Katliama Kurban Verdik
Mardin'in Mazıdağı
İlçesine Bağlı Bilge
Köydeki Silahlı
Saldırıda Cemaate
Namaz Kıldırırken
Şehit Düşen 24
yaşındaki İmam
Hacı Kazım Ozan'ın
Cenazesi, Beypazarı
Devlet Hastanesi
Morgundan

*www.yeniyildizgazetesi.com

Mardin Bilge Köyündeki Silahlı Saldırıda
Hayatını Kaybedenlerden Köy İmamı Hacı Kazım
Ozan'ın Cenazesi Beypazarı’nda Toprağa Verildi.

Gözyaşları İçinde Alınarak toprağa verildi.
6 mayıs 2009 çarşamba Mardin'in Mazıdağı ilçesine
bağlı Bilge köyüne yapılan saldırı hayatını kaybeden
Diyanet görevlisi (imam) Beypazarı Şehitliği'nde
toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köydeki
silahlı saldırıda cemaate namaz kıldırırken şehit
düşen imam Hacı Kazım Ozan'ın cenazesi, Beypazarı
Devlet Hastanesi morgundan gözyaşları içinde alındı.
Cenaze morgdan çıkartılırken hastane önüne gelen

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Beypazarı'nda görev yapan camii imamları helallik
diledi. Ozan'ın cenazesi ilçe merkezinde bulunan
baba evine getirildi. Cenazenin gelmesiyle birlikte
Ozan'ın yakınları fenalık geçirdi.
Ozan'ın annesi, ''Mardin'e biz seni böyle mi
uğurladık'' diyerek feryat etti. Cenazenin eve gelmesiyle fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale
etti.
Cenaze, daha sonra cenaze namazı ve defin işlemi
için evden alındı.
Haberi Sayfa 3’de

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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BEYPAZARI’NIN İLK E-TİCARET MAĞAZASI AÇILDI
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

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

Beypazarı’nın ilk ve tek
E-Ticaret sitesi açıldı.
Orta Anadolu A.Ş.
tarafından açılan ETicaret sitesi tam bir
sanal mağaza.
İnternet ortamında
Beypazarı ürünlerinin
satılacağı E-Ticaret
Sitesi Apex Proder
Sistem le hizmete giriyor. Son derece güvenli
bir sistem olan Apex
alışılagelmiş E-Ticaret
sitelerinden çok farklı.
Tüm ürünlerin sitede
görüntülenmesi ve yöne-

timi alış ve satışların takibi otomatik olarak
Bilgisayardan yapılmakta. Site üzerinden admin
paneli gibi alışıla gelmiş
sistemlerden çok farklı.
Sistemin bu şekilde
olması ise Türkiyede bir
ilk oluşu. Türkiye’de
Apex Ticari sistem bir
ilki gerçekleştiriyor.
Proğramın geliştirilmesinin devam ettiği
belirtildi.
Orta Anadolu A.Ş. Yön.
Kur. Bşk. Kemal Çelen;
3 yıldır e-ticaret sistemi-

ni kurmaya çalışıyoruz.
E-Ticaret sitesi için
uygun bir tasarım aradık.
Piyasada yüzlerce eticaret sitesi tasarımları
mevcut. Ama çoğuna
güvenemedik. Bayisi
bulunduğumuz Proder
Yazılım Web tabanlı bir
proğram geliştirmişler.
Bize de teklif ettiler.
Proğramı inceledik ve
satın aldık.
E-ticaret sitesi için alan
adımız 3 yıldır tescilleniyor.
3 yıldır alan adımızı bek-

Bizde Beypazarı’nda bir
ilki gerçekleştiriyoruz.
Gümüşünden lokumuna,
Eriştesinden minyatür
ahşap evleri, semerleri
gibi Beypazarı’na özgü
ağaç hediyelik eşyalarına, bilgisayarına kadar
her şeyi E-Ticaret sitemizden yakında satmaya
başlayacağız. Şu an
Esnaflarla anlaşmalar
yapıyoruz. Ürünlerinin
sitemizde satılmasını
isteyen esnaflarımız da
bu işe sıcak bakıyorlar.
Sitemizin tam oturma

letiyoruz. Bu güne kadar
açamamıştık. Bu
proğramı bulup inceleyince e-ticaret sitesini
açmaya karar verdik.
Sitemizde genelikle
Beypazarı’nda üretilen
internet üzerinden satılabilecek her şey olacak.
amacımız hem biz
kazanalım hem de
Beypazarı esnafına
kazandıralım. Tüm
Türkiye’ye Beypazarı
ürünlerini satalım. Zaten
dünya E-ticarete doğru
yönelmeye başladı.

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

süresini biz 6 ay gibi bir
zamana yaydık. 6 ay
sonra Beypazarı’nın
ürünlerinin satışı
İnternet ortamında Tüm
Türkiyede artarak gelişecek. Sitemiz açıldı.
Anlaşma yaptığımız
esnaflarımızın ürünlerinin e-ticaret sitesine
yüklemelerimiz devam
ediyor. Bu süre içinde 2
aylık bir süre koyduk.
‘ bankadan sanal post
müracatı yapacağız.
Başka bankayla çalışmayı düşünmüyoruz.

E-Ticaret sitemizin adı
www.alsatbeycarsisi.com
dur.
Sitemize ödemeler banka
havalesi veya kredi kartı
ile olacak. Sitemizden
verim alırsak ilerki yıllarda kapıdan ödeme
şeklinde de mal teslimatlarımız olacak.
Site sistemimiz her türlü
alışverişe elverişli olarak
yapılandırıldı.
Beypazarı’na ve bize bol
kazanç getirmesi
dileğiyle hayılı olmasını
diliyorum’‘ dedi.

BEYPAZARI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EV
HIRSIZLARINA KARŞI HALKI UYARDI

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü son aylarda ilçede
gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı bir bildiri ile Ev
Hırsızlarına karşı vatandaşları uyararak alınması
gereken tedbirleri açıkladı.
Halımızın uyması gereken konular sırasıyla şu şekilde anlatıldı.

BEYPAZARI
LİSESİNDEN
ŞİİR DİNLETİSİ

Beypazarı Lisesi Müdürlüğünce Şiir Dinletisi
düzenlendi. 08.05.2009 günü saat 20.00 da
Ticaret Meslek Lisesi Salonunda gerçekleşecek Şirr Dinletisi gecesine herkes davetli.
Özellikle şiir sevenlerin ilgi ile izleyeceği
gecenin sunuculuğunu Merve Gürsoy
yapacak. Okul Müdürü Kemalettin Yıldırım
Başkanlığında Nesrin Solgun tarafından
hazırlanan Şiir Dinletisi Gecesinin Teknik
Ekipman sorumluluğunu Hüseyin Çobanoğlu
yapacak. 16 öğrenci tarafından gecede
değişik şiirler okunacak.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

BEYPAZARINDA ŞEHİT İMAMIMIZ EKSİKTİ
Beypazarı’ndan Cumhuriyet dönemi içinde asker
şehit verdik. Polis şehit verdik, pilot şehit verdik,
hemşire şehit verdik, eksik olan imam dı onuda
verdik sonunda.
Şehit olmak şehit olan için bulunmaz bir fırsat.
Sorgusuz sualsiz cennet’e girmek demek.

Yazsısı Sayfa 2’de

*Evinizden kapı ve pencereleri kapatmadan ve kilitlemeden çıkmayınız. Münkünse iki sefer kilitleyiniz. Dalgınlıkla kapı üzerinde anahtar unutmayınız.
*Kısa süreli bile olsa, mesela komşunuza gittiğinizde
mutlaka kapınızı kilitleyiniz.
*Akşam dışarı çıktığınızda 3-4 saat sonra dönecekseniz, evinizin ışıklarından bazılarını, televizyon ve
radyonuzu açık bırakınız.
*Evden uzun süreli ayrılacaksanızveya tatile çıkacaksanız, kapı komşunuza ne zaman döneceğinizi, gideceğiniz yerin adres ve telefonunu bırakınız.
*Evinizden uzun süreli ayrıldığınızda, değerli eşya ve
mücevherlerinizigüvendiğiniz birisine emanet ediniz
veya yanınıza alınız ya da banka kasasına koyunuz.
*Tatile gittiğinizde veya uzun sürelievinizden
ayrıldığınızda posta kutunuzun anahtarını komşunuza
bırakmayı unutmayınız. Hırsızlar öncelikle posta
kutusu evraklarla dolu (elektrik faturası, su faturası
vb,)olan daireleri seçerler
*Semt pazarlarının kurulduğu günlerde o gün daha
fazla hırsızlık olabileceğini unutmayınız.
*Seyyar satıcı, pazarlamacı, dilenci, falcı, bohçacı,
temizlikçi gibi tanımadığınız şahısları eve almayınız.
(tamirci, elektrik sayaç okuyucusu gibi görevlilerin,
görev kimliklerine bakınız)
Devamı sayfa 2’de

Arkadaşlarının
yasını tutuyorlar

07 Mayıs 2009, Perşembe Beypazarı’nda beyin kanaması sonucu
hayatını kaybeden ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi için sınıf
arkadaşları yasını tutuyor.
Geçen hafta, Beypazarı İlköğretim Okulu 2/C sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Hüseyin Işık derste başının ağrıdığını söyleyerek sınıf öğretmeninden izin aldı. Ailesinin Beypazarı Devlet Hastanesine
götürdüğü çocuk, daha sonra Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım
ünitesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti. Boş kalan
Hafta sonu
sırası çiçekler ve çerçeveletilmiş fotoğrafı ile
süslenen Hüseyin'i unutamayan sınıf arkadaşları, Tatili
Beypazarı'na
gözyaşları dökerek yasını tutuyor. Hüseyin Işık, Yaradı
ailesi, yakınları, okul müdürü ve öğretmenlerinin
Haberi 2’de
Beypazarı model olarak
katıldığı cenaze töreniyle şehir mezarlığında
Haberi 4’de
alınıyor
toprağa verildi.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafir Kalem
Mustafa Balıkçıoğlu

İstanbulda Medeniyetler Buluşması ve
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Obama Türkiye'yi ziyareti gündemi oluşSayfa 2’de
turuyor.

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

KİNİN BİTMEYENİ

Amerika’nın son dönemde dünya
kamuoyundaki görüntüsünü yerlerde
sürünmek olarak tanımlamak
olasıdır.
Sayfa 3’de

Beypazarı
Turizm Sezonunu
Açtı

Haberi 4 de

İstiklal
Marşını
ezbere en
güzel
okuma
yarışması
etkinlikleri

14.05.2009 Perşembe
günü Beypazarı
Anadolu Otl. Tic.
Mes. Lisesinde Saat
10’da İstiklal
Marşımızı en güzel
okuma yarışması
münasebetiyle
Beypazarı
Kaymakamlığınca bir
proğram düzenleniyor.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından
İlköğretim okulları 1
kademe Final yarışması yapılacak ve
şiirler okunacak.
Arkasından
İlköğretim okulları 2.
kademe Final yarışması yapılacak ve
şiirler okunacak.
Daha sonra orta öğretim okulları final
yarışması düzenlenecek.

AFYONKARAHİSAR
BELEDİYESİ’NDEN
BEYPAZARI’NA
ZİYARET Haberi 2 de
AFYONA BEYPAZARI MODELİ
Haberi 2 de

Erisin De Dağların Karı
Erisin Türküsünün
Hikayesi
Erisin De Dağların Karı
Erisin - Beypazarı yöresi

Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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Misafir Kalem

İstanbulda Medeniyetler Buluşması ve Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Obama Türkiye'yi ziyareti gündemi oluşturuyor.
21. asrın iletişim nimetleri sayesinde evimizden bu gündemi
zenginleştiren olaylara dakika, dakika şahit oluyoruz. Tarih ve
siyaset meraklısı biri olarak bu şansımın tadını yudum, yudum
çıkarmaya çalışıyorum. Ama yinede kulağımı tırmalayanlar da
oluyor, bunları da başlıklar halinde dile getirerek zihinsel tatmin arıyorum.
Obama'nın dünyada bir ilk olarak ülkemizi ziyareti ve bu
sayede Cumhurbaşkanımız ile başbakanımızı önere etmesinin
mertebesini anlamamız için lafa bir fıkra ile başlayacağım.
Selanikli Balkaner yeni başkent Ankara'ya gelir ve hemşehrisi
Mustafa Kemal'i ziyaret eder. Zavallı işsiz bir göçmen olarak
büyük hemşerisinden kendisinin kurtulması için yardım ister.
Yaverini çağıran Atatürk, " al bu adamı benim jeepimle bir saat
Ankara sokaklarında gezdir, sonrada sal, gel, der.
Balkaner Ülkemizin en büyük zenginlerinden biri olur. (
Balkaner ismi ayarlı bir isimdir.)
Bu hikayeyi Sn. Hüseyin Obama'nin ilk defa ülkemizi ziyaret
etmesinin dünyadaki yankısını düşünün. Ayrıca muhalefetin
fevri davranış ve beyanlarının gerekçesini de anlamamıza
katkısını araştırın.
Önce Medeniyetler buluşmasından bir kaç replik!
Taze Nato genel sekreteri konuşurken sol kolunun sarılı
olduğunu görünçe, acaba bu Tayib'in işimi, diye bir an için
düşündük. Ama adam, aslında kaldığı 7 Yıldız Kempes otelinın
banyosunda düşmüş ve söylediklerinin yanlış anlaşılmaması
için kolum kırıldı, ama kafam sağlam, dedi. Bütün dinlere
saygılı olduğunu da vurguladı.
İslam birliği Türk başkanı toplantının başarılı olması dileklerini
dile getirdi. TRT bu toplantıda ki çalışmaları ve Obama'nın
ziyaretini değerlendirmek üzere kullandığı bilim adamları çok
kifayetsiz idiler. Bunlarda yorum yerine dedikodu ve yayın
kirliliği yaptılar.
Bu arada bir konuşma yapan Iran eski devlet başkanı söze bismilahirahmanı rahim ile başlayınca, kendisi Müslüman olan
ama hiç bir islami eğitim almadığı anlaşılan tercüman hanım,
bu sözü "Allah adına" diye tercüme etti. Halbuki bu kelimenin
"Allahın adını anarak" anlamına geldiğini hepimiz biliriz. Bu
basit kelime oyunundan çıkan nüans, Allah kendi adına hareket
etmeyi peygamberlerine bile vermemiştir. Allah, haşa bir Iran
Cumhurbaşkanına mı vekaletname verecekti?
İlk Obama ziyareti Anıt Kabir'e yapılıyor. Önceden çalışılmış
bir merasim oldu. Ama naklen yayında(CNN-Türk) spiker,
Obama'ya bir kaç Atatürk hakkında kitap verirlerde, o da
dünyayı Atatürk ilkelerine göre yönetir, diye saçmaladı. Daha
sonra şeref defterine yazdığı notlar okununca, bu sefer spiker
demek ki Obama önceden bir kaç Atatürk kitabı okumuş, diye
günah çıkardı. Çünkü Obama yazısını, yönetmimde Yurtta sulh,
cihanda sulh prensibne dikkat edeceğim, diye bitirdi.
Çankaya köşkünde Milli marş çalınırken, herhalde habersiz,
patlatılan 21 pare top üzerine ilk atışla beraber korkudan
titrediği televizyonlardan görüldü.
Cumhurbaşkanımızla yarım saat öngörülen görüşme bir buçuk
saat sürdü.
Mecliste başkanın odasında önce meclis başkanı Köksal
Toptan, sonra üç muhalefet lideri ile beşer dakika görüştü.
DTP'li Ahmet Türk'ün kolunda dosya ile gelmesi bir cehalet
gösterisi idi.
Genel Kuruldaki konuşması başlı başına büyüklüğünü bilen bir
liderin tatlı bir yapıcı yaklaşımının en zor konuları hiçbirini
atlamadan net bir şekilde vurgulaması idi. Atatürkün en büyük
eseri harika taş ve mermerden oluşan Anıt kabir değil,
demokratik, layik ve canlı Türkiye Cumhuriyettir. Washinton'da
Beyaz Saraydan her gün gördüğüm George Washington'un

Mustafa Balıkçıoğlu

Dikili taşına Padişah Abdülaziz üzerinde şiir yazılı mermer
plakalar göndermişti. Aynı Atatürk gibi George Washington'un
en büyük eseri Özgür, demokrat ABD dir.
Ben Basketbolu severim. Amerika'da bir çok Türkiye orijinli
vatandaşımız yaşıyor. Bunlardan Mehmet Okur ile Hidayeti
zekle NBA da izliyorum.
AB kriterlerine göre birçok demokratik yasa kanunlaştırdınız.
Bunların uygulamaların da görmek isteriz. Bunun güzel bir
adımı Heybeli ada ruhban okulunun açılması olabilir. Bunlara
değişim diyebiliriz. Bir yerde saplanıp kalmak doğru değildir.
Bir çok işkence yapılan hapishaneleri kapattık, Köleliği
yaşadık, Amerikan yerlilerine yaptıklarımız kabul edilebilir
değildir. Ama bunları konuşuyoruz. 1915’te Ermenilerle aranızda olanları sizin de beraber konuşmanız faydalıdır. Bunu sizler
halledeceksiniz, ben değil. Karabağ da çözümlenmeli. Kıbrıs da
iki milletli bir federasyon doğru bir çözümdür. Filistin de, de
İsrail ve Filistin devletlerinin bu bölgede kurulması ABD’nin
hedefidir. Bunları bende ilerde yakinen takip edeceğim. Ama
İsrail ve Filistinlilerde ayni çabayı göstermelilerdir. Türkiye de
daha evvelki gibi katkılar için çabalarına devam etmelidir
Suriye ile ilişkilerimizde bize yardımcı olan Türkiye’den, Iran
ve Afganistan il4e olan ilişkilerimizde de destek bekliyoruz.
Iran nüklear silah üretmekten vazgeçmelidir. Bu sizi de ülkenizde rahatsız eder.
Kürsüden indikten sonra bakanların ve başbakanın tebriklerini
kabul etti. Başbakanımızla bu tebrik sırasında iki dost Türk gibi
öpüştüler.
Uçakla İstanbul’a geçti ve ertesi gün Ayasofya müzesini, Sultan
Ahmet camiini ve Topkapı müzesini gezdi. Camiye girerken
pabuçlarını çıkardı. İstanbul müftüsü ve camii imamı çok teferruatlı ve uzun, uzun bilgiler verdiler. Bu arada İslam felsefesini
de anlatmaya çalıştılar. Müslümanlar Kabe’ye dönerek Allah’a
ulaşamaya çalışırlar. Dünya üzerinde her an dua eden
Müslümanlar olduğu için bütün gönüller duaları ile Kabe’de
buluşur, Allah’ta birleşirler, diye hocalar felsefe yaptılar.
Son olarak Topkapı da hazırlanan bir gençlik kurultayına
katılan Obama, burada bir konuşma yaptı ve gençlerin sorularını yanıtladı.
Önsözünde Türkiye’yi ilk deniz aşırı ülke olarak seçmesinin üç
nedeni olduğunu söyledi.
1-Kendi döneminde Türkiye ile ilişkilerini görüşerek, yeni
tespitlerini
dile getirmek.
2-İslam ülkelerine ilişkin görüşlerini anlatmak
3-Geleceğin garantisi siz gençlerle buluşmak.
Sıra sorulara gelince, ezana yarım saat var, süreyi ezanla kısıtlayacağını söyleyip, soruları çok samimi bir dille cevaplayıp,
vedalaştı.
Sorular;
-Yurt da barış, cihanda barış diyorsunuz. Doğa ile de barış istiyormusunuz. Kyoto analaşmasını ABD imzalamadı, siz bu konuda ne yapacaksınız.
- Başbakan Tayip Erdoğan’ın Davos’ta yaptığı davranışa
katılıyor musunuz, aynı durumda kalsanız siz nasıl
davranırdınız?
Türkiye ile Amerika yeni bir ortaklık modeli mi oluşturuyor?
Başkan Obama Türk kendini halkı gibi Başbakan Tayip
Erdoğan’nın
cazibesine mi kaptırdı?
Her ne olursa olsun Amerikan Başkanı Obama, bize, bizim
muhalefetin anladıklarından daha farklı bir Cumhurbaşkanı ve
Başbakan resmi mi çiziyor? Yoksa bizim dünya devleti olduğumuzun bir nevi tescilimi?
Bu ziyarette olanlar, Rasmüssen olayında bizim heyetin direnişlerini Obama kefaleti ile kırmaları, acaba Obama’ya büyük bir
devlet adamı olarak büyük bir olayı çözme şansı vermelerinin
neticesi mi?
Göreceğiz! Saygılarmla

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.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 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

Tüm ilanlarınız için www.beypazariilan.com sitemiz yayına girdi.

İLANLARINIZI ÜCRETSİZ
YAYINLAYABİLİRSİNİZ.

Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge
halkımızın hizmetine girecek..

BEYPAZARI EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ EV
HIRSIZLARINA KARŞI
HALKI UYARDI
*Evinizin zili çalındığında, tanımadığınız birini
soran şüphali şahısları
eşgali ile birlikte hemen
polise bildiriniz.
*Apartman giriş kapısını
sürekli kapalı
tutunuz.İmkan var ise
apartman girişine güvenlik kamerası taktırınız.
*Apartman giriş kapısı
ziline basıldığında zil
çalanı tanımıyorsanızkapı
otomatiğine basmayınız.
*Kapınızın ziline
basıldığında mercek
deliğinden bakınız.
Tanımadığınız birisi ise
veya şüpheli bir durumu
varsa kapıyı açmadan
eşgalini polise bildiriniz.
*Hırsızlar gündüzleri
kapıları sert bir cisimle
kırarak evlere girerler.
Kapı kırlıma gürültüsü
duyduğunuzda
komşunuzun kapısını
kontrol ediniz.
Devamı haftaya

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

AFYONKARAHİSAR
BELEDİYESİ’NDEN
BEYPAZARI’NA
ZİYARET
03.05.2009

Tarihi dokunun korunması ve yaşatılmasına yönelik
çalışmalarıyla dikkat çeken Beypazarı, Türkiye’deki
yöresel mirasını korumanın yollarını arayan merkezlere örnek olmaya devam ediyor.
Tarihi dokunun korunması ve yaşatılmasına yönelik
çalışmalarıyla dikkat çeken Beypazarı, Türkiye’deki
yöresel mirasını korumanın yollarını arayan merkezlere örnek olmaya devam ediyor.
Bugüne kadar 500’ün üzerinde Belediye’nin;
Beypazarı’nda yapılan Belediye çalışmaları ile özellikle turizm alanında elde edilen başarıları yerinde
görmek ve bilgi almak için ziyaret ettiği Beypazarı
Belediyesi; son olarak Afyonkarahisar Belediyesi
yetkililerini ağırladı.
Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
ile birlikte gelen heyet; Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın ve Beypazarı Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp’i ziyaret ederek, yeni dönemde
Beypazarı’nda gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler
hakkında bilgi aldılar. Özellikle Beypazarı’nda
yapılan restorasyon çalışmalarına büyük ilgi gösteren
yetkililer; ilçeyi gezerek incelemeler yaptılar.
Beypazarı’nda yaşanan gelişmeleri yakından takip
ettiklerini ve Beypazarı’na hayran kaldıklarını dile
getiren katılımcılar özellikle evlerin mimari özelliklerini yakından incelediler.
Belediyeler tarafından örnek alınmaktan memnun
olan Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp;
Beypazarı’ndaki değişimi yakından görebilmek ve
karşılıklı fikir paylaşımında bulunabilmek amacıyla
tüm kültür ve tarih gönüllülerini Beypazarı’na davet
ettiklerini söyledi.

AFYONA BEYPAZARI MODELİ

BU GÜZEL YAPIYI İLİMİZE AKTARMAMIZ
GEREKİR
Beypazarı'nın tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra
şehrin ekonomik yapısının geliştirilmesine yönelik
yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Çoban
“Beypazarı"nda başarıyla sonuçlanan çalışmaları iyi
etüt edip, Valiliğimizle, Belediyemizle.
Üniversitemizle, Ticaret Odamızla turizmcilerimizle
işbirliği yaparak acilen Beypazarı"nda ki bu güzel
yapıyı ilimize aktarmamız gerekir” dedi.
TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE SAHİBİZ”
Afyonkarahisar ile Beypazarı İlçesinin kültürel ve
tarihi alanda bir çok ortak noktasının olduğunu
söyleyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,
“1990 yıllardan itibaren Kaymakamlar ve Belediye
Başkanları buradaki tarihi yapıya büyük önem vermişler. Ahşap evler restore edilmiş, sokakları ise
güzel bir görünüme kavuşturulmuş.
Beypazarı"na gelen turistlerin güzel vakit geçirmeleri
için gerekli alt yapıyı hazırlayan ilçenin önde gelenleri gerek el sanatları, gerekse ilçe ekonomisini ayakta tutma adına hazırlanan ürünlerin satışa sunulması
noktasında vatandaşlarla işbirliği içerisine girmiş.
Afyonkarahisar için de bizde inşallah bu işe başlamak zorundayız, bu amaçla buraya geldik.
Beypazarı"nda yapılan çalışmalardan çok etkilendik.
Neden Afyonkarahisar"da bu tür bir çalışma olmasın,
Afyonkarahisar olarak bizde Beypazarı modelini
örnek alarak hatta daha güzelini başarmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Afyonkarahisar Kalesi
eteklerinde gerek yurt içi, gerekse yurt dışından turistleri çekecek bir potansiyele sahip, tarihi ve kültürel
zenginliğimiz var.
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ŞEHİT İMAMIMIZ EKSİKTİ

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı’ndan Cumhuriyet dönemi içinde asker
şehit verdik. Polis şehit verdik, pilot şehit verdik,
hemşire şehit verdik, eksik olan imam dı onuda
verdik sonunda.
Şehit olmak şehit olan için bulunmaz bir fırsat.
Sorgusuz sualsiz cennet’e girmek demek.

İnancımıza göre insan iki dünyalı bir hayat yaşayacak. Biri Dünya diğeri ahiret. Ahiret inancı olanlar bilir. Orda cennet var, cehennem var. Cennet
ve cehennemin ne olduğunu anlatmaya gerek yok
sanırım.
Cennete girmek o kadar kolay değil.
İşte bu yüzden şehit olmak istenir hep. Şehitler
için cennet müjdelenmiştir. Sorgu sual yoktur
onlara. Şimdiden cennette yerleri hazılanmıştır.
Yakınları için de şefaatçi olurlar onlar.
Bu yüzden Şehitlik ne büyük mertebeki cennete
girmenin en kolay yolu.
Şehitler için öyle ama şehitliğe götüren sebepler
hep içimizi yakar. Şehit olmalara hem yüreğimiz
ağlar hep gözyaşımız akar. Biliriz cennetlik
oluşlarını da yüreğimize söz geçiremeyiz. Bizden
kopan bir parçadır onlar. Kolaymı parçandan ayrı
düşmek, kolaymı var olanı kaybetmek? Yürek ne
kadar dinler?.. Acısını yüreğe gömmek kolay mı?
Hiç bir şey kolay değil. Şehit olmak da kolay
değil ve herkese nasip olmayan bir makam.
Şehitler ölmez, Allah’ın vadidir ayrıca...
Ölen geride kalanlar bilirmisiniz.
Ölen göz göre göre şehitliğe giden yolda hadiseleri göz göre göre yaşamaya mecbur kalanlar.
Ne vardı da, neyi paylaşamdık ta kurşun sıkıldı,
bomba atıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözü geldi aklıma.
‘’Koskoca Türkiye’yi paylaşamadık ama
Türkiye’yi paylaşamadığmız insanlarla 1
metrekarelkik yerde 10 kişiyle paylaştık’‘
Süleyman peygamber’e siz den sonra gelecek
nesiller 40-80 yıl arası yaşayacakları söylenince
ben 80 yıl için Dünya ya çadır bile kurmam
demiş.
Nedir bu dünyada ki, paylaşamamak, hırs, hepsi
benim olsun mantığı. Başkalarına hayat hakkı
tanımama anlayışı.
Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi
felsefesine inanmayanlar, eline geçirdiği silah
kuvvetiyle kendi düşüncesine zıt olanlara ne
özgürlük, ne yaşam hakkı tanıyor. Dünyanın bütün
toprağı senin olsa bir insana kıymaya değer mi?..
Bu anlayış Peygamberlerin anlayışı asla olamaz.
Ne Hz. İsa’nın, ne Hz. Musa’nın, ne Hz.
Muhammedin anlayışı. Bu anlayış olsa olsa
meleklerin hocalığını yapmış Şeytan’ın anlayışı
olabilir!.. Bu Dünyadaki karışıklığın sebebi bu
olsa gerek. İnsanlar şeytana tabi olmuşlar galiba.
Şehidimize rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimden, turizmcilerimizden, esnafımızdan özellikle istirham ediyorum, gelin burayı gezin ve inceleyin. Burada ikamet
edenler kırsal kesimde bulanan vatandaşlarımız
olmasına rağmen iyi eğitilmiş, ilçeye gelen misafirlerle çok güzel diyaloglar içerisindeler.
Afyonkarahisar olarak bizim acilen Beypazarı"ndaki
çalışmaları iyi etüt edip, Valiliğimizle,
Belediyemizle. Üniversitemizle, Ticaret Odamızla
turizmcilerimizle işbirliği yaparak Beypazarı"nda ki
bu güzel yapıyı ilimize aktarmamız ve tarihi mekanlarımızı canlandırmak zorundayız. Beypazarı"nın
böylesi güzel bir yapıya sahip olması noktasında bu
güne kadar emeği geçen Kaymakamlarımıza ve
Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”
dedi.
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Mardin Bilge Köyündeki Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenlerden Köy
İmamı Hacı Kazım Ozan'ın Cenazesi Beypazarı’nda Toprağa Verildi.
Baştarafı
Sayfa 1’de
Ozan'ın cenazesi,
Sabah saatlerinde
Beypazarı Devlet
Hastanesi morgundan alınarak
Ayvaşık
Mahallesi'ndeki
baba ocağına getirildi.

Şehit Düşen İmamın Annesinin Feryatları
Yürekleri Dağladı

Cenazenin araçtan indirilmesi sırasında vatandaşlar
gözyaşı dökerken; kimi vatandaşlar ise baygınlık
geçirdi. Bayılan vatandaşlara sağlık görevlileri
müdahale etti.
Türk bayrağına sarılı imam Ozan'ın naaşı eve alınarak yüzü son kez anne ve babasına gösterildi. Bu
sırada baba İzzet Ozan ile anne Neriman Ozan
fenalık geçirdi. Anne Ozan, "Mardin'e biz seni böyle
mi uğurladık?" diyerek feryat etti.
Helallik alınmasının ardından Ozan'ın naaşı, benzinlik mevkiine araçla getirildikten sonra benzinlik
mevkiinden itibaren buradan omuzlara alınarak
Beypazarı Merkez Yeni Camii'ne getirildi.

Hacı Kazım Ozan'ın Cenazesi
Beypazarı’nda Toprağa Verildi.

adamları, siyasetçiler, eğitimciler, hepimiz başımızı
iki elimizin arasına alıp, ’ne oluyor bize, bu acımasızlık, bu sevgisizlik niye’ diye sormalı ve ortak aklı
vakit geçirmeden oluşturmalıyız. Bu vahşeti, töre
cinayeti ya da kan davasıyla izah edemeyiz. Bu din
dışı, insanlık dışı bir vahşettir."
Daha sonra cenaze arabasına kadar omuzlarda taşınan Ozan'ın cenazesi, Beypazarı Şehir
Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Defin işlemi sırasında fenalık geçiren bir kişiye
mezarlık bölgesinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

BABA OZAN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Cemaatten helallik alınmasının ardından şehit
Ozan'ın naaşı, cenaze aracıyla Beypazarı Şehir
Mezarlığı'na götürüldü.
Baba Ozan, oğlunun tabutunu taşımak istedi ancak
gücü yetmedi. Baba Ozan, iki kişinin kollarına
girmesiyle ancak yürüyebildi. Beypazarı Şehir
Mezarlığı'nda yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı
Kerim'in ardından Ozan toprağa verildi.
Defin işlemi sırasında bazı vatandaşlar fenalık geçirdi.

Öğle namazının ardından Ozan için cenaze namazı
kılındı. Cenaze namazına şehit Kazım Ozan'ın
babası İzzet Ozan, akrabaları, vatandaşlar ile
Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali
Bardakoğlu, cenaze namazının ardından yaptığı
konuşmada, hayatı da ölümü de yaratanın Allah
olduğunu hatırlattı. İnsanın hayatının sonunda önemli olan şeyin “Allah'ın huzuruna ak bir alınla çıkması” olduğunu söyledi. “Burada bir ciğerparemizi,
canımızı katliama bir vahşete kurban kurban verdik”
diyen Bardakoğlu, Ozan'ın da ak bir alınla Allah'ın
huzuruna gönderildiğini söyledi.
Dünyanın bir cinnet hali baskısı altında olduğunu
anlatan Bardakoğlu, insanların kalplerinin
katılaştığına dikkat çekti.
Kalplerden şefkat ve rahmetin çekildiğini kaydeden
Bardakoğlu, "Bu olayı sadece kin, intikam duyguları
veya töreyle izah etmek mümkün değil. Bu bir cinnet, vahşet ve gözü dönmüşlük halidir. Toplumun
önde gelen insanlarının başları ellerini arasına alıp
düşünmesinin zamanı geldi. İnsanlar rahmet
eğitimine tabi tutulmalıdır." dedi.
Ozan'ın ailesine başsağlığı dileyen Bardakoğlu, bir
daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde
bulundu.
Bardakoğlu; ‘’"Karıncayı incitmeyi, kuş yuvasını
bozmayı bile insanlığın mürüvvetine aykırı gören
dinin mensubu olduğumuz halde bu vahşetleri yapıyor olmamız gösteriyor ki, bir yerde yanlış yapıyoruz.
Bu yanlışı arayıp bulmalıyız. Psikologlar, din

SON CUMA NAMAZINDA CEMAATTEN
HELALLİK İSTEYECEKTİ
Hacı Kazım Ozan, iki hafta önce Beypazarı'na
gelmişti. Perşembe günü ise Ozan'ın eşyaları
tayininin çıktığı Devecik köyüne götürülecekti. Şehit
Ozan'ın cemaatle cuma namazında helalleşmeyi
planladığı öğrenildi. Ancak ölüm onu bir nişan evinde buldu. Yatsı Namazı'nı caminin biraz uzak
olmasından dolayı nişan evinde cemaatle kılmayı
düşünen Ozan, burada uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.

İmam Ozan'ın Cebinden 'Veda Hutbesi' Çıktı

Boynuna ve vücudunun çeşitli yerlerine 5-6 kurşun
alan Ozan, namaz kıldığı yerde şehit düştü. İmam
Ozan'ın cebinden cuma namazında okuyacağı hutbe
yazısı çıktığı belirtildi.
Hacı Kazım Ozan ile 3 yıl lisede okuyan arkadaşı
Mutlu Er, hayatını kaybettiğini televizyonlardan
öğrendiğini dile getirdi.
Er, Ozan'ın yüzünün çok nurlu olduğunu ve şimdiye
kadar gördüğü ölen insanlarda böyle bir yüz
görmediğini belirtti.
Ozan'ın ortaokuldan beri imam olmak istediğini
anlatan Er, "Ben ne okursam okuyayım imam olacağım' diyordu. İstediği oldu. Çok iyi bir insandı.
Yaşadığım acıyı tarif edemem. En son üç hafta önce
telefonla görüşmüştük. Sürekli haberleşirdik. Bir
araya geldiğimizde dinle ilgili konuşurduk.
Büyüklerin yanında otururduk. Mardin'i çok
sevmişti." dedi.
Ozan'a arada bir "Ne zaman evleneceksin, evlenmeyecek misin?" diye takıldığını dile getiren Er,
kendisine "Bunları konuşmayalım. Şuan evlilik için
erken. İlerde olabilir." dediğini aktardı.

Hayatını kaybeden diğer vatandaşların yakınlarına
başsağlığı dilemek için Mardin'e de gideceklerini
söyleyen Er, bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin
asılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tayini Çıkmıştı Ama Mardin’den çıkamadı

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki bir
düğü evine bombalı ve silahlı yapılan ve 45 kişinin
ölümüne yol açan saldırıda hayatını kaybeden 1985
Bolu ili Kıbrıscık ilçesi doğumlu köy imamı Hacı
Kazım Ozan'ın; 2007 yılında Bilge köyünde göreve
başladığı, 2008 yılında ise Açık öğretim'den Kamu
Yönetimini bitirdiği, ilk görev yerinin Mardin'in
Bilge Köyü olduğu öğrenildi. Burada yaklaşık 2 yıl
3 ay görev yapan Hacı Kazım Ozan'ın kısa bir süre
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine naklini istediği, 15 gün
içinde ise yeni görevine başlamasının beklendiği
belirtildi.
Ozan'ın daha önce ailesinin yaşadığı Beypazarı'na
tayin istediği ancak olumlu sonuç alamadığı ifade
edildi.
Kısa bir süre önce memleketi Bolu'ya tayininin çıktığı öğrenildi. İki yıl önce ilk görev yeri olan
Mardin’e kadrolu olarak atanan Ozan, iki hafta sonra
yeni görev yeri Bolu Kıbrıscık’a gidecekti.
Hacı Kazım Ozan, Beypazarı İmam Hatip Lisesi
mezunu. 3 kız kardeşi olan Ozan, ailenin de tek
erkek çocuğuydu. Ozan'ın tayini Bolu'nun Kıbrıscık
ilçesi Devecik Köyü'ne çıkmıştı. Bilge Köyünü çok
sevmesinden dolayı orada uzun süre kaldığı ifade
edilen şehit Ozan'ın ailesine yakın olmak için
Bolu'ya tayin olmak istediği öğrenildi.
İLK ACI HABER DUYULUNCA AİLESİ YIKILDI.
Saldırıda Namaz Kıldırırken Hayatını Kaybeden 24
Yaşındaki Kazım Ozan'ın Beypazarı'ndaki Ailesi,
Acı Haberi Alınca Yıkıldı.
Saldırıda namaz kıldırırken hayatını kaybeden köyün
imamı Kazım Ozan’ın Beypazarı’ndaki ailesi, ilk acı
haberi alınca yıkıldı.
İlk ölüm haberi alındığında Ozan’ın amcası
Ramazan Ozan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

DÜĞÜN EVİNE SİLAHLI BOMBALI SALDIRI
DA 44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bilge köyünde nişan töreninin yapıldığı Cemil
Çelebi'nin evine uzun namlulu silahla düzenlenen
saldırıda 44 kişi yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren 44 kişiden otopsileri yapılan 39
kişinin cenazeleri gruplar halinde Bilge köyüne
getirildi.
Bilge köyüne getirilen 39 kişinin cenazeleri, kılınan
namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Mardin Valisi Hasan Duruer,
Mazıdağ Kaymakamı Aytaç Akgül, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, ölenlerden 4 kişinin cenazesi
Diyarbakır'a, köy imamı Hacı Kazım Ozan'ın
cenazesi Beypazarı’na gönderildi. İmam Hacı Kazım
Ozan’ın cenazesini babası ve akrabaları teslim alarak
Ankaraya getirildi. Ankara’dan Beypazarı Devlet
Hastanesi Morguna getirilen Cenaze törenle toprağa
verildi.

Kamyon tozundan katliama giden yol

Bilge köyünde her şey 1984'teki kamyon tozu
bahanesiyle işlenen cinayetle başladı. Dökülen kanın
ardından sahip oldukları arazi Çelebi ailesine huzur
getirmedi. "Toz" nedeniyle başlayan husumet, yine
toz bulutlu bir gecede katliama dönüştü... Mardin'in
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Amerika’nın son dönemde dünya
kamuoyundaki görüntüsünü yerlerde sürünmek
olarak tanımlamak olasıdır. Türkiye gezisini bu
görüntüyü tamir etmek amacı ile düzenlediğini de
söylemek istiyoruz. Bu gezisi sırasında başkanlık
görevinin yanı sıra çok iyi bir halkla ilişkiler uzmanı
olduğunu da kanıtlamıştır.
Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında Türkiye’ye
gelen bir önceki başkanın bir bebeğin burnunu sıkması, günlerce konuşulup yazıldığı unutulmamıştır.
Şimdilerde ise başkanın bir kediyi sevmesini öne
çıkararak hayvan sevgisini gündemde tutuyoruz.
1950’li yılların sonlarında, Türk siyasi yaşamına
damgasını vurmuş olan rahmet ve saygı ile
andığımız Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU’nun,
“Nabza göre şerbet vermeyin. Doğrular ne ise onları
söyleyiniz” sözlerini bu fırsattan yararlanarak anımsatmak istiyoruz.
Benzer bir değerlendirmenin İngiltere’de yayınlanan
Financial Times gazetesinde de görüyoruz. Gazete,
başkanın Meclis’teki konuşmasını mükemmel olarak
değerlendiriyordu. “Hiçbir konuyu atlamadı. Hiç
radikal politik açılım yapmadan, radikal bir şeyler
söylüyormuş havası yarattı. Yağ yakarak Türk
siyasetçilerini kandırdı. Ne söylediği değil, nasıl
söylediğine bakmalı!” diye yazıyordu.
AB konusundaki söyleminin orta şiddetin ötesinde
bir tepki yarattığının bilinmesi gerekiyor.
Medeniyetler İttifakı toplantıları için İstanbul’a
gelen Hinlandiya cumhurbaşkanı bayan Halonen,
“Amerika’nın AB’ne şu ülkeyi alın yönündeki bir
çağrısı, bizim de şurayı ülkenizin bir eyaleti yapabilirsiniz dememizden farklı değil.
Devamı Haftaya

Mazıdağı ilçesinde 44 kişinin hunharca öldürüldüğü
acı olay tüm Türkiye'yi şok etti. Köylüler suskun
kalmayı tercih ederken, tanıkların ifadelerine göre
yaşanan büyük dram Bilge Köyü'nün ilk dramı
değil. Akraba ailelerinin birbirini katletmesine
götüren süreç 1984'te başlayan bir kan davasına
dayanıyor. Alınan bilgiye göre, Bilge köyündeki
araziler Şeyhan lakaplı Baş ve Alkış ailelerine ait.
1980'den önce sadece iki hane olan Çelebi ailesi, bu
köye çoban olarak taşınıyor. 1984'te Şeyhan ailesine
ait kamyon köy içinden geçerken Çelebi ailesine
mensup birkaç kişi, "Üzerimize toz sıçrattı" diye
tartışma çıkarıyor. Tartışma kısa sürede kavgaya
dönüşüyor. Çıkan kavgada son olayda katliamı
gerçekleştirdikleri iddia edilen kişilerin babası
Şeyhmus Çelebi öldürülüyor. Bu olay üzerine
Şeyhan ailesi köyü terk ederek Bursa ve
Diyarbakır'a taşınıyor. Köydeki tüm araziler ise
Çelebi ailesine kalıyor.
PKK EYLEMİ DENDİ
Yoksulken bir anda varlığa kavuşan Çelebi ailesine
kanlı arazi huzur getirmiyor. Kardeşler arazi yüzünden birbirine düşüyor. Katliamı gerçekleştirdikleri
iddia edilen Abdulkadir Çelebi'nin ailesi, diğer akrabalarını kendilerine daha az arazi ve imkan tanındığı
gerekçesi ile sürekli suçluyor. PKK terörünün tırmanışa geçtiği yıllarda Bilge köyü de bundan nasibini alıyor. 1992'de düzenlenen bir baskında, son
katliamda 44 ferdini kaybeden aileden 8 kişi ölüyor.
Son baskını gerçekleştirenlerin adı 1992'deki olayda
da gündeme geliyor. Ancak olay kayıtlara PKK eylemi olarak geçiyor. Olayın ardından köyü terk eden
Çelebi kardeşler devletin araya girmesiyle korucu
olmayı kabul ediyor ve tekrar köye dönüyorlar.
Geçen süre içerisinde arazi üzerinden yürütülen rant
kavgası giderek derinleşiyor. Son katliamda hayatını
kaybeden köyün eski muhtarı Cemil Çelebi ve ailesi,
Şeyhan ailesinden kalan arazilere 3 tane alabalık
tesisi kuruyor. Katliamı yaptığı iddia edilen
Abdülkadir Çelebi de bir tane açıyor. Abdulkadir
Çelebi balık işinde de kendilerine az pay düştüğü
için tartışma çıkarıyor. Traktör alıp arazileri ekmek
isteyen kardeşe, Cemil ve Osman Çelebi kardeşler
karşı çıkıyor.
AİLELER BİLİYOR MUYDU?
Katliam sanığı Abdulkadir Çelebi'nin kızı Pınar
Çelebi, katliamın yaşandığı evin oğlu Ferhat Çelebi
ile evli. Pınar Çelebi'nin katliam saatinde babasının
evinde olması, ailesinin bu vahşeti planlı bir şekilde
yaptığının delili olarak gösteriliyor. Ferhat Çelebi,
katliam sırasında duvarın arkasına saklanarak şans
eseri kurtulmuş. Katliamdan önce Bilge köyünden
altı korucu görev amacıyla köye yakın Şeyhan
Karakolu’ndaydı. Onlardan biri olan Ramazan
Çelebi'nin anlattığına göre katliama karıştığı iddia
edilenlerden ikisi 1 saat önce karakoldan ayrıldı.
Olayı öğrendiğinde karakolda olan Ramazan Çelebi
hemen köye gelmiş ancak tüm ailesini kaybettiğini
öğrenmiş.
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Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Başkent'in Tarihi Konaklarıyla Ünlü İlçesine de
Otel ve Pansiyonların Hafta Sonu Tatili
Dolayısıyla Tamamen Dolduğunu Bildirdi.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp,
Başkent’in tarihi konaklarıyla ünlü ilçesine de
otel ve pansiyonların hafta sonu tatili dolayısıyla
tamamen dolduğunu bildirdi.
Özalp, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili
ile birleşen hafta sonu dolayısıyla ilçeye çok
sayıda ziyaretçinin geldiğini söyledi.
Ziyaretçilerin en çok ilçedeki tarihi evler, konaklar, yöresel yemekler ve gümüş işleme ürünlerini merak ettiklerini ifade eden Özalp, şöyle
dedi:
"Turist sayısında geçmiş yıllara göre önemli
oranda artışın olduğu gözlemleniyor. Üç günlük
tatil süresince binlerce turist ilçemizi ziyaret
etti. Beypazarı’nda birçok otelde rezervasyonlar
üç günlük tatil boyunca tamamen doldu."
Özalp, üç günlük tatil süresince otellerde beklediklerinin üzerinde yoğunluk olduğunu
belirterek, "Bu sayede ilçede bir hareketlilik
oldu, ekonomide canlılık yaşandı.
Vatandaşlarımız evlerinde yaptığı tarhana, erişte
ve pekmez sucuğunu satarak gelir sağladılar"
diye konuştu.

Isparta'nın Senirkent İlçesinde Hayırlar Yaptırma ve
Yaşatma Derneği'nin Organizesiyle İhtiyaç Sahibi
Öğrenciler Yararına Kermes Düzenlendi.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde Hayırlar Yaptırma ve
Yaşatma Derneği'nin organizesiyle ihtiyaç sahibi
öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Gönüllü bayanların el emeği göz nuru ile hazırladıkları giyim malzemeleri ve yiyecekler halkın beğenisine sunuldu.
10 Mayıs'a kadar devam edecek kermesin açılışına
Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, Müftü Dr. M.
Mahfuz Ata, İlçe Eğitim Müdürü Tülay Ateş, Tapu
Kadastro Müdürü Şeref Özatan, Meteoroloji
Müdürü Serdar Karakaş ve bazı okulların müdür ve
öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Baykal,
ev hanımlarının aile ekonomisine katkıda bulunması
gerektiğini belirterek, "Hatta bunu daha da ilerletip
pazar da bulmalı. Mahallinde yapılacak üretim
bence yeterli değil. Bunu en güzel şekilde
Ankara'nın Beypazarı ilçesi yapıyor. Onu model
almamız lazım." dedi.
Dernek Başkanı Arif Topçu ise 6 yıldır kermes
düzenlediklerini ifade ederek, elde edilecek gelirin
ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi.
Toplantısından dolayı açılışa gelemeyen daha sonra
kermesi gezen Kaymakam Niyazi Erten,
"Sergilenen eserler ve hazırlanan yiyecekler hem
çok güzel hem de ucuz, hazırlayanları kutluyorum.
Hanımla beraber gelip alış-veriş yapalım." şeklinde
konuştu.
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Havaların Isınmaya Başlamasıyla Beypazarı
Ziyaretçi Akınına Uğradı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla Ankara'nın
Beypazarı ilçesi ziyaretçi akınına uğradı.
Kültür turizminin son yıllarda gösterdiği yükselişle
paralel olarak, Beypazarı'nı ziyaret edenlerin sayısı
da her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl 370 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği ilçeye bu
yıl yabancı turistlerin ilgisi de büyük.
Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta olmasının yanı
sıra İstanbul'dan 3,5 saat gibi kısa bir sürede
ulaşımın sağlanması, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşleri, uygulamalı atölye çalışmaları gibi farklı kültürel
etkinlikler, özellikle hafta sonları alternatif seçenekler arayanlar için Beypazarı'nı oldukça cazip kılıyor.
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden gelen
turları misafir ettiklerini söyleyen işletme sahipleri;
turizm sezonunun nisan ayında yaşadığı yoğunluktan
oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Erisin De Dağların Karı Erisin Türküsünün Hikayesi
Erisin De Dağların Karı Erisin - Beypazarı yöresi

Erisin ya! Erisin de sular düz ovayı bürüsün. Cümle alem de baharı
geçip yaza ulaşsın... Yaylaya yürüsün. Eee n'olacak cümle alem yaylaya yürürse? Hüseyin de Emine'yi alıp kaçacak. Yani eskilerin deyişiyle, ölme eşeğim yaz gelsin!...
Emine bir köy kızı... Ama köyün varsıllarından. Hüseyin de aynı köyden... Ama yoksul. Aynı havayı soluyorlar. Aynı pınardan su içiyorlar.
Ama biri varsıl. Öteki yoksul. Ne ki Hüseyin'le Emine birbirine vurgun. Emine için ya Hüseyin olur; ya da hiç kimse. Hüseyin için de
varsa yoksa Emine. Neden derseniz diyelim! Bir gün sığır sürerken
köy meydanında göz göze gelmişler. Bakışmış, gülüşmüşler. Sonra da
ıpılık bir dostluk başlamış. Arada bir buluşup, kavilleşmişler. Hüseyin
yüzünü kızartıp, Emine'yi babasından istetecek. Olursa olur; olmazsa
Emine'nin bohçası hazır olacak. Yani ki kaçacaklar. Köyden hatırlı
üçbeş emmi dayı. Köyün imamı, öğretmeni, muhtarı... Herkes
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Hüseyin'i seviyor. Emine'yle evliliğine yardımcı olmak istiyor. Ama
ne mümkün? Emine'nin babası: "Yahu gerçekten Hüseyin efendi
çocuktur, çalışkandır, dürüsttür. Verdim gitti!" der mi ki!. Demez.
İlkin hoşgeldiniz, beşgittiniz. Sonra da: "Ey imam efendi, ey öğretmen, ey benim güzel muhtarım, bu işin oluru var mı? Ne zahmet edip
geldiniz. Hüseyin kim, ben kim? Sizin bu iş için gelmeniz bile benim
kredimi düşürür. Davul dengi dengine vurur... herkes yoluna gitsin"
der.
Emine derseniz telaşlı... Babası yok derse, bohçası hazır. Anasına
demiş zaten. "Ölürüm de Hüseyin'den başkasına varmam. Ya Hüseyin;
ya hiç kimse!" Gözü kulağı da babasının vereceği yanıtta. Bir yandan
kahve cezvesini sürmüş ateşe; öte yandan gözü kulağı içerde konuşulanlarda... Kahve tepsisi titriyor elinde. Ya babası yok derse. Vermem
derse. Giriyor içeri... Sırayla kahve sunuyor konuklara. Ama durum
iyi değil. Babasında surat bir karış. Emine içeri girince, konuşmalar
kesiliyor. Bir şey duymuyor. Ama durumun iyi olmadığı da açık.
Çok geçmeden, konuklar ayaklanmış. El sıkışıp gitmişler. Babası cin
atında. Açıyor ağzını yumuyor gözünü. "Köyde örf kalmadı. Düşünce
sıfır! Ulan Hüseyin kim oluyor da benim kızımı istiyor. Hüseyin kendi
karnını doyursun ilkin. Tövbe tövbe!" deyip dolanıyor evin içinde.
Hüseyin sonucu duyunca, deli koyunlara dönmüş. N'apsa ki! Emine'yi
kaçırsa nereye gider ki! Kışın ortası. Yol-bel kar altında. Hele bir yaz
olsun. Karlar erisin. Akan sular düz ovayı bürüsün. Cümle alem yaylasına yürüsün. Koyunlar koça karışsın. Ak kuzular melesin de ondan
sonra gidelim. Nedeni de sığınak meselesi... Hiç değilse birkaç ay
sığınacak yer gerek. Bu kışın ayazında kime sığınırlar ki... Yaz olsa,
bir tarlaya ırgat olurlar. Bir sürüye çoban. Kafalarını sokacak bir yer
bulurlar. Sabır gerekli. Şunun şurasında ne kaldı ki kışın bitmesine,
karların erimesine.
İyi, hoş ama, Emine'nin babasının kulağına da kar suyu kaçmış bir
kez. "Kızın vakti geldi. Hayırlı bir kısmet çıksa da başını bağlasak...
Al duvağıyla gelin etsek" diyor Emine'nin anasına... Ne desin anası...
"Aman ha herif... Kızın kanlısı olma. O Hüseyin'den başkasına varmam diyor" diyemez ki. Derse dayak hazır. "Demek öyle hal. Deyip
değneği almaz mı eline". Hem de nasıl... Ana suspus! Sanki o kızı o
doğurmamış. Hiç söz hakkı yok... Onun için bir yabancı sanki. Susup
dilini yutuyor. Emine telaşlı. Durmadan haber salıyor Hüseyin'e. "Karı
kışı bıraksın, götürsün beni. Yoksa geç kalacak" diyor. Korkusu da
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gelip gidenlerin çokluğu. Ya bunlardan birisi kendisini istemeye
geldiyse. Ya babası "Verdim gitti" derse. Sanki içine doğmuş
Emine'nin. Iraklardan bir atlı gelmiş. Atın terkisindeki heybe armağan
dolu. Anasına ayrı, babasına, kendisine ayrı armağanlar. Belli ki
varsıl. Atı da bakımlı. İlkin atın sırtındaki heybeyi omuzlamış konuk,
sonra da atı ahıra çekmişler.. Selam verip selam almışlar. Bir yorgunluk kahvesi içilmiş. Tabakalar açılıp, tütünler sarılmış. Laf lafı açmış,
gelip Emine'ye dayanmış. "Bak değerli ağam... Bunca yolu bu karda
kışta tepip neden buralara geldin diyeceksin. Elini öper bir oğlum var
bilirsin. Gözümün, nuru tek oğlum.
İyi çocuktur. Hatırlıdır. Yol yolak bilir. Yakışığı yerinde, gücü kuvveti
iyidir. Ehh mal mülk dersen, şükür Allaha, kimseye muhtaçlığımız
yok. Tarla takım, koyun sığır... Çok şükür! Ne var ki zamane bozuk...
Şöyle temiz süt emmiş biriyle başgöz edelim de, gözümüz arkada
kalmasın dedik. Varıp kapına geldik. "Hee" dersen, gerisini düşünme... Başlıkmış, takıymış, düğün dernekmiş... Ne derseniz o olur,"
Emine'nin babası içten içe seviniyor. Gönlüne göre bir dünür çıktı
diye... Hatırlı insan. Mal mülk de yerinde. Ee... üç köy uzaktaymış, ne
çıkar. Kız dediğin nasıl olsa yabana gidecek.. Ha bu köy, ha o köy!
Bunları geçirmiş içinden. Ama renk vermemiş.. "Ağam sağolasın, var
olasın. Bizi belleyip, kapımıza gelmişsin. İyi. Hoş. Ama bi yol
düşünelim de, haber salalım sana.." demiş. Yenmiş, içilmiş.. Baş köşeye serilen yatakta geceyi geçiren konuk, ertesi gün geldiği gibi atına
atlayıp, yola düşmüş. Emine'de yürek selanik. Alıyor, veriyor; veriyor
alıyor. Varıp anasına: "Ana bak ben sana demiştim. Hüseyin'den
başkasına varmam. Sakın ola bu işe he demiyesin" diyor. Diyor da,
anasını dinleyen kim. Babadan söz düşer mi. "Tam da bize layık bir
aile. Malı mülkü yerinde. Başlığı da, ne istersen veririm dedi. Gerisi
can sağlığı.. İşi uzatmaya gerek yok... Haftaya haber salalım..
İstemeye gelsinler."
Saat o saat! Söz o söz! Emine komada. "Ben mal mıyım, istediğinize
satıyorsunuz. Malı da mülkü da başını yesin. Ben varmam o adamın
oğluna" diyor. Bir yandan da Hüseyin'e haber salıyor. "Yetti gayri. Al
götür beni. Yoksa avcunu yalarsın. İş işten geçer" diyor.
Hüseyin'dir, doluya koyuyor almıyor; boşa koyuyor dolmuyor. Başını
iki elinin arasına alıyor, düşünüyor, düşünüyor. Ne yapsa ki? Alıp
karşı köye götürse, kim evine alır. Emine'nin babasının zulmünü kim
göze alır. Uzaklara nasıl gitsin. İş yok, güç yok. Bir yaz gelseydi.
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Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

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 BA S K I S Ý S T 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

Beypazarı için Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey
ve iç bölgelerinde görülecek olan yağışların; Doğu
Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt ve
Artvin) ile Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı kesimlerde 1 ila 3
derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik
olmayacak.
Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette, yağış alan bölgelerimizde yağış anında
kuvvetli olarak esecek.
Türkiye’nin Kuzey Ve İç Bölgelerinde Görülecek Olan
Yağışların; Doğu Karadeniz’in İç Kesimleri İle Tokat,
Kars Ve Ardahan Çevrelerinde Kuvvetli Olması
Bekleniyor

Marmara ve Ege’de sıcaklıklar batıda daha da artacak.
Ancak kısa süreli yağmurlar Karadeniz ve iç kesimlerde
devam edecek.
İç Anadolu'da Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas
çevresinde bugün ve pazar günü, gün içinde sağanak
yağmur görülecek, sıcaklık 15-18 derece civarında
Bazı illerde beklenen hava durumuyla sıcaklıkları ise
şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ankara bulutlanıyor, yarın daha açık geçecek. 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
İstanbul'da hava bugün az bulutlu, hafta sonu ise güneşli
geçecek. Anadolu Yakası kısa süreli sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu İzmir yazı yaşamaya
başladı, hava güneşli ve sıcak. 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kuzey ilçeleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı Adana'da birkaç gün daha yağmur geçişleri bekleniyor, 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak
yağışlı 16
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 13
Sıcaklık (ºC)
13.9°C
Diyarbakır: Parçalı ve
çok bulutlu 22
Nem (%)
52
Bursa 19,
Basınç (hPa)
1019,9
Beypazarı’nda ise son 6 Görüş (km)
.......
günlük hava tahmin
Rüzgar (km/sa) Güneybatıdan 21
raporu ise şöyle;

09 Mayıs Cumt.
En Yüksek
17°C
En Düşük
8°C

12 Mayıs Salı
En Yüksek
19°C
En Düşük
10°C

10 Mayıs Pazar
En Yüksek
18°C
En Düşük
9°C
13 Mayıs Çrşam.
En Yüksek
21°C
En Düşük
11°C

11 Mayıs P.tesi
En Yüksek
19°C
En Düşük

9°C

14 MayısPerşem.
En Yüksek
22°C
En Düşük
11°C

Karlar eriseydi. Ak kuzular meleseydi... Olsaydı. Kalsaydı. Yatakta
döne döne sabahı ediyor. Derken, alacakaranlık ağarırken çat kapı!
Emine... Elinde bohçası "Geldim Hüseyin" diyor. "Fırsat eldeyken, ne
yapacaksan yap! Durma köyden çıkalım. Yoksa babam bizi bize
komaz." Hüseyin şaşkın. Çaresiz. Ama, "geldiğin yere geri git" diyemez. Sonra ne der köylü. "Kapısına gelen kızı koruyamadı. Bu ne
biçim erkeklik," demezler mi? Derler. Alıyor Emine'yi terkisine,
atlıyor ata... Ama nereye? Dağların karı erimemiş ki. Akan sular düz
ovayı bürümemiş ki... Ak kuzular melemiyor ki... Öyle olsa, vur
yolun uzağına; kısmette ne varsa.. Ama şimdi? Ağa uyanıp da
duyarsa... Adamlarını bindirip salarsa... Candarmalar yola düşerse...
Akacak kan damarda durmaz... Dediği gibi de olmuş. Çok geçmeden,
bir yandan Emine'nin babasının adamları; öte yandan "Kızımı zorla
kaçırdı" şikayeti üstüne candarmalar! Çok uzaklaşmadan yakalanmışlar. Hüseyin nezarete; Emine babasına teslim. "Ben ayrılmam.
Ölsem de ayrılmam Hüseyin'den" diye yakarmış Emine. Ama boş!
Hüseyin kodese; Emine baba evine! Gel zaman, git zaman duruşma
günü yaklaşmış. Emine'den koparılan Hüseyin, öte yandan da yıllarca
hapis yatacak. Tek umudu Emine. Eğer doğruyu söylerse ben kendi
ayağımla gittim. O beni kaçırmadı. Eğer suç varsa benimdir" derse,
Hüseyin kurtulur. Yoksa işi zor. Ya babası? Babası bırakır mı Emine
doğruyu söylesin. Karakolda bu böyle! Ya mahkemede? "Mahkemede
bildiğimi söylerim" diyor Emine. Hüseyin derseniz telaşlı. Ya babasına uyarsa. Ya beni zorla kaçırdı derse. Umudu Emine'nin ifadesinde.
Yoksa yıllarca çürüyecek hapiste. Alıyor veriyor... Derken mırıltı
halinde dile getiriyor duygularını. Bir dilek bir istek oluyor
düşünceleri, dilinden dökülüyor bu türkü.
Emine karakolda babasının dediği gibi ifade veriyor. Ama
mahkemede iş değişiyor. Doğruyu olduğu gibi söylüyor. "Ben kendim
gittim. O beni kaçırmadı" diyor. Hüseyin hapis yatmaktan kurtuluyor.
Ama Emine'yi alıyorlar elinden. Olay bir türkü olup, yılların ötesinden, günümüze taşınıyor.
Kaynak : Anonim

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

