BEYPAZARI FESTİVALİ 6-7 HAZİRANDA
Beypazarı; 06-07
Haziran tarihleri
arasında 10.su
gerçekleştirilecek
“Beypazarı
Uluslararası Tarihi
Evler, El Sanatları,
Havuç ve Güveç
Festivali” için hazırlıkları tüm hızıyla
devam ediyor
Beypazarı; 06-07

*www.yeniyildizgazetesi.com

Haziran tarihleri arasında 10.su gerçekleştirilecek
“Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El Sanatları,
Havuç ve Güveç Festivali” için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden gelecek
ziyaretçiler, özellikle de Ankaralılar Beypazarı’ndaki
kültürler buluşmasına akın edecekler.
Geçen yıl 130 Binin üzerinde ziyaretçinin akın ettiği
Beypazarı Festivali’ne bu yıl daha fazla katılımın olacağı tahmin ediliyor. Kültürlerinin tanıtımını yapacak
çok sayıda Belediyenin katılması beklenen festival;
06 Haziran Cumartesi günü yapılacak açılış töreniyle
başlayacak.

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Kültürler Beypazarı’nda Buluşuyor
Yabancı konuk ülkeler ve belediyeler kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle festivale renk katacaklar.
İki gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde halk oyunları gösterileri sunacak olan ülke temsilcileri, tüm
Beypazarılılar tarafından merakla bekleniyor.
Kültür Festivalinin Vazgeçilemezleri Sergiler
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok sayıda
sanatçının fotoğraf ve resim sergilerinin yer alacak
Yöresel Kültürler Bir Arada
Çevre il ve ilçelerin yanı sıra bu yıl ülkemizin değişik
yörelerinden katılacak 30’u aşkın farklı il ve ilçe

*www.ortaanadoluas.com

Belediyeleri festivalde yer alarak kendi yörelerine
özgü ürünleri tanıtacaklar. Festival için hummalı
çalışmaların sonuna yaklaştıklarını belirten Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp; festivalin büyük
bir coşkuyla kutlanacağının altını çizerken katılımcıların daha önce gidip görme fırsatı bulamadıkları
yöreler hakkında bilgi sahibi olacaklarını, o yörelere
has lezzetleri tadabileceklerini söyledi.
Bu yıl şehir stadyumunda Beypiliç sponsorluğunda
düzenlenecek konserlerle dopdolu geçecek festival
için işletmeler de hazırlıklarına başladı.
Haberi Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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

Üreğil Köyü Avdan Şenliği 31 Mayıs’ta
HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Üreğil Köyü Köy
Derneği ve Üreğil
Köyü Muhtarlığı
tarafından 31 Mayıs
2009 Pazar Günü
Üreğil Yaylası
Avdan’da Şenlik

düzenlenecek.
Avdanda gerçekleşecek şenlik proğramı
12-13 saatleri
arasında gerçekleşecek. Açılış ve
konuşmalardan

sonra Şenlik Ağası
seçimi yapılacak.
Skeç sonrasında
Hediye çekilişleri
yapılacak.
Çekilişten sonra
müzik ve eğlence

olacak.
Şenliğin düzenlenmesindeki amacın
Üreğil Köyü dışında
yaşayan insanların
buluşması, kaynaşması ve tanışması

olduğu belirtilerek,
Köyün kalkınmasına
ve köy ihtiyaçların
giderilmesine yönelik dernek faaliyetlerinin de bu vesile
ile duyurulması ve

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Dernek faaliyetlerine Köy dışında
olup Bayramdan
bayrama köye
gelebilen insanlarında katılımını ve
katkılarını sağlamak

olduğu belirtildi.
Dernek Başkanlığı
tarafından Şenliğe
Tüm Beypazarlıların
davetli olduğu açıklandı.

BEYPAZARI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EV
HIRSIZLARINA KARŞI HALKI UYARDI

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü son aylarda ilçede
gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı bir bildiri ile Ev

‘’Spor Diliyle
Beypazarı’‘
Kitabı Çıktı

1923-1980 yıllarına ait Beypazarı kültürünü
ve sosyal yaşamını yansıtan ‘’Spor Diliyle
Beypazarı’‘ dlı kitap basılarak okuyucu ile
buluşmaya başladı. Kitabın araştırmasını
yaparak baskıya hazırlayan İlçe Gençlik ve
Spor İlçe Müdürü Baha Tekin tarafından
basıldı.
Kitabın yazarı Baha Tekin kitabı tanıtmak
amacıyla Üniversite, Lise ve İlköğretim
Okullarında konuşmacı olarak katılarak
kitabın tanıtımını yapıyor. Kitabın tanıtımında 1 saatlik nostalji belgesel film gösterimi
ile hem kitabın tanıtımını yapıyor hem de
Beypazarı’nın geçmişte kalan, hatırlanmayan yönlerini açığa çıkarıyor.
Kitabın yazarı Baha Tekin Slayt, sunum ve
nostalji Belgesel film gösteriminin hem
hazırlayıcısı hemde sunucusu.
İzleyenlere görüntüler hakkında da detaylı
bilgi aktaran Baha Tekin Spor’un diliyle
aslında Beypazarının geçmişte yaşanan ve
kaybolan izlerini gün açığına çıkarıyor.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

İstettirmek Dilendirmekten Zevk Almaktır.
Çok iyi gözlemciyim.
Bir yerde sohbet ederken bile giren çıkanı, yoldan
geçeni, çevreyi gözlemlerim.
Hep insan karakterlerini çözmeye çalıştım.
Ama çözemedim. Bu gidişle çözemeyeceğimde.
Çünkü benim tanımımdaki insan karekteri gördüğüm
Yazsısı Sayfa 2’de
insan karakterine uymuyor.

Hırsızlarına karşı vatandaşları uyararak alınması
gereken tedbirleri açıkladı.
Halımızın uyması gereken konular sırasıyla şu şekilde anlatıldı.
Geçen haftanın devamı
*Çelik kapılarında levye, kriko vb. aletlerle zorlanıp
açılabileceğini unutmayınız.
*Mümkünse kapınıza çift emniyetli kilit sistemi yaptırınız.
*Özellikle yaz aylarında zemin kat ve birinci katta oturuyorsanız; pencere ve balkon kapılarına demir parmaklık yaptırınız. Demir parmaklık yoksa
pencerelerinizin arkasına kilit veya sürgü taktırınız.
*Hırsızların pencereleri tornavida gibi aletlerle bir kaç
saniyede açtıklarını unutmayınız.
*Çatı katlarındaki banyo, tuvalet pencerelerinden ve
havalandırma boşluklarından hırsızın eve girebileceğini
unutmayınız.
*Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını
karıştırılar. Kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayınız.
*Evinizin etrafında şüpheli birisini veya şüpheli bir oto
gördüğünüzde 155 polis imdat veya en yakın Polis
Merkezine bildiriniz.
*Büyük sitelerde özel güvenlik görevlileri tutunuz,
veya güvenlik kamerası taktırınız.
*Sitenizin etrafını ışıklandırınız
*Hırsızlığa karşı evinizde bulunan değerli eşyaları sigorta ettiriniz.
*Evinize alarm sistemi kurdurunuz.
*Tüm bunlara rağmen evinizde hırsızlık meydana
gelmişse telaşlanmayınız. Hiç bir şeye dokunmadan ve
karıştırmadan 155 Polis İmdat telefonunu arayın veya
en yakın Polis Merkezine bildiriniz.
ARA SIRA
Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com
KİNİN BİTMEYENİ
Geçen haftanın devamı
Amerikan yönetimi, Türkiye’nin AB ailesine Girmesini
istiyor. Bizde, bunun için gereken koşulları yerine
getirmelisiniz. Umarım ev ödevinizi yaparsınız” diye
konuşuyordu.
Bayan Halonen, “Türkiye’nin yapabileceği en iyi şey, ev
ödevini yapmamak için gerekçe bulmaktansa, reformlara
Yazısı Sayfa 3’de
yatırım yapmaktır” vurgusunu yapıyordu.

BAŞKENT ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş
ÖZELLEŞTİ

Bşkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 28 Ocak 2009 tarihi itibariyle Sabancı
Holding ve Avusturya’nın enerji lideri Verbund ortaklığında faaliyetini sürdüren Enerjisa’ya devredildi.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’yi devralan EnerjiSa’nın öncelikli
hedefi abone yerine müşteri anlayışını getiriyor.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım
şirketlerinden ve 3 milyon müşterisi mevcut.
EnerjiSa geçen ay içinde Beypazarı BEDAŞ’ı devralarak hizmetlerine
başladı.
Gazi Gündüzalp İş Merkezindeki faaliyet yerinden taşınmaya hazırlanan Başkent EDAŞ banka sistemi halinde çalışacağı ve SGK’nın
taşındığı bölgeye taşınacağı öğrenildi. Bu amaçla çalışan personelde
azaltmaya gidildi.
EnerjiSa Başkent EDAŞ’ı devraldığını abonelere yazılı bir bildiri ile
bildirdi.
ŞEHİT İMAM
H.KAZIM
OZAN’IN AİLESİNE TAZİYE
ZİYARETLERİ
DEVAM EDİYOR.

Haberi 4 de

Şehir Stadına Voleybol,
Basketbol Sahası,
Çocuk Oyun Alanı ve
Çevre Düzenlemesi
yapılacak.
Haberi 3 de

16-17 MAYIS TARİHLERİNDE
BEYPAZARINDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
UYGULANACAK
Haberi 3’de
Kıbrıs Vakfının Basın
Bildirisi Haberi 3’de

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafir Kalem

Misafir Kalem

Karıştıran Seçimler

CTP’NİN YENİ OYUNU
KARMA OY!
Tarihi güne artık sayılı günler
kaldı.
Sayfa 2’de

Bülent ESİNOĞLU

İyisi ile kötüsü ile bir yerel seçimi
Sayfa 2’de
geride bıraktık.

Makbule ÖTÜKEN

TRONA
DA
MADEN
KAZASI:
1 ÖLÜ

Beypazarı Bağözü
köyündeki trona
madeninde makine
montajı yapan 3 Çinli
işçinin makine montajı yaptığı sırada
üzerlerinde bulunukları iskele çöktü.
İskelenin çökmesi
sonucu işçiler zemine
düştü. İşçilerden 1'i
hayatını kaybetti, 2'si
yaralandı.
Kazada yaralanarak
Beypazarı Devlet
Hastanesi kaldırılan 3
işçiden, 1'i tüm
müdahalelere rağmen
kurtarılamadı.
Fabrika yetkilileri,
kazanın tam olarak
nasıl meydana geldiği
ve ölen işçilerin
adlarının ne olduğu
konusunda bilgi vermedi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YARARLI VE İLGİNÇ
BİLGİLER Haberi 3 de

ESKİ ADALET BAKANI
ŞEVKET KAZAN DA
ŞEHİT İMAM’IN
AİLESİNİ ZİYARET
Haberi 4 de
ETTİ.

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
GEZİ YAZISI

Beypazarı'nda Geçmişe Yolculuk
Zeki OĞUZ

Beypazarı’na ilk yolculuğu
1967 yılında yapmıştım.
Yazısı Sayfa 3’de
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Misafir Kalem Misafir Kalem
Bülent ESİNOĞLU

bulentesinoglu@gmail.com

Karıştıran Seçimler

Makbule ÖTÜKEN

İyisi ile kötüsü ile bir yerel seçimi geride bıraktık.
Eşit olmayan bir yarıştı. Kimisinin parası ve imkânları
çoktu, kimisi katır sırtında oy toplamaya çalıştı.
Kimileri helikopter ile oradan oraya ulaştı.
Pazar ekonomisi denilen haksız rekabet düzeni buraya
da yansımıştı. Haksız rekabet vardı. Şikâyet edecek
merci yoktu.
Balonlar ve bayraklar, parti filamanları yerlerde,
havalarda dolaştı.
Sanki karnaval ve festivaller vardı.
Hâlbuki ülkenin sorunları o kadar büyüktü ki, bize
çözümler gerekliydi.
Kimse çözümlerden bahsetmedi. Herkes birbiri
hakkında konuştu. Tam bir kör dövüşü oldu.
Peki, biz neden halkın sorunlarını çözebilecek gerçek
seçimler yapamıyoruz?
Yoksa bizim sorunlarımız, seçimle çözülebilecek
sorunların ötesine mi geçti?
Yoksa Türkiye’deki Amerikan varlığı bize seçim
oyunu mu oynatıyor?
Seçimler ile ilgili Irak’tan bir örnek versem, zihin açıcı
bir faydam dokunur mu?
Irak’ta Saddam varken, Saddam halkın önüne sandığı
koyuyordu, Batı diktatör diyedursun, sandıktan
Saddam çıkıyordu.
Sonra Amerika geldi. Sandığı Irak halkının önüne
koydu, içinden Amerika çıktı.
Acaba şöyle mi düşünmemiz gerekir? Sandığı
önümüze kim koyarsa sandıktan o çıkar.
Neyse seçimler geçti. Önümüze bir program koyan
olmadı. Partilerin hepsi (İP hariç) önümüze “piyasayı”
koydular. Sandıktan gene piyasa çıktı.
Çıktı ama piyasa bizim sorunlarımızı çözseydi, önceden çözerdi.
Öyle bir yere geldik ki, artık eskiden ne yapıyorsak,
gene onu yapmaya devam edersek, sorunlarımız
büyüyor.
Şimdi anlaşılıyor ki, halkın sorunlarını çözemeyen partilerin ellerinde “piyasadan” başka bir şey yok. O da
Türk halkına yetmiyor.
Seçimlerden sonra bakıyoruz, tüm partiler karışmış.
Kazanan da, kaybeden de karışmış.
AKP’de vitrin kavgası var. CHP’de programsızlığın
gizlenmesi için yönetimdeki kişileri değiştirme hır
gürü var.
DSP Avrupasız olmaz, serbest pazarsız olmaz dedi.
Seçmeni Avrupa’dan değil de, plan ve programdan
yana olduğu için partisine oy vermedi. O da karıştı.
MHP milliyetçi partiyim diyor, milliyetçilerden oy
alamıyor. Oda piyasa diyor.
Velhasıl seçimden sonra partilerin hepsi karıştı.
Çünkü partilerin bir duruşu yok. Bir programı yok.
Hepsi Mecliste Obama’yı alkışlıyor.
Alkışlayın, alkışlayın. Obama sizin yerinize yeni
9.2.2009
piyasacı partiler bulur.

CTP’NİN YENİ OYUNU KARMA OY!
Tarihi güne artık sayılı günler kaldı. Artık son haftaya girdik. Bakıyoruz da; CTP’yi en azından büyük
yıkımdan kurtarabilirmiyiz hesabına yatanlar, akla
gelmedik girişimlerde bulunuyorlar. Çabalar, oyun ve
tezgahlar ters teptikçe de hırçınlaşıp, huysuzlanıyorlar.
Ergenekon masalları ve Sn. Talat’ın atraksiyonları işe
yaramadı ya; bu kez yine Oya Talat’ı devreye soktular. Hanımefendi çağrı yapıyor. “Seçimlerde kadın
adaylara şans tanınmasını istiyor.” Ardından da seçmen kadınları ‘karma oy’a yönlendirmeye çalışıyor.
Oya Hanım; girişimleriyle seçimlerin farklı vizyon
ve misyonların yarışı olduğunu göz ardı ederek,
ulusalcı kesimlerin, haksızlık ve adaletsizliğe
başkaldıranların, emekçilerin ve genç işsizlerin,
kadın seçmenlerin kafalarını karıştırmaya yelteniyor.
Bütün derdi; CTP’lilerin mühürüne karşılık, CTP
karşıtı geniş halk kesimlerinin mühürünü kırıp, bu
yolla CTP’ye hizmet etmek!
Peki halk bu oyuna gelir mi? Pek sanmıyoruz!
Herkesler de biliyor ki; bu defaki seçim sıradan bir
seçim değil. Bir kader tercihi. Halkın desteğini alıp,
kurdukları sırça köşklerde, halka FAŞİZAN ve PARTİZAN uygulamalarıyla sırt dönenlere karşı
demokratik bir başkaldırı.
Ummadıkları iktidar koltuklarına oturunca adeta
“noldum delisi” havalarında, kendilerini vazgeçilmez
zanneden, biryandan‘emek en yüce değerdir’ derken
diğer yandan da bir avuç zengin ve sömürücü
yaratan, milyon dolarları yandaşlarına peşkeş çeken
talancı ve yağmacı iktidar anlayışına ‘artık yeter’
diyen bir hiddet!
Halk bu seçimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.
Bu seçimin yaratacağı sonuçları ve halkımızın kendi
kaderini yeniden eline almakla, başaracaklarımızın
ne kadar tarihi değere sahip olduğunu bile bile, ‘nasıl
olsa CTP gidecek, UBP iktidar olacak’ rahatlığına
yatarak, sadece kendi geleceklerini garantiye almaya
çalışacak olanlar var mı olabilir mi?
‘Önce ülkem; daha sonra insanım, sonra partim, en
sonunda da ben’ sorumluluğu ile hareket etmek yerine; ‘önce ben’ egoizmiyle vatandaşın ve partililerin
mühürünü kırmaya yeltenecek bethahlar var mı onu
da bilemiyorum. Ancak uyanık olmak lazım. Ola ki;
yanınıza birileri yaklaşıp; ‘hatırım için; mühür
vurma, karma oy kullan ve beni işaretle’ diyecek
olanlar varsa; böylelerinin halk ve ülke sevgisinden,
parti sevgisinden şüphe etmek lazım.
Uyarıyoruz ve insanımızı duyarlı olmağa çağırıyoruz. Asla ama asla ne karma oya nede bu yönde
gelebilecek telkinlere asla iltifat etmeyin. Bilin ki;
karma oy ülke insanını tüm sektörleriyle batma ve
yok olma noktasına getiren CTP’nin ekmeğine yağ
bal sürmeye hizmet edecek parti içi kavga ve kaosu
14 Nisan 2009
davet edecektir.

Bir rüya mı desem, yoksa hayal mi?
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…
Desen desen çiçek açmış bahçede
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…

Kelimeler topladım ben yıllarca
Mânâ yükledim de, şiire döndü
Talihsiz bahtıma, kafiye koydum
Nice çözülmezler, uğura döndü

Hayal Et, Hâle Dönsün

Dikeni saklamış, gülün dalları
Bir başka sarıyor, dostun kolları
Neye alamettir, mevsim halleri?
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…

Soframızdan, bülbül de yer karga da
Sınırı aşmayan, kalmaz arkada
Zulüm bizden titrer, zalim korkuda
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…
Bağlamışlar taşlarını ocağın
Yörünge, dengesi iç içe çağın
Merhamet kuşandı köşe bucağın
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…
Beklentide sıfır, görevde hamal
Anlayış dorukta, her fert pür kemal
Diller hakta bülbül, kem sözlere lâl
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…

Gönlün mimarisi, hayalle başlar
Kumu niyetimiz, harcı gardaşlar
Gerçeğe yön tutmuş, hülyalar düşler
Toprağına, bahar gelmiş ülkemin…

Ali Rıza Malkoç 26/04/2009 Bursa
www.arm.web.tr
Sen doğru hayal et, korkar gider hayalet A.R.M.

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GA ZETEMÝ ZD E DEÐ ERL ENDÝ RÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Bir Seher Vakti

Söz harmanı, hazır ise hasada
Bütün yollar, kapalıdır fesada
Ufuklarda yükseliyor gür seda
İnleyen nağmeler, çığıra döndü

Seher vakti, aydınlığa işaret
Yar sineni, bak ordadır beşaret
Haksız-acımasız yoruma ar et
Hakir gördüklerin, değere döndü

Geçitsiz yollarda, bekleme geç git
Bu muydu ezelden verdiğin ahit?
Açık kapıların bekçisi şahit
Ip ıssız mekanlar, şehire döndü
Dua dua yükselince nefesler
Coşkuyla buluştu, aheste sesler
İnsan, insanlığa muhabbet besler
Fiziksel boyutta, zahire döndü

Asıl olan sözdür, bir de eylemi
Gönül damgalıysa, geçmiyor demi
Beden hücre hücre, rotasız gemi
Nedendir bilinmez, şaire döndü
Ali Rıza Malkoç 12/05/2009 Bursa
Dem: Zaman, vakit
HOSTİNG
Çığır: Yol, iz, yöntem, devir
FİYATLARI
Beşaret: Müjde, muştu,
ALAN ADI
sevindiren haber
TESCİLİ
Ahit: And, söz verme, antHemde 700 MB
laşma
ARTIK HERKESE
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ANNELER GÜNÜ

Hep tütmek ister bacası baba ocağı
Ne kadar sıcaktır o anne kucağı
Kimsede bulunmaz annedeki şefkat merhamet
Herkes eder ona gıbta ve hayret
Pantolonum ütüsüz, göleğim sökülmüş
Gözyaşlarım yıllarca içime dökülmüş
Hep bakakaldım çocukların sevinmesine coşmasına
O kadar hasretim ki anneciğim diye ona koşmasına
Size bir şey olmasın yazrular taktığınız nazarlıktan
Anneciğim hiç sesin gelmiyor mezarlıktan
Kimse duymuyor feryat ile ahları bile
Hiç öpemedim elini bayram sabahları bile
Çocuklar hep anneleriyle mutlu olsun
Anneler, ::Anneler Gününüz Kutlu Olsun.
İsa KAYA/Emekli İmam/BEYPAZARI

CENNET DİLLİM
Yüreğim ellerimin içinde
Avuçlarımı sıktım
Akıp gitmesin diye
Yüreğimi verdim sana hediye
Al yüreğimi,
Yüreğim; yüreğinin içinde...

Sevda çiçeği
Ruhumu sevgi oyasıyla süsleyen
Seherimi nidasıyla besleyen
Sırma sırma
Zümrüt zümrüt
Damla damla
Bağrımı, bedenimi, ciğerimi süsleyen
Billur kaynağından
Aşka susuzluğumu gideren.
Sensin;
Gönlümün içeceği...
Kolum, kadanım oldun
Letafetle rüyalarıma doldun
Lalezarım, güldestem
Rana özlüm,
Işık gözlüm
Enfes güftem,
Türkü sözlüm, eşsiz bestem
Bir derdin mi var?
Birtenem;
Niye sararıp, soldun?
Cennet dillim
Tuba dallım
Gölgene al beni
Dallarında ısıt teni
Kokun içime sinmiş
Fırtınam sende dinmiş
Sensin solmaz karanfilim
Kudret ellim;
Endamına hayranım ben,
Sultanım, hükümranım sen
İnce, zarif. narin bellim...

Yüreğim ellerimin içinde
Avuçlarımı sıktım
Akıp gitmesin diye
Yüreğimi verdim sana hediye
Al yüreğimi,
Yüreğim; yüreğinin içinde...

KADİR DURAK (LEBİDERYA)
ESER YAZAR ADINA TESCİLLİDİR
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN İKTİBAS EDİLEMEZ..

AVUÇLARIMDA YÜREK
Belirsizliğe sıkılı yumruklarım
Sıkmasam düşecek avucumdan yürek
Geceye yenilmek üzere iradeler
İhtilalciler şaha kalkmış ruhumun yamaçlarında
Hilâl kollarını açmış
Öpüyor yaralı bir kurdu
Alnının tam ortasından
Benim yüreğim yanıyor, ah!

Umut dualarımda asılı kaldı
Dualar merhamet edene dönük
Mamak’ta yenilmedin ya zulümlere
Baş eğmedin ya şerefsize namerde
Böyle bir günde meçhul kalınır mı
Diren göğsünü gere gere
Yine çık gel
Bütün heybetinle
Binboğa dağında sis var duman var
Eyvah!
Bir koca kurt ecele terk edilir mi?
Kargülü’nün dilinden düşmüyor dua
Seni sarsın korusun Allah!

ALİMALA KARGÜLÜ
http://www.edebiyatdefteri.com/siir/214248/karanfiller-yetim-kaldi
ALINMIŞTIR
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FORUM
Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

İstettirmek Dilendirmekten Zevk Almaktır.
Çok iyi gözlemciyim.
Bir yerde sohbet ederken bile giren çıkanı, yoldan
geçeni, çevreyi gözlemlerim.
Hep insan karakterlerini çözmeye çalıştım.
Ama çözemedim. Bu gidişle çözemeyeceğimde.
Çünkü benim tanımımdaki insan karekteri gördüğüm
insan karakterine uymuyor.
Benim gözlemlerimdeki insan karakteri dünkü insan
karekterleri değil.
Çok şeyler değişmiş.
Biz mi değiştik, yoksa topyekün toplum mu değişti
bilmiyorum.
Ama değişen bir şeyler olduğu muhakkak.
Çünkü ben insanımı tanyamıyorum artık.
Benim yaşadığım çevredeki her kes ekonomik insan
olmuş.
Okulda iktisat dersinde ekonomik insanı tarif ederlerken binbir yüzlü insan diye tarif edilirdi. Evet aynen
benim insanım binbir yüzlü insan oluvermiş.
Dün tanıdığım insanlar bana yabancı oluvermiş bir den
bire.
Ne değişti benim ülkemde?
Ne değişti benim yaşadığım çevrede?
Topyekün insanlığımı değiştiren şey ne?
Değişirken vicdanları da mı söküp attık?
Vicdanları cüzdanla mı değiştirdik?
İstemeden vermek Allah’a mahsus ama gözün
gördüğüne vicdan nasıl katlanır.
Sosyal insan olmak nerde?..
Ben dünkü sosyal insanı arıyorum. Ağlayanla ağlayan
insanı, aç olan insanı gören insanı, yardıma muhtaç
olan insana koşan insanı, yardım bekleyene yardım
eden yükünü hafifleten insanı.
Nerde bu insanlık. Toz olup uçup gitmedi herhalde.
İnsan aynı insan. Kemal aynı, Hasan aynı, Ahmet
aynı, İbrahim aynı, Musa aynı, Osman aynı, Cemal
aynı, Fatma, Ayşe, Fadime aynı...
Ama bir şeyler değişmiş. Herkes birden nasıl bu kadar
hızlı değişti ben anlamakta zorluk çekiyorum.
Dindarız görüntüde ama sadece namaz kılmada,
camiye gitmede. Hani nerde dinin emrettiği sosyal
insan.
Her şey menfeat üzerine kurulmuş.
Dünde mi böyleydi yoksa?
Ben uykudan yeni mi uyandım!..
Ben mi yeni uyandım yoksa topyekün yeni bir uyanma
mı var? Biz mi gerilerde kaldık?
Uyanmayan bizmiyiz? Bu yeni bir uyanış. Aydınlığa
giden değil karanlığa giden bir uyanış.
Tabii bizim gibilere o zaman gerici derler.
Yolda giden yaşlı amca yoldan geçmekte zorlanır
isteyemez yardım kimseden. Yardım istemedi diye
kimse yardımına koşmaz. Allah korusun, yavaş
yürüşünden dolayı bir aracın altında kalması an meselesi.
O amca bilirki yardım da istese yardım gelmeyecek ve
istemez kimseden yardım.
Çok mu hoşumuza gider oldu istettirmeden vermek.
İnsanları dilendirmekten zevk mi duyuyoruz.
Birisi gelip bizden bir şey istese bundaki kazancımız
ne. İstemeden vermek insanlık görevi değilmi? Nerde
kaldı insanlık?
Şunu unutmamak gerek. İstemeden verme hasletine
yani insanlığımıza geri dönmezsek yarin hepimiz
dilenci durumuna düşeceğiz.
Düşeceğiz ama istesek bile topyekün bu değişimdesana verecek birleri çıkmayacak karşına. Yapayalnız
ölümü bekleyeceğiz hepimiz. Görüyorsak istettirmeden vermesini bilelim ki yalnız olmayalım...
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GEZİ YAZISI
Beypazarı'nda Geçmişe Yolculuk
Zeki OĞUZ

Beypazarı’na ilk yolculuğu 1967 yılında yapmıştım.
Daha doğrusu Nallıhan’da bizim köylüler tuğla ocağında
çalışıyorlardı. 26 Ağustos 2006 / 16:29

Beypazarı’na ilk yolculuğu 1967 yılında yapmıştım.
Daha doğrusu Nallıhan’da bizim köylüler tuğla ocağında
çalışıyorlardı. Ben de o ocaklardan birinde çalışmaya
gidiyordum. Beypazarı’ndan geçerken eski evleri
görünce otobüsten inmiş, ilçeyi gezmiş, akşama doğru
Nallıhan’a geçmiştim.
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin “Yazılacak
çok şeyimiz var” adı altında düzenlediği gezilerin sonuncusunu Beypazarı’na yaptık. Sabırsızlıkla beklediğim bir
geziydi bu ve beklediğime değdi. Otuz gazeteci, yazar,
şair ve arkadaş dolu dolu bir gün yaşadık. Bize böyle bir
güzelliği yaşamamız için olanak sağlayan Şube Başkanı
Ahmet Köseoğlu’na ve şubeye her zaman elinden gelen
yardımı yapan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Sorgun’a
teşekkür borçluyuz. Bu arada otobanda bile kilometre
ibresini 80’den yukarı çıkarmayan, yolculara hiç güler
yüz göstermeyen Konya Seyahatin şoförüne ne demeli
bilmiyorum.
Kadınhanı-Polatlı üzerinden ulaştık Beypazarı’na. Sarı
ve grinin tonlarından oluşan renkleriyle dümdüz bir
bozkırda yaptık yolculuğu. Dört saat süren yolculuk
boyunca gazeteci arkadaşım, şair Ahmet Aka ile
Toroslar’ı yadettik. O her köşesinde bir sürpriz saklı
Toroslar’ı.
Saat 12’de Cırcırların konağında kahvaltıya oturunca
bütün yorgunluğumuzu unutmuştuk. Şair İbrahim
Demirci ile kızları da Ankara’dan gelip Beypazarı’nda
bize katılmışlardı. Yöresel yemekleri tatmak ve asırlık
bir Beypazarı evinde kalmak isteyenlere Cırcırların konağını ve ikindi yemeğini yediğimiz yine asırlık Taş
Mektebi öneririm.
Kahvaltıdan sonra Karakoca maden suyu tesislerini
gezmeye gittik. Oradaki yetkilinin verdiği bilgiye göre
tesislerde saatte 200 bin şişe dolum yapılabiliyormuş.
2200 metre derinde bir fay hattından fışkıran maden
suyunu akşam İnözü çayına bırakıyorlarmış. Bu yüzden
İnözü vadisinde yetişen sebze ve meyvelerin tadı bir
başka oluyormuş.
İlçeyi gezmeye başlamadan önce Hıdırlık Tepesi’ne
çıkıp bütün ilçeyi seyrettik. Bir yanımızda eski
Beypazarı vardı bir yanımızda yenisi. Yani asırlık konakları, güzelliğiyle eski, beton yığınlarıyla yeni ilçe.
Gezide ilk durak yerlerimizden biri olan Halk Eğitim
Merkezi’nde çeşitli kurslar açılıyormuş. Ankara keçisi
tiftiğinden dokunan sof üretimi geliştirilmeye çalışılıyormuş. Dokumalarda kök boyalar kullanılıyor. Gümüş işlemeciliği, takı ve telkari üretimi de hayli yoğun. Teknik
Bilimler Yüksek Okulu’nda da kuyumculuk ve takı
tasarım bölümü var.
İlçede son yıllarda turizme yönelik yatırımlar hızlandırılmış ve bunun sonuçlarını almaya da başlamışlar.
İlçeye gelen turist sayısı 200 bini aşmış. Yaklaşık beş
yüz ev ve 30 sokakta restorasyon çalışmaları yapılmış.
Tarihi Alaeddin Sokak tamamen turizme yönelik. Burada
ilçe kadınları yaptıkları el işlerini, ilçeye özel meyve ve
sebzeleri satıyorlar.
Hafız Mehmet Nurettin Karaoğuz’un Ankara İl Özel
İdare Müdürlüğü’ne hibe ettiği tarihi konak 1997 yılında
müze haline getirilmiş. Müzede tarihi ve etnografik eserler sergileniyor.
Beypazarı Ankara’ya 100 km uzakta, 40 bin nüfuslu bir
ilçe. Eski Ankara-İstanbul yolu üzerinde. En eski adı
Lagania. Kaya Doruğu Ülkesi anlamına geliyor.
Özellikle Roma döneminde İstanbul Bağdat arasında
önemli bir yol üzerindeymiş. Selçuklu sultanı Kayı
boyuna bu bölgeyi yurt olarak verir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun kurucusu Osman beyin dedesi
Gündüzalp’ın mezarı da Hırkatepe köyünde bulunuyor.
Restorasyonlarla tarih yeniden canlanmış Beypazarı’nda.
Sokaklarda gezerken yüzlerce yıl öncesini yaşıyor gibi
olursunuz. Konaklar iki üç katlı. Cumbalı ve guşgana
dedikleri bir bölüm var çatıda. Binaların en üstünde bir
bölümü yarım bırakıyorlarmış. Bunun anlamı Allah’a
kısa bir mesaj iletmekmiş. Dünyada daha yapacak işlerimiz var, dermiş gibi…
Tarhana, yaprak dolması, bici, güveç, 80 katlı baklava,
höşmerim, havuç lokumu ilçenin en önemli yiyecekleri.
Özellikle baklava tadılmaya değer.
İnözü vadisi, Eğriova yaylası, Kirmir çayı, Tekke yaylası
kamp ve doğa yürüyüşleri için bulunmaz yerler.
Özellikle meraklılarına bir haber. Dünyanın en yırtıcı
kuşu olan kara akbabalar Beypazarı’nın Kapaklı ve
Karlık ormanlık alanlarında yaşıyorlarmış.
AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünver Yazarlar
Birliği etkinliklerini hiç kaçırmayan biri. Beypazarı gezimize de katıldı. dönüş yolumuz Ankara-Kulu üzeriydi.
Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve AKP İlçe
Başkanı Ali Küçük gecenin onbirine kadar bizi beklemişler. Kulu’da yediğimiz gece yemeği sırasında
Belediye Başkanı A. Yıldız bizi çok sevindiren haberler
verdi. Bunları bir başka hafta Kulu’yu anlatırken yazacağım size. O gece yemeği ve Olof Palme Parkı’nda
içtiğimiz çay unutulur gibi değildi doğrusu.
Son bir not…
Yapı olarak protokolü sevmeyen bir insanım ama kimi
zaman bazı incelikler bekliyor insan. Kulu Belediye
Başkanı Ahmet Yıldız ve AKP İlçe Başkanı gecenin bir
vaktine kadar bizi beklemişler sağolsunlar. Buna karşılık
ilçesine ta Konya’dan 30 yazar-şair-gazeteci gelen
Beypazarı Belediye Başkanı’nın yüzünü göremediğimiz
gibi bizi karşılaması için bir temsilcisini bile göndermemişti. Buna rağmen ikramları için teşekkür borçluyuz.

Şehir Stadına
Voleybol,
Basketbol Sahası,
Çocuk Oyun Alanı
ve Çevre
Düzenlemesi
yapılacak.

Beypazarı Kaymakamlığı Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından
Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor
Müdürlüğü Alanında, 1-Basketbol ve
Voleybol Sahası. 2-Çocuk Oyun Alanı,
3-Çevre Düzenlemesi Yapılacak. Bu
amaçla Beypazarı Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
20/05/2009 Çarşamba günü Saat: 10:00
da işi ihale edecek. Sözleşmenin
yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5
gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacak. 40 (Kırk) takvim günü
içinde teslim edilecek. İhale Beypazarı
Kaymakamlığı Birlik Toplantı Odası nda
Saat 10:00 yapılacak.

16-17 MAYIS TARİHLERİNDE
BEYPAZARINDA ELEKTRİK
KESİNTİLERİ UYGULANACAK

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık
periyodik işletme, hat bakım, onarım ve
tesis çalışmaları nedeniyle 16 Mayıs
Cumartesi günü Beypazarı’nın bazı yerlerine elektrik verilemeyecek. 10.0015.00 saatleri arasında Beypazarı'nda,
Harmancık, Yukarı Ulucak, Eminağa
köylerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
17 Mayıs Pazar günü, 07.00-20.00 saatleri arasında; Beypazarı, Sümer caddelerinin bir kısmı, Özlem, Plevne, Lale,
Manav sokaklar da Dağıtım
şebekelerinde palanlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis
çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri
uygulanacak.

BEYPAZARI
FESTİVALİ
6-7 HAZİRANDA

Baştarafı Sayfa 1’de
BEYPAZARI’nda geleneksel hale getirilen Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç ve
Güveç Festivali’nin hazırlıkları
sürdürülüyor. Beypazarı Belediye
Başkanı Cengiz Özalp, festivalin bu yıl
10’uncusunun düzenlendiğini belirterek,
festivallerin, yapıldığı yerin tanıtımına
önemli katkıda bulunduğunu söyledi.
Tarihi mekanları ve yöresel yemekleriyle Beypazarı’nın Türkiye’nin
dünyaya açılan penceresi olduğunu
kaydeden Özalp, "Tanıtımlar sayesinde
her yıl festivalimize katılım artıyor.
Artık festivalimiz uluslararası niteliğe de
kavuştu. İlçemizin tanıtımı dışında festivalle farklı kültürleri buluşturuyoruz"
dedi.
Geçen yıl ilçeyi 200 binden fazla yerli
ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade
eden Özalp, 7-8 Haziranda yapılacak
Tarihi Evler, El Sanatları, Havuç ve
Güveç Festivali sayesinde bu yıl bu
rakamın artacağına inandıklarını bildirdi.

HABER-İLAN

YARARLI VE İLGİNÇ
BİLGİLER

1) ULUSLARARASI ACİL NUMARA:
112Eğer telefonunuz kapsama alanı dışıdaysa ve
acil bir durum var ise, 112'yi çevirin. Varolan herhangi bir network bulunup, yardım isteyebilirsiniz. Daha
enteresanı, tuş takımınız kilitli olsa dahi, 112
çevrilebilir.

2) EĞER UZAKTAN KUMANDALI ARAÇ
ANAHTARINIZI ARACINIZDA KİLİTLİ
UNUTURSANIZ :
Aracinizin yedek anahtari baska birinde varsa, aradaki mesafe ne olursa olsun, o kisiyi cep telefonunuzla
arayin. Aracinizin kapisina 25- 30 cm uzakta cep
telefonunuzu tutun, karsi taraf da yedek anahtarin
acma dugmesine(cep telefonuna yakin bir mesafede
tutarak) basin. Kapiniz acilacaktir ve Bagaj icin de
gecerlidir.
3) GİZLİ PİL GÜCÜ :
Eger cep telefonunuzun pil seviyesi çok düsükse ve
acil bir telefon bekliyorsaniz; Nokialar, rezerve pile
sahiptir. *3370# tuslarına basarak, telefonunuzu, rezerv pille çalisir hale getirebilirsiniz.
Cihaziniz pil seviyesinde %50 artis gösterecek ve
telefonunuzu sarj ettiginizde, rezerv piliniz de tekrar
dolacaktır.

4) 444 0 911
Turkiye'deki tum hastaneler ayni numarada birlesti.
Acil durumlarda 444 0 911 numarali telefon hattini
arayan vatandaslar, en yakin hastaneye en hizli sekilde ulasabilecek, ilgili hastaneden ambulans aninda
yola cikacak.Cep telefonundan aranma durumunda
ise oturulan sehrin alan kodu ile birlikte 444 0 911
numaralı hat aranacak. Ornegin cep telefonundan
(0212) 444 0 911 numarayi arayan vatandas,
Istanbul'da, kendisinin bulundugu noktaya en yakin
hastaneye en hizli sekilde ulasabilecek. Sabit
telefonla aramada ise herhangi bir kod cevirmeden
direkt 444 0 911 aranacak. Bu telefon arandiginda
kisiye en yakın hastaneden ambulans olay yerine
gönderilecek.

KIBRIS VAKFI’NIN
BASIN BİLDİRİSİ
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ARA SIRA
KİNİN BİTMEYENİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Geçen haftanın devamı
Amerikan yönetimi, Türkiye’nin AB ailesine
girmesini istiyor. Bizde, bunun için gereken koşulları
yerine getirmelisiniz. Umarım ev ödevinizi
yaparsınız” diye konuşuyordu.
Bayan Halonen, “Türkiye’nin yapabileceği en iyi
şey, ev ödevini yapmamak için gerekçe bulmaktansa,
reformlara yatırım yapmaktır” vurgusunu yapıyordu.
Tembel bir öğrencinin yaptığı gibi, ödevini yapmamak için gerekçe uydurmasının arkasına saklanmayın mı demek istiyor ne…
Türkiye’nin Ermenistan’la olan ilişkilerine ayak topu
oyunu gerekçe gösterilerek yeni boyutlara taşınmak
isteniyor. Ermenistan’la Kıbrıs Rumları ve
Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı olan tutumlarında
esneme yaşanmadığı biliniyor. Her üç ülke ile
sağlıklı bir çözümün nasıl yakalanacağını bilenlerin
beri gelmeleri gerekiyor.
Ermenistan anayasasında ve nerede ise tüm resmi
belgelerinde yer alan Türkiye’ye saldıran ilkelerin,
ortalık yerden kaldırılması gerekiyor. Bunların
düzeltilmemesi halinde her hangi bir radikal işlemin
yapılmamasını zorunlu görüyoruz.
Ermeni Ortodoks Kilisesi’nin önderliğinde
yürütülmekte olan Türk ve Türkiye düşmanlığına da
son verilmelidir. Peşin ön yargı ile yetiştirilenlerle
sorunların nasıl ve ne şekilde çözüleceğinin yanıtının
da verilmesi gerekiyor. Bu konunun öncelikle
görüşme masasına taşınması bir zorunluluktur.
Benzer bir uygulamanın Rumlar ve Yunanlılarla da
yapılması gerektiğini anımsatmak durumundayız.
Diğer yandan soykırım savlarına da artık son verilmesi gerekiyor. Azerbaycan toprağı olan Dağlık
Karabağ’dan çekilmesi üzerinde özellikle durulmalıdır. Bir yanda soykırıma uğradığını söyleyerek
dünyayı kandırmayı başaran bu ülke, öncelikle
Karabağ işgalinin hesabını vermek durumundadır.
Yakın geçmişte kadın çocuk demeden Karabağ’da
Hocalı’da yaptığı soykırımın hesabını vermeden,
yüzyıla yakın bir süre önce yaşandığını öne sürdüğü
kırımdan hesap sorabilme hakkının olmadığı anımsatılmalıdır.
Azerbaycan’ın son dönemde uğradığı bu soykırımın
bir ilk olmadığı biliniyor. 1918 yılından bu yana
değişik dönemlerde saldırıya uğrayıp soykırımları
yaşadığını anımsatmak istiyoruz. Ortak kaderi paylaşmakta olduğumuz Azeri kardeşlerimizle
Ermenistan konusunda birlikte hareket etmek gerektiğini belirtmek istiyoruz. Aksi halde, “tek millet iki
devlet” söylemi havada kalacaktır.
Gelinen bu noktada karşı tarafa ayak topunu yöneten
hakemler gibi kırmızı kart göstermek gerekiyor mu
ne…
SEVGİ ile kalınız…
17 Nisan 2009 - Ankara -

Yıllık toplantısını yapan Kıbrıs Araştırma, Tanıtma,
Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, yürürlükteki
garanti sisteminin tarafları olan İngiltere ve
Yunanistan’ın büyükelçilikleri, Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Birliği temsilcilikleri ile şu günlerde ülkemizi ziyaret edecek olan ABD Başkanı’na da duyurulmasını isteyerek, aşağıdaki hususları Türk kamuoyunun dikkatine sunmayı gerekli görmüştür:
1. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ender
Tüm ilanlarınız için www.beypazaridemokrasilerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk
ilan.com sitemiz yayına girdi.
Cumhuriyeti’nin, çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir
bütün organlarıyla işleyen bir tüzel kişiliğe sahip
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ
oluşu göz ardı edilerek Türkiye Cumhuriyeti dışında
YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
hiçbir devlet ya da uluslararası kuruluşca tanınmamış
olması, mutlaka giderilmesi gereken bir hata ve
Emlak ilanlarınız için
büyük bir haksızlıktır.
www.beypazariemlak.com sitemiz
2. Kuzey Kıbrıs’ın Türk halkına yarım yüzyıldır
çok yakında aktif olarak bölge
uygulanan ticarî ve ekonomik ambargo ile her türlü
uluslararası kültürel ve sportif etkin dışında tutulma
halkımızın hizmetine girecek..
hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir eziyet, hattâ
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
bir toplumsal işkencedir.
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
3. İnsanlık açısından bu yüz
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
kızartıcı durumun sürüp
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
gitmesine daha fazla
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
müsaade edilemez. Doğru
tescillerini de biz yapýyoruz
olan, Kıbrıs’ın iki halkı
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
arasında bunca denemeden
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
sonra gerçekleşmeyeceği
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
artık anlaşılmış bir siyasal
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
ortaklık kurma çabası yerDomain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
ine, adanın iki devletini yan
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
yana barış içinde yaşatacak
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
bir sonucu kabul etmek ve
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
bunun koşullarını hazırlaDomain ve Hosting Paketlerinde
maktır. İki devletin karşılıkÝþte size bir Fýrsat
lı olarak birbirinin varlığını
İnternet
Hizmetleri
Bayisi
Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
tanımaları, aralarında bir
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
saldırmazlık ve iyi komşuHostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
luk paktı imzalamaları ve
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
bu düzenin yürürlükteki
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın
garanti sistemiyle güvence
Fiyatları Düşürdük
altına alınmasıdır. Adada
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
sürekli barış sağlayacak tek
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
gerçekçi çözüm budur.
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.

Kıbrıs Araştırma, Tanıtma, Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
ve Dayanışma Vakfı
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
Yönetim Kurulu

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’’
15 Mayıs 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:228 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ŞEHİT İMAM H.KAZIM OZAN’IN
AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ
DEVAM EDİYOR.
ESKİ ADALET BAKANI ŞEVKET
KAZAN İZZET OZAN’IN EVİNE
TAZİYE ZİYARETİ İÇİN GELDİ.
Türk Kardeştir, Ayrım Yapan Kalleştir' bulunuyor.
Galatasaraylı olan imam Kazım Ozan'ın Arda
Turan'ın da hayranı olduğu öğrenildi. Hacı Kazım
Ozan, Beypazarı İmam Hatip Meslek Lisesi mezunu.
3 kız kardeşi olan Ozan, ailenin de tek erkek
çocuğuydu.

Bilge Köyü'ndeki Nişan Töreni Sonrası Köy Halkına
Namaz Kıldırırken Silahlı Saldırıda Öldürülen İmam
Kazım Ozan'ın Baba Ocağında Yas Devam Ediyor.
Mardin’in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Bilge Köyü’ndeki
nişan töreni sonrası köy halkına namaz kıldırırken
silahlı saldırıda öldürülen 44 kişi arasında bulunan
imam Kazım Ozan’ın Ankara’nın Beypazarı
İlçesi’ndeki baba ocağında yas devam ediyor.
Anneler Günü’nü, oğlunu kaybetmenin acısıyla
geçiren imam Kazım Ozan’ın annesi Neriman Ozan,
3’ü kız 4 çocuğu bulunduğunu belirtirken, oğlunun
kendisine ayrı bir bağlılık duyduğunu ve görev yaptığı Mardin’in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Bilge
Köyü’nden kendisini iki günde bir aradığını söyledi.
Gözü yaşlı anne Neriman Ozan, Anneler Günü’nde
oğlunun kendisine hediye alamadığını belirtirken,
"Ancak oğlum beni şehit annesi mertebesine ulaştırdı.
bundan daha büyük bir gurur olur mu?" dedi.
Boynuna ve vücudunun çeşitli yerlerine 5 - 6 kurşun
isabet eden Ozan, namaz kıldığı yerde şehit
düşmüştü.
İmam Ozan hakkında ise zaman geçtikçe çeşitli
ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'nın
Beypazarı ilçesi doğumlu olan imam Ozan, facebook'taki sayfasında ölümünden 6 gün önce
arkadaşlarıyla 'Ayrılık Sevdi Bizi' adlı şarkıyı paylaşmış.
24 yaşında hayatını kaybeden imam Ozan'ın sevenleri
de facebook'taki sayfasında onun ardından dualarını
paylaşıyor.
Mardin'de 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamda
hayatını kaybeden İmam Hacı Kazım Ozan'ın internette 'Kürt-Türk Kardeştir' grubuna üye olduğu
ortaya çıktı.
İmam Ozan, yerel seçimler öncesinde helikopter
kazasında ölen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu adına oluşturulan gruba
da üye olmuş. Ozan, Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarını
buradaki albümünde paylaşmış.
Ayrıca Ozan'ın üye olduğu gruplar arasında 'Kürt-

Murat İnce'ye ait olan 'Ayrılık Sevdi Bizi' adlı
şarkının sözleri ise şöyle:
Ayrılık Sevdi Bizi İçim Hüzün Denizi
Çekil Git Desemde Gitme Sevdiğim
En Güzel Derdim Sensin Ölüm Seninle Gelsin
Bende Git Desemde Gitme"
"Sana Git Dediğim Yalan
Yokluğun Bende Kalan
Son Sözüm Budur Sakın Sakın Gitme"
Çekil Git Artık Düşlerimden
Bıkıp Usanmadın mı Benden Artık ?
Gözlerimden Yüreğimden İçimden
...Ve Varolan Her Şeyimden Git Artık..
Dokunma Kirletirsin Beyazları
Konuşma Tüketirsin Satırları
Mehtabı Bırak Doğan Ayrılık
Çekil Git Şafak Gelen Aralık...
Kanıyorum Zaten Uzak Dur Benden
Sebebin Olurum Yakanın Olurum
Çekil Git Yolumdan Ölümün Olurum
...Ve Git Artık Ne Olursun Git Benden
Konuşma Nefesini Al Benliğimden
Ben Soluğunu Kesmeden
Sus Demeden Sus Ne Olur Söylemeden
Git Bir Daha Allah Aşkına Hiç Dönmeden...
"Sana Git Dediğim Yalan
Yokluğun Bende Kalan
Son Sözüm Budur Sakın Sakın Gitme
Yıkıl Git Artık Hayallerimden
Kumdan Evlerin Yıkıldı Artık
Taşlarımdan Oyuncaklarımdan Beynimden
...Ve Yaşayan Her Şeyimden Git Artık
Uzanma Karaya Çalarsın Günlerimi
Söylenme Devrik Tümcelerim Olursun
Ne Öznesini Ne Yüklemini Kurtarabilirsin
Çekil Git Bırak Bütün Düşüncelerimi...

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki
silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden köy imamı
Kazım Ozan’ın özel eşyası bir bavul içinde
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.
Mazıdağı Müftüsü Selahattin Yılmaz ve Türkiye
Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen)
Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutan, Bilge köyünde
44 kişinin öldüğü saldırıda hayatını kaybeden köy
imamı Kazım Ozan’ın özel eşyasının bulunduğu bir
bavulla Beypazarı’na geldi.
Beypazarı Müftüsü Mustafa Düzgüney ve bir grup

20 Parça Hediyeli Bilgisayar Kampanyası

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

din görevlisi ile birlikte Ayvaşık Mahallesi’ndeki
imam Kazım Ozan’ın ailesini ziyaret eden Selahattin
Yılmaz, taziyelerini iletti.
Ziyaret sırasında beraberinde getirdiği bavulu aileye
teslim eden Yılmaz, diğer eşyanın kargo aracılığıyla
gönderileceğini söyledi. Bunun üzerine imam Kazım
Ozan’ın babası İzzet Ozan, birçok kez Bilge köyüne
geldiğini ifade ederek oğlunun diğer eşyasını almak
için kendisinin Mardin’e gideceğini kaydetti.
Bizi şereflendirdi
Mazıdağı Müftüsü Yılmaz, imam Kazım Ozan’ın
köylüler tarafından çok sevilen bir din görevlisi
olduğunu dile getirerek, yaşanan olay karşısında
şaşkına döndüklerini ifade etti. Müftü Yılmaz,
"Bizler onun için dua ediyoruz. Mekanı cennet olsun.
Acı hepimizin" dedi.
Diyanet-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bayraktutan da
sendika olarak Türkiye çapında görev yapan tüm
üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırıldığını belirterek,
Kazım Ozan’ın ailesi ve yakınlarına bu sigorta kapsamında ödeme yapılması için çalışma başlattıklarını
bildirdi.
İmam Hacı Kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan, oğlunun şehit olması sayesinde olayı metanetle karşıladıklarını söyledi
İzzet Ozan, "Sevgi onun ta küçüklüğünde vardı. O
yapıdaki insanın bu dünyaya yakışmadığını
düşünürdüm. Oraya daha lâyıktı" dedi.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, Mardin
katliamında şehit olan Bilge köyünün genç imamı
Hacı Kazım Ozan'ın ailesine taziye ziyaretinde
bulundu.
Beypazarı'nda 50 bin kişinin katıldığı bir cenazenin
daha önce görülmediğini belirten Kaymakam Aydın,
gösterilen bu ilginin acılarını bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi.
Aydın, şahadet haberinin ardından gösterdikleri
metanetten dolayı övdüğü aileye Beypazarı olarak
sahip çıkma sözü verdi. Hikmet Aydın, "Bir Kazım
şehit oldu, bin tane Kazım sizin arkanızda" taahhüdünde bulundu.
ESKİ ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN DA
ŞEHİT İMAM’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.
Şehit İmam Hacı Kazım Ozan’ın baba evine taziye
ziyareti için özel olarak Beypazarı’na gelen Eski
adalet Bakanı Şvket Kazan Şehit İmam’ın babası
İzzet Ozan’ı evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.
Baba İzzet Ozan, "Yüzündeki o kokuyu aldıktan
sonra bana bir rahatlama geldi. Annesi ve kardeşlerine de, "Siz şehit kardeşi, şehit annesi oldunuz. Sakın
isyan noktasında bir laf etmeyelim' dedim" sözleriyle
gösterdikleri metanetin dayanağını ortaya koydu.
Baba Ozan, oğullarını kaybetmiş olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Üzülecek bir tane
şey varsa, sevinilecek 100 tane var. Allah'ıma şükürler olsun, bize şehit babası olmayı nasip etti"
ifadelerini kullandı.
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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

Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

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

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

Nem (%)
52
Basınç (hPa)
1019,9
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Güneybatıdan 21

17 Mayıs Pazar
En Yüksek
18°C
En Düşük
9°C
20 Mayıs Çrşam.
En Yüksek
21°C
En Düşük
11°C

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

9°C

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

BELEDİYE İŞHANI
BAY&BAYAN WC
VE HEDİYELİK EŞYA

Belediye İşhanı ve Çarşı
esnafına Özel tarife
Günlük WC ücreti
50 YKR
Sonraki girişler Saat
21.00’a kadar Ücretsiz
Bay-Bayan WC
Doğal Taş Çeşitleri
Hediyelik eşya
El yapım ürünler

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

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

