette düşmanlık besleyeceği kimseler kendilerine gerçekleri anlatan peygamberler olmak üzere o peygamberin
yolunda giden insanlar olacaklardır…
Yukarıda ifade ettiğimiz iki Kur-an gerçeği olan “İşittik isyan ettik
ve kelimelerin yerlerini değiştirme” işte bu iki gerçeği gerçek
anlamda idrak eden ve bu doğrultuda hareket eden insanların, İsrail
oğullarının gerçek yüzlerini anlayabilirler. Kendilerine bir çok
peygamber ve bu peygamberler aracılığı ile ilahi kitaplar gelmesine rağmen, İsrail oğulları bu peygamber ve kitaplara inanmamışlardır. Ancak kendilerine gelen kitapları tahrif ettikten ve
kendi sadist düşüncelerini ve kendilerinin inanmış olduğu dünya
krallığını gerçekleştirecek hükümleri ihtiva ettikten sonra, başka bir
ifadeyle ilahi kitapların aslına değil de kendi tahrif ettikleri kitaplara inanmışlardır.
Burada da üzerinde titizlikle durulması gereken bir husus vardır.
Bütün çalışmalarına rağmen sadece Kur-an’ı tahrif edemeyen İsrail
oğulları, İslam-ı özünden uzaklaştırmak içinde bir çok metotlar
geliştirmekten geri kalmamışlardır. Fakat İslam dininin ikinci temel
kaynağı olan “Hadis literatürüne “ soktukları mevzu hadisler ve
vaaz kitaplarına giren “geçmiş milletlerin hikayelerinden oluşan”
ve kısaca İslam kültüründe “İsrailiyet” olarak bilinen kıssalar
aracılığı ile İslam dininin özünde olmasa bile Müslümanlar arasında
büyük düşünce farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır.
Devamı haftaya

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’’
13 Haziran 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:181 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

Domatese kimyasal
ilaç takibi

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

Ankara Tarım İl Müdürlüğü,
domates üretiminde kimyasal
ilaç kullanımını takip için proje
başlattı. Proje kapsamında 400
domates ve üreticisine defter
dağıtılırken, denetimi tarım
danışmanları ve il müdürlüğü
elemanları yapıyor.
Görünüşü, tadı ve lezzetiyle
ünlü Ayaş domatesine kimyasal
ilaç takibi başlatıldı. Ankaralı
tüketiciler, artık Ayaş
domatesini kimyasal ilaç kalıntısı endişesi duymadan yiyebilecek.
Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye
göre, domates üretimi sırasında
kimyasal ilaç kullanımının
kontrolü amacıyla, Ankara’da
400 üreticiye "kimyasal ilaç
takip defteri" dağıtıldı.
Çiftçilerin domates üretimi
sırasında hangi tarihlerde hangi
kimyasalları kullandığı, bu
deftere yazılacak.

Uygulamanın kontrolünü ise
köylerde görevli tarım danışmanları ile Tarım İl Müdürlüğü
ekipleri yapacak.
Tarım İl Müdürü Mustafa
İslamoğlu, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın, bitkisel üretimde zirai mücadele ilaçlarının
kontrolü amacıyla geçen yıl
pilot proje başlattığını, bu yıl
projenin kapsamının
genişletildiğini belirtti.
İslamoğlu, şunları anlattı:
Takip domateste
"Proje kapsamında her il, kendi
yöresindeki spesifik ürünlerde
kimyasal ilaç takip projesi
başlattı. Biz de takip amacıyla
domatesi seçtik. Domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı
Güdül, Nallıhan, Ayaş,
Beypazarı ve Kalecik’te 400
çiftçiye kayıt defteri dağıtıldı.
Çiftçilerin, domates üretiminde
kullandıkları her türlü kimyasal

Ç'ENGELLİ
GENÇLERİN
GÖZÜNDEN
BEYPAZARI

Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç
ve Güveç Festivali Kapsamında Düzenlenen Fotoğraf
Yarışmasına Özel Kategoride Katılan Engelli Gençler,
Beypazarı Gezisinde Çektikleri Fotoğrafları Sergilediler.
Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç
ve Güveç Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf
yarışmasına özel kategoride katılan engelli gençler,
Beypazarı gezisinde çektikleri fotoğrafları sergilediler.
Zihinsel engelli gençlerin rehabilitasyonu ve yaşama
kazandırılması için Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ç'engel Kafe'de çalışan gençler, boş zamanlarında fotoğraf eğitmenleri Nazmi Alacadağlı
nezaretinde fotoğraf gezilerine katılıyor. Beypazarı'nın
tarihi ve doğal dokusunu fotoğraflayan 10 kişiden oluşan
Çengel Fotoğraf Grubu, analog fotoğraf makineleri ve
negatif filmlerle çektikleri eserlerden birer örnekle
Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç
ve Güveç Festivali'ne katıldılar. Festival kapsamında
Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz ve
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da destekleriyle Kasaplar Hali Meydanı'nda sergi açan engelli
gençler, şenlik için ilçeye gelen vatandaşların ilgi odağı
oldular. Sergi açılışından sonra aileleriyle Beypazarı'nı
gezen gençler, bu olanağı kendilerine sağlayan
Eryılmaz'a ve Yavaş'a teşekkür ettiler.

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Güdül, Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve
Kalecik’te Üretilen Domatesler Kimyasal
İlaç Takip Defteri ile Kontrol Altına
Alınıyor.

bu defterde yazılacak.
Kontrolünü de tarım danışmanları ve il müdürlüğü ekipleri
yapacak. Tüketim aşamasında
yapılan denetimlerde ise
domateste limitlerin üzerinde
kalıntı belirlenirse, ilgili üreticiye ulaşmak mümkün olacak.
Tüketicinin, yediği gıdanın
hangi şartlarda üretildiğini
bilmesi gerekir. Biz, tüketicinin
endişe etmeden gıda tüketmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Sadece ihraç edilen ürünler için
değil, yurtiçinde tüketilecek
ürünlerde de tüketicilerin
endişelerini gidermek zorundayız."
Orijinal Ayaş domatesi yok
DOMATES yanında havuç,
soğan gibi sebzeler de ürettiklerini anlatan Akkaya Köyü
Muhtarı Mustafa Uğur, artık
Ankaralılar tarafından bilinen
orijinal Ayaş domatesinin

Haymana Belediye
Başkanı’nın DP'den
istifa ederek
MHP'ye katılım
törenine Mansur
Yavaş’da katıldı.

Yerel Seçimlere Doğru
Gidilirken Partilerde de
Hareketlilik Başladı.
Demokrat Parti (Dp)
Haymana Belediye
Başkanı Bünyamin Adacı,
Bugün Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP)'ne Geçti.
Yerel seçimlere doğru
gidilirken partilerde de
hareketlilik başladı.
Demokrat Parti (DP)
Haymana Belediye
Başkanı Bünyamin Adacı,
bugün Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP)'ne geçti.
Haymana Belediyesi'nde
düzenlenen katılım törenine MHP'den milletvekilleri Deniz Bölükbaşı,
Tuğrul Türkeş, Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, MHP Ankara İl
Başkanı Ömer Demirel
gibi isimler katıldı. Adacı
ile birlikte Belediye
Meclis üyesi 6 kişi de
DP'den istifa ederek
MHP'ye katıldı.

üretilmediğini açıkladı. Bu
domatesin tohumunun orijinalliğinin kalmadığını,
ince kabuklu, sulu
domatesin pazarlama
açısından dayanıklı olmaması
nedeniyle alıcılar tarafından
tercih edilmediğini, ancak yerli
tüketiciler tarafından arandığını
anlatan Uğur, "Artık,
Antalya’da hangi domates
tohumu, fidesi , burada da aynı
tohum ve fide kullanılıyor.
Ancak, Ayaş’ın toprak, su ve
iklim özellikleri ile lezzet ve
görüntüde fark ortaya çıkıyor.
Tüketici tarafından tercih
ediliyor" dedi.

Üretimde artış bekliyoruz
Akkaya Köyü Muhtarı ve aynı
zamanda köydeki en büyük
domates üreticilerinden biri
olan Mustafa Uğur, köyde 89
üreticinin ortalama 4-5 bin
dekar alanda domates ürettiğini

söyledi. Dekardan 5-9 ton
arasında domates aldıklarını,
ortalama verimin 8 ton civarında olduğunu anlatan Uğur, şu
bilgiyi verdi:
"Mevsiminde Ankara Hali’nin
domates ihtiyacının yüzde 8085’ini biz karşılıyoruz.
Domates ekimi için Ayaş ve
Güdül’den de toprak kiralıyoruz. Üretim 30 bin tonun
üzerinde. Geçen yıl kuraklık
nedeniyle domates üretimi
azaldı, kilosunu 80-90 kuruşa
sattık. Bu nedenle bu yıl üretim
alanlarını genişlettik. Ben 80
dekardan 100 dekara çıkardım.
Bundan dolayı domates üretiminde artış bekliyoruz. 36 bin
ton olur. İnşallah kilosunu 50
kuruşa satabiliriz."

Ekmek zammı Haberimiz
Fırıncıları Kızdırmış
Haberimiz matematik
öğretmenine hakeretmiş!...

Geçen haftaki sayımızda yer
alan ekmek zammı haberine
tepki veren Beypazarı
Fırıncılar Odası Başkanı
olduğunu iddia eden önce
ismini gizleyen sonra Ahmet
diyen bir vatandaş gazetemizi telefonla arayarak bizim
hesap bilmediğimizi ve
matematik öğretmenlerine
hakaret ettiğimizi iddia
ederek fiyatın yükseldiğini
ve gramın da arttığını
belirterek gazetemizdeki
haberi eleştirmek istedi.
Evet Beypazarı ekmeğine
kısa sürede 2 sefer zam
yapıldı. 2 ncide de gram
artışı ile birlikte gizli zam
yapıldı.
Şimdi bu haberimize tepki
gösteren fırıncılar odası
başkanı olduğunu iddia eden
şahsa açıklıyoruz. Yorum
halkımızın. 200 gr ekmek
35 ykr den 5 ykr zam gördü
% 14.29 zam ile 40 ykr
oldu. İkinci zamda 40 ykr
olan ekmek 60 ykr yapıldı
%50 zam yapıldı Toplam %
74,29 zam yapılmış oldu.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
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

200 gr ekmek 35 kuruştan
satılırken şimdi 60 kuruşa
satılıyor. Bu şekilde 35 ykr
den direk 60 ykr ye
çıkartılmış olsaydı zam
oranı % 71,46 olacaktı.
Ekmek ise 200 gramdan 300
grama ikinci zamla
çıkartıldı. Ekmekte de gramda % 50 artış sağlandı.
Görünürde ikincide zam yok
gram artışı ve orantılı fiyat
artışı var. Peki % 74..29 ile
% 71,46 arasında orantı
farkını nasıl izah edeceksiniz!?..
Ekmeğe 74,29 zam
yapılırken ekmeğin gramına
% 50 oranında artış
yapılmış. Gramajı artsada
ekmek % 24.29 oranında
zamlanmamışmıdır. Zam
yokmudur ekmeğe. Bu
farkın adına siz ne diyorsunuz.
% 79.29 zam ile % 71.46
zam oranı arasındaki fark
gizli zam değilmidir.
Gerçekten ekmeğe zam yapmadınız. Ekmeğin 40 kuruştan 60 kuruşa yükseltilmesinin adını ne koymamız gerek. Zam demek
sakıncalıysa peki biz habercilere bunun adını siz
koyun. Fiyat artışımı diyecez?!..
Kardeşim herkes işini yapsın. Matemetik öğretmenleri
okulda öğrencilerine ders
veriyor. Bizde matematikçilerin işine karışmıyoz zaten.
Onlara hakaret falanda
etmiyoz. Sizde elinizin
hamuruyla gazetecilerin
işine karışmayın. Herkes
işini yapsın.
Bu zam haberlerinden rahatsız oluyorsanız ekmeğe zam
yapmazsınız olur biter,
vatandaşda ucuz ekmek yer.
Matemetiğimizin zayıf
olması gayet doğal hep
ortayla geçtik matemetikten.

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye’nin batısında bugün rüzgar lodostan esiyor ve
hava daha sıcak. Doğudaki kuvvetli yağmurlar
zayıflarken, bu seferde batı kesimlerde bulutlanma artmaya başlıyor. Pazar günü kuzeyde yaz yağışları olacak.
İstanbul’da hava bugün daha sıcak, ancak Trakya’dan
ilerleyen bulutlar bu akşam gökyüzünü kapatabilir.
İstanbul’da bu Pazar’da yüksek olasılıkla yağmur görülecek. Ankara’da bugün sıcaklık daha yüksek, pazar günü
yaz yağmuru bekleniyor. İzmir’de sert esecek lodos,
bulutlanmayı biraz artırırken; başağrısı ve halsizliğe de
neden olabilir. Bursa ve Adana açık ve bunaltıcı. İstanbul
29, Ankara 30, İzmir 32, Bursa 33, Adana 32 derece.
İç Anadolu bugün daha açık ve daha sıcak, sıcaklık 30
dereceye yaklaşıyor. Cumartesi günü Marmara’dan gelmeye başlayacak bulutlar, Pazar günü bölgenin geniş bir
kısmında sağanak yağmura ve biraz serinlemeye neden
olacak. Konya 28, Eskişehir 30, Sivas 25 derece.

Beypazarında ise Gece ve gündüz hava sıcaklıkları ise şu
şekilde geçmesi bekleniyor.
Cuma Gecesi Parçalı Bulutlu. Düşük: 57° F. / 14° C.
Rüzgar GB 4 mil. / 7 KM/S.
Cumartesi Az Bulutlu. Yüksek: 77° F. / 25° C. Rüzgar
KKB 8 mil. / 14 KM/S.
Cumartesi Gecesi Az Bulutlu. Düşük: 53° F. / 12° C.
Rüzgar DGD 4 mil. / 7 KM/S.
Pazar Yağmur Olasılığı. Parçalı Bulutlu. Yüksek: 75° F. /
24° C. Rüzgar KKB 8 mil. / 14 KM/S. Chance of precipitation 20%.
Pazar Gecesi Yağmur. Düşük: 51° F. / 11° C. Rüzgar
KKB 4 mil. / 7 KM/S. Chance of precipitation 90%.
Pazartesi Yağmur Olasılığı. Az Bulutlu. Yüksek: 66° F. /
19° C. Rüzgar KKB 8 mil. / 14 KM/S. Chance of precipitation 40%.
Pazartesi Gecesi Az Bulutlu. Düşük: 44° F. / 7° C.
Rüzgar GGB 0 mil. / 0 KM/S.
Salı Açık. Yüksek: 75° F. / 24° C. Rüzgar KKB 13 mil. /
21 KM/S.
Salı Gecesi Açık. Düşük: 42° F. / 6° C. Rüzgar DKD 0
mil. / 0 KM/S.
Çarşamba Açık. Yüksek: 78° F. / 26° C. Rüzgar KKB 11
mil. / 18 KM/S.
Çarşamba Gecesi Açık. Düşük: 50° F. / 10° C. Rüzgar
GGD 6 mil. / 10 KM/S.
Perşembe Açık. Yüksek: 86° F. / 30° C. Rüzgar KB 13
mil. / 21 KM/S.
Perşembe Gecesi Açık. Düşük: 51° F. / 11° C. Rüzgar
KB 13 mil. / 21 KM/S.
Beypazarında beklenen hava
durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu ise ise şöyle:

17 Mayıs Cumt.
En Yüksek
29 °C
En Düşük
15°C

20 Mayıs Salı
En Yüksek
26°C
En Düşük
13°C

Sıcaklık (ºC)
30
Nem (%)
39
Basınç (hPa)
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Güneydoğu 6

18 Mayıs Pazar
En Yüksek
27°C
En Düşük
13°C

21 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
28°C
En Düşük
13°C

19 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
25°C
En Düşük

15°C

22 Mayıs Perşem.
En Yüksek

29°C
En Düşük
14°C

BAŞKENTTE TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ
BEYPAZARINDAN AMASYA’YA EŞYA
GÖTÜREN KAMYON KAZA YAPTI

Başkentte, Turgut Özal Bulvarında Bir Otomobilin
Karşı Yöne Geçerek Kamyonla Çarpışması
Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti.
Turgut Özal Bulvarı 1011 kavşağında meydana
gelen trafik kazasında, İskitler istikametinde seyreden ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün
idaresindeki plakalı otomobil, karşı yöne geçerek
Alaaattin K. (42) yönetimindeki kamyonla
çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle birlikte Ela
Kızıloğlu (26), Bahadır Kerkit (26), Uğur Akpınar
(30) olay yerinde hayatını kaybetti. Pınar Yalçınağ
(26) ise kaldırıldığı GATA Hastanesi'nde tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından, otomobil içinde sıkışan cesetler,
itfaiyenin yardımıyla
FOTOÐRAF
çıkarıldı. Kaza nedeniyle,
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
Turgut Özal Bulvarı'ndaki
trafik bir süre kontrollü
FOTOÐRAFLARINIZ
verildi.
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
Kazadan sonra,
GETÝRÝLÝR.
Beypazarı'ndan Amasya'ya
1 CD ALBÜM 130 YTL.
eşya götürdüğü öğrenilen
kamyon sürücüsü Alaattin
DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
K. göz altına alındı.
VİDEO KASETLERİNİZ
Bu arada, evinden AK
CD YE AKTARILIR
Parti Genel Merkezine
ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
giderken kazayı gören
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'a da korumaların- Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
ca bilgi verildiği öğrenildi. Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

