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6 AYDIR HABER ALINAMAYAN ÇİFT TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Beypazarı Uruş beldesinde oturan
ve kendilerinden 6 aydır haber alınamayan çiftin cesetleri Güdül
ilçesinde bir arazide Gömülü
bulundu. Çiftin oğlu ile arkadaşı
Tutuklandı.
30.06.2009
Beypazarı'nın Uruş beldesi Kaş
Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ali A. (59) ile
eşi Emine A'yı arama çalışmalarını
*www.yeniyildizgazetesi.com

sürdüren jandarma ekibi, çiftin
yakınlarını teknik takibe aldı.
Teknik takip soncunda, çalışmalar,
çiftin küçükbaş hayvan besledikleri
Güdül ilçesi Tahtacı Örencik
köyündeki çiftliklerinin çevresinde
yoğunlaştırıldı.
Beypazarı ve Güdül Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çiftliğin
yakınlarında bulunan Tahtacı
Örencik-Karacören köyleri yolu

*idare@yeniyildizgazetesi.com

kenarındaki İnönü mevkisindeki
boş arazide 30.06.2009 tarihinde
sabahtan kazı çalışması başlattı.
Kazı sonucunda toprağa gömülü
çürümüş bir kadın ile erkek cesedi
buldu. Cesetlerin, kayıp çifte ait
olduğu belirlendi.
Olayla ilgili olarak çiftin çocuğu
Ümit A. (39) ile arkadaşı Veli K.
(38) gözaltına alındı. Çiftin diğer
çocuğu Uğur A'nın, Güdül Devlet

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Hastanesinde kan örneklerinin alınacağı bildirildi.
Ateşli silahla vurularak
öldürüldükleri belirtilen ve Güdül
Devlet Hastanesi morguna
kaldırılan çiftin cesetleri, Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.
Beypazarı'nda Altı Aydır Kayıp
Olan Emine ve Ali Acar Çiftini,
Oğulları Ümit'in Öldürdüğü,
Güdül'ün Tahtacı Örencik

*www.ortaanadoluas.com

Köyü'nde Çiftliğe
Gömdüğü Ortaya Çıktı.
2.7.2009
Beypazarı’nda altı aydır
kayıp olan Emine ve Ali
Acar çiftini, oğulları
Ümit’in öldürdüğü,
Güdül’ün Tahtacı Örencik
Köyü’nde çiftliğe gömdüğü
ortaya çıktı.
Haberi Sayfa 2’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

İÇİŞLERİ BAKANI BEYPAZARI’NDA
HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Dijital Baskı-Tasarım

İçişleri Bakanı Beşir Atalay Beypazarı’nı ziyaret
etti. Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı
Tuncer Kaplan ile birlikte Beypazarı
Belediyesine ziyarette bulunan Atalay Başkan

Cengiz Özalp’le bir
süre Belediye
Başkanlığı makamında
bir süre görüştü.
Başkan Özalp Bakan
Atalay’a Beypazarı
Kurusu ve çay
ikramında bulundu.
Bakan Atalay
görüşmeden sonra
Belediyeden ayrıldı.
Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydınında
hazır bulunduğu
ziyarette Belediye
Başkanı Özalp Bakan
Atalay’a Belediyeden
caddeye kadar eşlik
etti ve caddede Bakan Atalayla vedalaştıktan
sonra Bakan Atalay ilçeden ayrıldı.
Ziyaretin Belediye Başkanını tebrik ziyareti
olduğu belirtildi.

BEYPAZARI SAĞLIK GRUP BAŞKANI DEĞİŞTİ

Dr. Özer KASAP Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığına getirildi.

Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığında görev değişimi oldu.
Dr. Özer Kasap Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığına getirildi.
02.07.2009 tarihinde göreve getirilen Dr. Özer Kasap
görevine başladı. Eski Sağlık Grup Başkanı Dr. Kerem Zeki
Fikret ise Beypazarı 1. nolu Sağlık Ocağında görevlendirildi.
Yeni göreve gelen Sağlık Grup Başkanı Özer Kasap
Beypazarı doğumlu olup evli ve 2 çocuk babası. 1998
Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Mezunu.
1998-1999 Doğu Dörtdivan’da doktorluğa başlayan Dr.
Özer Kasap, 1999’da Beypazarı Devlet Hastanesi Acil
Servis, 1999-2003’e kadar Beypazarı Sağlık Grup Başkan
Yardımcılığı, 2001-2006 yılları arasında Özel Sektör Park
Holding Çayırhan Park Termik Sağlık Ocağında, 20032007 Beypazarı Belediyesi Sağlık Ocağında, 2007 yılında

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2007
Suudi Arabistan Hac görevlisi, 2009 Suudi Arabistan Umre
görevlisi, yaz aylarında ise Beypazarı Dutlu-Tahtalı
Kaplıcaları Beyter Tesislerinde Doktor olarak çalıştı.

Beypazarı’nda Bir Gün - Çiğden ÜLKER

ARA SIRA

Eğer Evliya Çelebi'nin eteğine tutunup
Seyahatname'nin peşine takılıp İpek Yolu'na
çıkarsanız, sizin de ilk molanız, Engürü'nün 99
km kuzeybatısındaki "Dinar-Hezar" kasabası olacaktır elbet.
Germiyan oğlu Yakup beyin vezirinin ismidir
Dinar Hezar. Ve bu meşhur bey, kenti Rumlardan
alıp Osmanlı toprağına katmıştır, işte bu yüzden,
Orta Anadolu'nun bu küçük kenti onun adını
taşır; her ne kadar yüzyıllar içinde ‘Beypazarı'na
dönüşecek olsa bile.

Yazsısı Sayfa 2’de

a.goksan@hotmail.com

OYUNUN ORTASI
Kıbrıs’ta çözüme ulaşılabilme adına yapılan
görüşmelerin tıkandığının artık herkesçe
kabul edilmesi gerekiyor. Rumların olumsuz

yaklaşımlarına karşın Kıbrıs Türkleri adına
görüşmeleri yürütenler masadan kalkmamakta ısrarlı bir görüntü vermeyi yeğliyorlar. Çünkü bugüne
değin uzlaşmaz taraf suçlamalarına muhatap
olunuyordu. Bunu aşabilmek adına mı görüşme
masasından kalkılmadığı anlaşılamamıştır.

Yazısı Sayfa 3’de

YE TERLÝ

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

BEYPAZARI’NA 4 NCÜ
SAĞLIK OCAĞI AÇILIYOR.

KISA-KISA

ÖZEL SEKTÖR AKTÜRK İNŞAAT
TARAFINDAN YAPILAN EMİNE
AKTÜRK SAĞLIK OCAĞI GELECEK HAFTA HİZMETE GİRECEK.

Ankara’dan Beypazarı girişinde Ana yol üzerinde
Beypazarı Oğuzkent Bölgesinde açılışa hazır 4 nolu
sağlık ocağı olarak adlandırılan Emine Aktürk Sağlık
Ocağı gelecek hafta hizmete giriyor.
Beypazarlı Aktürk İnşaat tarafından yaptırılan tek
katlı prefabrik Sağlık Ocağı bu bölgede yaşayan 3900
nüfusa hizmet verecek
Sağlık Ocağı’nın iskan ile ilgili problemleri çözülünce
Santral-Elektrik sistemi ve Bilgisayar sistemi, çevre
düzenlemesi gibi ihtiyaçları, bu hafta tamamlandı ve
açılışa hazır hale getirildi.
Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığından verilen bilgiye
göre açılacak sağlık ocağı için 1 doktor, 1 hemşire, 1
ebe, 1 Sağlık memuru, 1 hizmetli görevlendirildi.
İlerleyen zamanlarda ihtiyaca göre personelin artırılacağı belirtildi.

Çocuk ve Hayvan
Sevgisi

Ahmet GÖKSAN

TE LEFONUNUZ
Kemal ÇE LEN

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

BEŞİR ATALAY BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ
ÖZALP’İ ZİYARET ETTİ VE BEYPAZARINI GEZDİ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

Geçen haftanın devamı
Hayvanların olası zararları,
yalnızca saldırmak, havlamak, ısırmak, parçalamak
gibi doğrudan olabileceği
gibi, dolaysız da olabilir.
Örneğin: Bazı insanlardaki
köpek korkusu, saldırı
olmadan bile kişiyi bilinç
altı devinime yönlendirir.
(kaçma, saklanma, korku)
Bu durumda oluşan zararlar bile sorumluluk kapsamına girmektedir.
Sayfa 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Nallıhan Kuş
Cenneti sınırları
içindeki bölge
`Mars` olarak
adlandırılıyor.
Haberi 2’de

Mimarlar
Çalıştay için
Beypazarı'nda
Buluştu
Haberi 4 de

CHP GENEL BAŞKANI
DENİZ BAYKAL’DAN
BEYPAZARI-KARAŞAR
BELDESİNİ ZİYARET

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Önder Sav ve
CHP Genel Merkez yöneticileri 11.07.2009
Cumartesi günü saat 13’de Beypazarı-Karaşar
Beldesini ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve partililerin
yerel seçimlerde Karaşar Beldesinde Ak Partinin
elinden alarak yerel seçimi kazanan ve Belediye
Başkanı seçilen Ali Özdamar’ı ziyaret etmek için
Karaşar Beldesine geleceği belirtildi. Baykal hem
Belediye Başkanı Ali Özdamar’la görüşecek hem
de Karaşar halkını ziyaret edecek.

Bilge Köyü'nün
imamına vefa
ziyereti Haberi 3’de
Konya Selçuklu
Belediyesi Silleliler
Mahalle Sakinleri için
Beypazarına Gezi
Düzenledi. Haberi 4’de

150 Tl'ye Türkiye'yi Dolaşın
Yolculuğun Ankara durağında
Anıtkabir, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi,
Etnografya Müzesi ile
Beypazarı ve Kızılcahamam
Haberi 3 de
görülebilir

A.Ü.'ye Okul Arazisi Bağışlayan
Karaoğuz;‘’Bir hayalimi daha
gerçekleştirmek üzereyim’’
Haberi 4 de

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

10 Temmuz 2009 Cuma

28 MAYIS 2009 TARİHİNDE
HAKKARİ ÇUKURCA’DA
HAİNLERE KARŞI YAPILAN
OPERASYON SIRASINDA
UZMAN ÇAVUŞ ABUZER
DOĞAN (KAHRAMANMARAŞ
- TÜRKOĞLU İLÇESİ - BEYOĞLU KASABASI)
Kayalıklardan düşerek şehit
olmuştur.Ana babasına atfen
saygılarımla arz ederim.

RENK VERDİM HİLALİME
Yurdumun yaylasına, ovasına
vuruldum
Yorulmayı bilmedim, şahadetle duruldum.
Kuraklıktan kurtulsun, dağa
ektim canımı
Bayrak solmasın diye; feda
ettim kanımı.

Kayaların üstüne, zirvelere
yazıldım
"Vatan." dendi adıma, yüreklere kazıldım.

Çağlayanlar kıskandı, huşuyla
dalgalandım
Renk verdim hilalime, nur
renginde allandım.
Hainin yardakçısı, yaraları
kaşıdı
Arkadaşlarım beni, omuzunda

ÞÝÝRLERÝNÝZ

taşıdı.

Kefenden kan damladı, al
yıldızla pullandım
Cennet-i Makam’ına;
Fatiha’yla yolladım.

Melekler sıra sıra; Mekânıma
geldiler
Bedrin Arslanlarından; selamlar birer birer.
Şefaat yetkisiyle Cennet
kapısındayım
Şerefin, haysiyetin, kutsal
yapısındayım

Gözleriniz yağmasın, Firdevs
yatağındayım
Allah’ın sevgilisi; Resul
otağındayım.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)
27 Nisan 2009 Tarihinde; İstanbul
Bostancı'da; hainlerin bombalı
evine yapılan operasyon sırasında;
Polis memurları; İbrahim
TONYALI (45), Ayhan
KIRARASLAN (42), Arif
BURAK (36), Muhammet GÜLTEKİN (42) yaralandılar.
Emniyet Amiri: Semih BALABAN ve bir lokantada çalışan
gencimiz; Mazlum ŞEKER şehit
oldular.

Çocuk ve Hayvan Sevgisi

Geçen haftanın devamı
Hayvanların olası zararları, yalnızca saldırmak, havlamak, ısırmak, parçalamak gibi doğrudan olabileceği gibi, dolaysız da
olabilir. Örneğin: Bazı insanlardaki köpek korkusu, saldırı
olmadan bile kişiyi bilinç altı devinime yönlendirir. (kaçma,
saklanma, korku) Bu durumda oluşan zararlar bile sorumluluk
kapsamına girmektedir. Zararlar maddi olabileceği gibi, tinsel
(manevi) de olabilir. Bu durumda dahi yargı yolu açıktır.
Çıkardığı sesle yada korku yaratan devinimleriyle komşuyu
sürekli rahatsız eden köpek besleyicileri hakkında, hukuka
aykırı saldırının önlenmesi için dava açma olanakları vardır.
Ortak mekanların hakim olduğu ortamlarda ise, ortak mekan
sahiplerinin yasal müracaatları doğrudan bir hukuki sonucu
kaçınılmaz kılacaktır.
Hayvan besleyicileri, hayvanı başkalarının yaşam ve sağlık
bakımından tehlikeli olabilecek bir biçimde serbest bırakan
veya denetim altında tutulmasında ihmali olan kişi yada kişilerin; altı aya kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılması
mümkündür. (TCK madde 117) Özellikle yerel yönetimler,
“kent yaşamını olumsuz etkileyen köpekleri toplayıp, koşulların
ve olanakların elverdiği biçimde korumakla yükümlü” dürler.
Bilinmelidir ki; köpek besleyiciler, köpeğin rahatsızlık yarattığı
mülk sahipleri tarafından, hukuki zeminde hak elde etmeleri
durumunda, maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlüdürler.

Şehidimiz; Semih BALABAN'IN
Evdeşi; Filiz BALABAN'A,
Evlatlarına, Ana - Babasına ve
Şehidimiz; Mazlum ŞEKER'İN
Ana- Babasına saygıyla ithaf ederim...

MİZANA DA BUYRUNUZ
Mehmetler yattı deyip iftiralar
atmayın
Bizler şehit olurken; siz "Yan
gelip yatmayın."
Akreplerle, yılanla; bizleri bir
tutmayın.
İhanet nerelerde, biraz kafa
yorunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.

Hainler bir arada, vatanı bölecekmiş
Onlar Türk'ü vurdukça, AB'si
gülecekmiş
Mahkeme izlemeye; ABD
gelecekmiş.
Uygarız, medeniyiz; şunları
durdurunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.

Asla tükenmeyecek; şanla dolu
anımız
Üstümüzde tütecek; sanımız,

unvanımız
Hepimize yetecek; şerefimiz,
şanımız.
Türk'e pusu kurana; siz de
tuzak kurunuz
Dökülen kanmızın, bedelini
sorunuz.

Yağlı yalını kesin; iti adam
sayanın
Ecdat hiç uyumadı, uyumayın,
uyanın;
Vatana kastedenin kapısına
dayanın.
Mehmetleri vuranı; sinesinden
vurunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.
"Gayri müslim dost olmaz."
mayın temizletmeyin
Haç'ı üstün tutanın, ardı sıra
gitmeyin
İfritin zifirinde; kaybolarak
yitmeyin.

Düşmanın karşısında; kal'a
gibi durunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.

Kelamları, sözleri; riyayla
süslemeyin

Beypazarı’nda Bir Gün - Çiğden ÜLKER

Eli kanlı katili, jambonla
beslemeyin
Nar çiçeği seheri; kurumla
sislemeyin.

Gözünüzün önünde, ağlasın
torununuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.

Bahar olan hayatı, hazana
çevirmeyin
Kürsüde ahkam kesip; çamları
devirmeyin
Akan kan durmadıkça; Fatiha
göndermeyin.
Anam, evdeşim gibi; sızılasın
burnunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.

Bomboyla dolu eve, yüreğimle
daldım ben
Sizler günü gün edin; Nur
Mekan'da kaldım ben
Şefaat yetkisini;
Muhammed'den aldım ben.

Dünyanın üstü geniş; Mizan'a
da buyrunuz
Dökülen kanımızın, bedelini
sorunuz.
KADİR DURAK
(LEBİDERYA)

Nallıhan Kuş Cenneti sınırları içindeki
bölge `Mars` olarak adlandırılıyor.

Nallıhan Kuş Cenneti sınırları içindeki bu
bölge `Mars` olarak adlandırılıyor.

Nallıhan’ın Kuş cenneti sınırları içindeki
bölge renga renk toprak yapısıyla fotoğraf
meraklılarının ilgi alanı içine girmeye
başladı.
Bu bölgeyi ziyarete gelenler bu bölgeye
Mars adını taktılar.
Bölgenin jipsli toprakları ve toprak yapısındaki kzıllık mavilik ve değişik renklerdeki
görüntüsü Fotoğraf Sanatçılarını büyülüyor.
Bu bölgede geçmiş yıllarda müzik klipleride
çekilmişti.
Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ve Mudurnu
üzerindeki doğal hayat Fotoğraf meraklıları
için cazibe merkezi olmaya artarak devam
ediyor.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
6 AYDIR HABER ALINAMAYAN ÇİFT TOPRAĞA
G A Z E T E M Ý Z D E D E Ð E R L E N D Ý R Ý N GÖMÜLÜ BULUNDU
Baştarafı Sayfa 1’de
sonra İstanbul’a giden oğulları Ümit Acar’ı birinci
derecede şüpheli olarak belirledi.
Uruş Beldesi’nin Kaş Mahallesi’nde hayvancılıkla
ÝLAN VE REKLAMINIZ
uğraşan 55 yaşındaki Emine ve 59 yaşındaki Ali Acar Teknik takip çözdü
çiftinden yakınları haber alamayınca kayıp başvurusu Sürekli teknik takibe alınan Ümit Acar sık sık
DEÐER BULSUN
yapıldı. Jandarma, çiftin oğulları Uğur ve Ümit Acar
Güdül’deki arkadaşı 38 yaşındaki Veli K. ile
10 Temmuz 2009 Cuma YIL:5 SAYI:236
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Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her tü rlü telif hakký
Orta An adolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
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ile iki kızlarının cinayetten sonra ifadelerine başvurdu.
Babasıyla sürekli tartıştığı belirtilen 27 yaşındaki
Ümit Acar ifadesinde, “Annemi ve babamı mavi bir
otomobil alıp İstanbul’a götürdü. Babam define buldu,
onu bozdurmak için İstanbul’a gitti. Kayıp değil,
hergün telefonla görüşüyorum. Yakında gelecekler”
dedi.
Çiftliğe gömdüler
Jandarma aile yakınlarından kimseyi gözaltına
almazken, bir yandan da
teknik takip başlattı.
Tüm araştırmalara karşın
izine rastlanamayan Acar
çiftin, en son küçükbaş
hayvan besledikleri
Güdül İlçesi’ne bağlı
Tahtacı Örencik
Köyü’ndeki çiftliklerinde
görüldüğü saptandı ve
arama çalışmaları bu
bölgede yoğunlaştırıldı.
Çiftin cinayete kurban
gittiği ihtimalini dikkate
alan jandarma, ifadesinin
alınmasından bir süre

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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görüşünce bu kişi de takibe alındı. Veli K. bu süre
içinde 20 ayrı telefon hattı değiştirdi. Cinayette kendisine yardımcı olan arkadaşı Veli K.’nin “Beni takip
ediyorlar, sürekli jandarmanın takibindeyim. Hemen
gel” demesi üzerine Ümit Acar İstanbul’dan döndü ve
arkadaşı Veli K. ile buluştu. Önceden önlem alan jandarma Ümit Acar ve Veli K.’yı gözaltına aldı.
Tüfekle vurmuş başını kesmiş
Yapılan incelemede Ali Acar’ın başından tüfekle
vurularak öldürüldüğü, Emine Acar’ın da tüfekle
vurulduktan sonra başının kesildiği saptandı. Güdül
Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, otopsi
için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İkisi de tutuklandı
Bu arada çiftin diğer oğulları Uğur Acar’dan da DNA
testi için, Güdül Devlet Hastanesi’nde kan örneği
alındı. Sorgularının tamamlanmasının ardından Güdül
Adliyesi’ne sevk edilen Ümit Acar ile arkadaşı Veli
K. tutuklanarak Güdül Cezaevi’ne konuldu.
Jandarmaya itiraf etti
Ümit Acar jandarmadaki ifadesinde, anne ve babasını
tüfekle öldürdüğünü ve cesetlerini çiftlik evinin
karşısındaki boş arazide 50 santim çukur açarak
gömdüğünü, arkadaşı Veli K.’nın da kendisine
yardımcı olduğunu itiraf etti.

Eğer Evliya Çelebi'nin eteğine tutunup Seyahatname'nin peşine takılıp İpek
Yolu'na çıkarsanız, sizin de ilk molanız, Engürü'nün 99 km kuzeybatısındaki
"Dinar-Hezar" kasabası olacaktır elbet.
Germiyan oğlu Yakup beyin vezirinin ismidir Dinar Hezar. Ve bu meşhur
bey, kenti Rumlardan alıp Osmanlı toprağına katmıştır, işte bu yüzden, Orta
Anadolu'nun bu küçük kenti onun adını taşır; her ne kadar yüzyıllar içinde
‘Beypazarı'na dönüşecek olsa bile.
Evliya Çelebi'nin 1638'deki Beypazarı molası, bizim bu ilk yaz gezimizin
aksine, belli ki sonbahar günleriydi. "lezzeti damak yaran kavunları", "beşi
bir okka gelen yeşil armutları" pek güzel anlatır eserinde, ünlü seyyah.
Ama yazın bu sıcak günlerinde, Beypazarı'nda bizi ilk karşılayan dalları
meyve yüklü dut ağaçları oldu. Daha Ayaş'ta yolumuzu kesti olgun dutlar ve
kızıl kirazlar ve Beypazarı'nda yer gök dut ağaçlarıyla doluydu.
Dut... Bu çok narin, pek nazlı, kısacık ömürlü meyvenin ana vatanı olmalı
Beypazarı.
Ahşap konakların bahçelerinden, İnözü Vadisine, cami bahçelerinden,
Kuyumcular çarşısına kadar dut ağaçlarının hâkimiyetinde kent. Bir de...
Turistlerin.
Biz de, yeşil ağaçların gölgesinde kendimize ait bir dünyayı yeniden keşfetmenin şaşkınlığıyla geziyoruz Beypazarı’nı.
Safranbolu'da, Amasya'da, Bartın'da, Sivrihisar'da duyduğumuz aynı heyecanla dolaşıyoruz restore edilmiş eski evlerin içini, Kafeye dönüşmüş Taş
Mektep'i, Tarihi Çarşı'yı, dokuma ve gümüş atölyelerini.
Beypazarlı bir tiftik tüccarının, Karaoğuz Beyin 150 yıllık ahşap evi, bugün
"Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi".
1996'da Kaymakamlık ve Belediye'nin işbirliği ile kurulan bu sevimli mekânda, bir müzede değil de sanki, anneannemizin evinde dolaşır gibiyiz.
Aslında çok iyi hatırladığımız ama yavaş yavaş da unuttuğumuz hayatlarımız işte artık "müzelik" olmuşlar. "Artık yaşlanıyoruz, müzelik olmuşuz"
diye biraz da bozuluyoruz, ama bu sevimli müzeyi neşeyle geziyoruz.
Sanki bir odada namaz kılan dedemle göz göze gelecek, Çardak'ta ninemle
şakalaşacak, beyaz dantel perdeleri okşayacak kadar iyi tanıyorum bu müze
evi ve bu evde sergilenenleri.
Ne Topkapı'daki gizem, ne Dolmabahçe'deki saltanat ne de Arkeoloji
müzelerindeki yabancılık .
Ne dolap içlerindeki banyo odaları, ne mutfaktaki ocaklar, ne köşedeki beşik
hiçbiri yabancı değil. Üstelik açık bırakılmış radyodaki saz eserleri, çocukluğumdan gelen çağrışımlarla takılıyor kulaklarıma.
Müzenin görevlisi Bayram Koçak, gelin odasını, "Guşgana" denilen en üstteki tek odayı gösteriyor. Tabii ki biliyorum, çok iyi tanıyorum. Orada eskiden
sebze ve meyve kuruttuğumuzu, odaları kirli havayı emen özel bir badana ile
boyadığımızı, dedemin önemli evrakını, dolaptaki "mucire" denen çekmecede sakladığını, tabii ki biliyorum. İçimdeki duygu, yeni bir şey öğrenmekten duyulan sevinç değil, kaybetmeye başladıklarımı yeniden bulmanın neşesi.
Karşıdaki yüz yıllık evlerin üst katlarına bakıyorum. Çoğu pırıl pırıl restore
edilmiş, boyanmış ama nedense hemen hepsinin bir odası inşaat halinde
duruyor. Boyasız, sıvasız, iskelet halinde duruyor. Müze görevlisi daha açıklamadan anlıyorum. Anadolu insanının türküsüne, fıkrasına yansıyan ince ve
zeki alay bu. Hayatla ve ölümle dalga geçen, Yaradan'la şakalaşan Anadolu
bilgeliği bu.
Halk şiirinin şathiyelerinde "Sırat Köprüsü"yle muzipçe konuşan, Yunus'un
şiirine yansıyan, espri anlayışı bu. Nasrettin Hoca'nın fıkralarında gülümseten
şey bu.
İşte, Beypazarlı'da da aynı muzip bakış. Hınzır bir sevimlilik. Bitirmiyor
evini, kasten yarım bırakıyor.
"-Bak" diyor Azraile, "-Bak, daha evim bile bitmedi, dünyada daha yapacak
çok işim var, bırak beni, unut beni!" Sessizce iniyorum ahşap merdivenden.
Biliyorum, en alt katta "mahzen" var, orası kalın taş duvarlı, yangına karşı
korunaklı evin en emin yeri. Kızların çeyizleri de orada, kışlık erzak da
orada. Bir nevi "Panic Room" yani. Ama bu evde, bu mahallede korkulacak
hiçbir şey yok ki. Panik yok, kentteki yalnızlık yok. Daracık bir sokak.
Ağaçların, hayvanların ve komşuların göz göze yaşadığı ılık bir iklim.
Hüseyin Beyle eğiliyoruz, balkondan aşağı bakıyoruz, yandaki evin, "kaylan"
taşlı bahçesindeki fıstık ağacı dallarını bu balkona uzatıyor, bir müzede
miyiz yoksa bir komşu evinde çayları mı bekliyoruz pek de emin değiliz.
Çaylar ise, bizi çarşıdaki Taş Mektep'de bekliyor. Kasabanın ortasında 1225
yılında kurulan Sultan Alâattin Camii'nin yanındaki Taş Mektep. Selçuklu
tarzı minarenin gölgesi Mektep'in avlusuna vuruyor . Duvarda eski siyah
beyaz resimler, eski mezunların toplu fotoğrafları. Sedirde bir ud. Benim bilgisiz parmaklarımda bile başarıyor inceden bir şeyler söylemeyi.
Rehberimizin mutlaka "havuç suyu" içmemiz önerisine boşveriyoruz, ama
Beypazarı'nın Türkiye'nin havuç üretiminin % 60'ını yetiştirdiğini de biliyoruz. Bira bardaklarında sunulan (maalesef) ayrandan içiyoruz. Sonra da çay
tabii...
Bir bardak çayın yerini ne tutabilir ki?
Beypazarı'nın bu küçük Anadolu kasabasının en meşhur yiyeceği ise,
"Beypazarı Kurusu" denilen tereyağlı peksimetler. Evet, peksimetler.
Kent, turizme açıldığından beri bu yörede, ünü iyice yayılan peksimetler.
Hem taşıması kolay, hem ucuz, hem leziz, hem de üretimi son derece kolay.
Çok zekice değil mi?
İşte şimdi Taş Mektep'teki çayımıza eşlik ediyor, Beypazarı "kuruları"
Beypazarı mutfağının asıl inceliklerinin, bizi İnözü vadisindeki lokantada
beklediğini biliyoruz. Az sonra bir Beypazarı klasiği olan "güveç"le tanışacağız. Alttan ısıtılan fırında pişirilen etli bir pilav bu. Evet, alışık olduğumuz güvece pek benzemiyor, ama nefasetine de denecek bir şey yok doğrusu.
"Yarımca" ise, yörenin meşhur gözlemesine verilen ad. Tanesini sadece 350
bin liraya aldığımızı söylemeliyim.
Gelelim gümüşe. Yörenin yüz akı, el emeği meşhur gümüşe.
Bizim telkâri dediğimiz, Batılı kuyumcuların filigran diye adlandırdıkları el
işçiliğinin, çok yaygın olduğu bir yöredir Beypazarı.
Zaten biz Ankaralıların aklına da, gümüş denince hemen Beypazarı gelir.
Bilirsiniz, Anadolu kadınının kadife bindallısı mutlaka bir gümüş kemerle
tamamlanır. Bu kemerlerin kimi aynalıdır, kimi altınlıdır, kimi incedir kimi
kalın. Ama her kadının bir gümüş kemeri mutlaka vardır bu topraklarda.
Beypazarlı kadının ise, telkâridir gümüş kemeri. Zaten çarşıdaki gümüş
ustası da, ya kardeşidir ya yeğeni. Telkâri, gümüşün incecik teller halinde
çekilerek, yapraklara, dallara, çiçeklere, allara dönüşmesidir. Bardak zarfı
olur, çay kaşığı olur, tepsi, tabak, daha bilmem neler neler olur.
Bugün ise, yeni modeller, çağdaş çağrışımlarla pırıldar vitrinlerde.
Atölyelerde çalışan, gümüşü işleyen Beypazarlı genç kızın alın teri, emeği,
bilezik olur küpe olur, iğne olur. Benim boynumda ise, daha ilk kuyumcuda
görüp bayıldığım bir stilize madalyona dönüşür.
Sadece Beypazarı'nda değil, bütün Anadolu'da, kadının emeği her adımda
karşımıza çıkmaz mı? Bir gümüş atölyesinde, bir dokuma tezgâhında, pazarda sebzesinin başında.
Peki ya, güveç tenceresinde ağır ateşte pişen bu incecik yaprak sarmaları,
bunlar ne uzun bir çabanın ürünüdür.
İnözü Vadisinin vahşi kayalıkları arasındaki yeşilliklerde, size sunulan
tarhana çorbası, sarma, ve güveç de elbette Beypazarlı kadının yapımıdır. Bu
geleneksel sofra, höşmerim tatlısı ile sonlanır. Anadolu mutfağının temel bir
hamur tatlısıdır höşmerim. Un yağ, şerbet belki bir parça yöresel peynir.
Tahmin edeceğiniz gibi, ismi de kadının kocasına yönelttiği sorudan gelmektedir. "-Hoş mu erim?" Bunu ilk yiyen "er"in cevabını tabii ki tahmin etmek
hiç de zor değildir.
Doğrusu, İnözü Vadisinin bu doğal lokantasında bizim yediğimiz hoşmerim
de gayet hoştur.
Yoz bir müziğin tuhaf tınıları, "gordün mü gordün mü?" diye bağıran garip
sözleri bu yabanıl doğada bile yakamıza yapışsa da, Beypazarı sofrası henüz
turistik olmaktan uzak, sevimli bir samimiyetle önümüze açılır. Sonradan
gelen dutlar ise, "müesseseden"dir elbet.
Zaten kasabadaki her "müessese"de hep aynı heyecan göze çarpar.
Turizmi ve onun zahmetsiz getirisini yeni yeni tanıyan yöre insanı içtenlikle
gülümser konuklarına.
Sokakta, Müze'de, eski dükkânların arasında hep aynı gülümseyişle bakar
yüzünüze. Renkli yerel dokumalar satan, eski memur, yeni esnaf Yakup Bey
uzun uzun kendini anlatır, yaşlı teyzeler hatırınızı sorar, yerel baş örtülü
kadınlar sıpsıcacık bakar.
Çarşıdaki berber, hem kadınların hem de erkeklerin saçını kesebildiğini,
Bosna Hersek kökenli olduğunu pek sevimli bir gururla anlatır.
Ankara Üniversitesinin burada açtığı, Turizm Meslek Yüksek Okulu da belli
ki, beklentileri ve umutları pekiştirmiştir. Nitekim bu okulun bir öğrencisi
bize rehberlik yapıyor ama belli ki sadece mesleğini değil, bu kasabayı da
sevmektedir.
Turizmin sadece güneş, deniz, kum olmadığını onun kültürel bir süreç
olduğunu hatırlatan bu "Anadolu Turizmi"ni ben de seviyorum.
"Biz adam olmayız", klişesini neredeyse ulusal slogan haline getirmişken,
Türkçemiz'den neredeyse vazgeçmişken, Anadolu'nun bu "kendi değerine
sahip çıkma" çabasını seviyorum.
Kilim atölyelerinde bana "kök boyaları" tanıtan ustanın anlattıklarını heyecanla dinliyorum. "Sarı çalı"nın yeşil bir renk verdiğini, "ağaç sakızı"nın
işlem sonrasında laciverte dönüştüğünü, "palamut tozu"nun hardal sarısı
demek olduğunu öğreniyorum. Bu müthiş ipek kilimin kırmızılarının, "boyalık otu"ndan geldiğini ise zaten biliyorum.
Kent belediyesinin buradaki 320 binayı özel şirketlere restore ettirmek için
harcadığı çabayı, Gazi Üniversitesinin emeğini, halkın heyecanını seviyorum.
35 bin nüfuslu Beypazarı'nın, kişi başına düşen yıllık gelirini 6500 dolara
çıkarmasını hayranlıkla alkışlıyorum.
Bu güler yüzlü turizmin peşine takılıp Orta Anadolu kentlerini tek tek geziyorum.
Bugün Beypazarı, yarın Kütahya, sonra Bartın, Göynük ve bilmem daha
neresi.
3500 tarihi konaktan, okuma yazma kursuna giden Beypazarlı ninelerden, bu
sempatik Anadolu kasabasından, anneanne evinden ayrılır gibi ayrılıyorum.
İçimde hem sevinç hem hüzün.

HABER-İLAN

Bilge Köyü'nün imamına vefa ziyereti
10 Temmuz 2009 Cuma

Şehit İmam Hacı Kazım Ozan’ın Mardin Bilge Köyündeki öğrencileri
Beypazarı’na gelerek İmam Hacı Kazım Ozan’ın mezarını ziayeret edip kur’an
okuyup duada bulundular.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyündeki saldırıda
hayatını kaybeden imam Kazım Ozan'ın, Beypazarı’nda
ki mezarı, Mardin'den gelen öğrencileri tarafından
ziyaret edildi.
Mehmet, Ekrem, Burhan ve Osman Çelebi ile sabah
saatlerinde Beypazarı'na gelen kızlı erkekli 16 öğrenci,
ilk olarak imam Ozan'ın evinde ailesine başsağlığı
dileğinde bulundu.
Duygulanan baba İzzet Ozan, misafirlerine teşekkür
ederek, ''gösterilen ilgiden, oğlumun Bilge köyü

150 Tl'ye Türkiye'yi Dolaşın

Yolculuğun Ankara durağında Anıtkabir,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya
Müzesi ile Beypazarı ve Kızılcahamam
görülebilir

Tcdd Genel Müdürlüğü, "Ekspres Tren Tur
Kartı"yla 150 Tl'ye, "Yataklı Tren Tur Kartı"yla İse
500 Tl'ye Türkiye'yi Bir Ay Boyunca Sınırsız
Dolaşma İmkanı Sunuyor.
TCDD Genel Müdürlüğü, “Ekspres Tren Tur
Kartı”yla 150 TL'ye, “Yataklı Tren Tur Kartı”yla
ise 500 TL'ye Türkiye'yi bir ay boyunca sınırsız
dolaşma imkanı sunuyor.
TCDD Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye
göre, geçerlilik süresi 1 ay olan “Başkent”,
“Cumhuriyet”, “Fatih” gibi süper ekspres trenlerin
yanı sıra ile mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres,
ray otobüsü, mototrenler ile normal yolcu ve banliyö trenlerinde geçerli olan “Ekspres Tren Tur
Kartı”nın ücreti 150 TL.
Süper Ekspres, ekspres ve bölgesel ekspres trenler,
mavi tren, ray otobüsü, mototrenler, normal yolcu
ve banliyö trenlerinin yanı sıra yataklı, kuşetli ve
örtülü kuşetli vagonlarla da 3 gün boyunca sınırsız
seyahat etme imkanı sunan “Yataklı Tren Tur
Kartı”nın ücreti ise 500 TL.
Ekspres Tren Tur Kartı ile kuşetli, örtülü kuşetli
veya yataklı vagonlarda yolculuk yapılması
halinde ise bu hizmetlere ait kuşet, örtülü kuşet
veya yatak ücreti ayrıca alınıyor. Yataklı Tren Tur
Kartı ile kuşetli, örtülü kuşetli veya yataklı
vagonlardaki seyahatlerde ise kuşet, örtülü kuşet
veya yatak ücreti alınmıyor.
Ayrıca, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seyahat
Kartlarıyla da yataklı vagonlar hariç, YHT'nin
ekonomi sınıfı başta olmak üzere, yurt çapında
çalışan tüm trenlerde 300 TL karşılığı 1 ay boyunca sınırsız yolculuk imkanı bulunuyor. YHT seyahat kartları, öğrencilere de 200 TL'den satılıyor.
KAPIKULE'DEN KARS'A TREN YOLCULUĞU
Türkiye'de 42 ilin gezilebileceği tren tur kartıyla,
Haydarpaşa'dan 07.10'da hareket eden “Eskişehir
Ekspresi” ile seyahate başlanarak, Eskişehir'de
keşfedilmeyi bekleyen Odunpazarı, Kurşunlu ve
Alaaddin Camileri, Havacılık Müzesi, Arkeoloji
Müzesi gezilebilir. Buradan, İzmir, Afyon, Konya,
Adana, Ankara, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars,
Diyarbakır, Van Haberleri'>Tatvan ve Kurtalan'a
seyahat edilebilir.
Yolculuğun Ankara durağında Anıtkabir, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi ile
Beypazarı ve Kızılcahamam görülebilir.
Ankara'dan da Zonguldak ve Karabük, Adana,
Malatya veya Kars'a kadar demir ağ seyahati
sürdürülebilir. Sabah erken saatlerde hareket eden
“Güney” ya da “Vangölü Ekspresi” ile öğleden
sonra ise Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'ye
ulaşılabilir.
Kayseri'de gece konaklamadan Sivas'a doğru geç
saatlerde yola çıkılabilir. Cumhuriyetin kurulmasında çok önemli bir yere sahip Sivas'ta Ulu
Cami, Kale Cami, Meydan Cami, Çifte Minareli
Medrese, Gök Medrese, Kongre Müzesi, köprüler,
hamamlar ve hanlar görülebilir.
Sivas'tan, “Erzurum Ekspresi” ile pek çok tarihi
eseri içinde barındıran Erzincan'a, oradan da neolitik çağdan Kurtuluş Savaşı'na kadar pek çok tarihi
ize sahip Erzurum'a seyahat edilebilir.
Erzurum'dan “Doğu Ekspresi” veya “Erzurum
Ekspresi” ile Kars'a ulaşabilir ve 42 kilometre uzaklıkta bulunan “Ani Ören Yeri” görülebilir.
Kars'tan yine “Doğu” ya da “Erzurum Ekspresi”
ile Sivas'a geçilebilir ve bölgesel ekspresler kullanarak Samsun'a ulaşılabilir. Karadeniz kıyısında
milattan önce 7. yüzyılda kurulan Samsun
gezildikten sonra yine bölgesel ekspreslerle Sivas'a
dönerken Amasya'da da konaklanabilir.
Tren tur kartlarıyla gezilebilecek iller şöyle:
“İstanbul, Edirne, Niğde, Eskişehir, Ankara,
Zonguldak, Karabük, Çankırı, Kayseri, İzmir,
Balıkesir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Kütahya,
Afyon, Burdur, Isparta, Sivas, Samsun, Amasya,
Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Elazığ, Malatya,
Van, Adıyaman, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep,
Konya, Karaman, Siirt, Batman, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin.”

halkının gönlünde taht kurduğunu bir kez daha gördüm''
dedi.
Ziyaretin ardından, baba Ozan ve Paşa Camisi İmamı
Emin Kabasakaloğlu, çocuklarla birlikte Ozan'ın mezarına giderek dua etti.
Bilge köyü sakinlerinden Osman Çelebi, imam Kazım
Ozan'ı kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.
Çelebi, çocukların yoğun ısrarı üzerine Beypazarı'na
gelerek Ozan'ı mezarı başında ziyaret ettiklerini belirtti.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde 4 Mayısta
nikah töreni sırasında meydana gelen saldırıda, 24
yaşındaki imam Kazım Ozan'ın da aralarında olduğu 44
kişi hayatını kaybetmişti.
Babası İzzet Ozan'ın ''Çocukluğundan bu yana çok
sevgi dolu, kız kardeşlerine bile sesimi yükselttiğimde
ilk ağlayan Hacı Kazım olurdu'' dediği Kazım Ozan,
başarıyla tamamladığı İmam Hatip Lisesinden sonra
ailesine bakmak için 1.5 yıl Devlet Planlama
Teşkilatı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştı.
Bir süre de Beypazarı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'nde
güvenlik görevlisi olarak çalışan Kazım Ozan, Bilge
köyüne imam olarak atandığı haberini alır almaz, memur
olmanın sevincini ilk ailesiyle paylaştı.

YOLU MARDİNE DÜŞTÜ
İmam Ozan'ı doğduğu yerden bin kilometreyi aşkın uzaklıktaki bir köye geliyor olması ürkütmedi. Aksine
imam Ozan, bu görevlendirmeyi yüreğindeki sevgiyi,
İslamiyet'in güzelliğini, hoşgörüsünü, kardeşliğini ve
birleştirici etkisini çağdaş bir tavırla anlatmak için
bulunmaz bir fırsat olarak gördü.
İlk olarak anne ve babasıyla Bilge köyüne gelen imam
Ozan kısa sürede cana yakınlığı ile tüm köylünün
sevgilisi oldu. Yöre insanıyla daha iyi iletişim kurmak
için Kürtçe öğrenmeyi başaran Ozan, 2.5 yıl kaldığı
sürede başta çocuk ve gençlerin yaşamına yeni bir
pencere açmak için büyük çaba gösterdi.

DOLLY KÖPEK BİLGE KÖYÜNDE KALACAK
Baba İzzet Ozan, oğlunun köyde yaşlı ve ayağı sakat
''Dolly'' adın verdiği bir köpeği sahiplendiğini, onun
bakımını yaptığını ifade ederek, söz konusu köpeği
Beypazarı'na götüremeyeceklerini onu köylülere emanet
edeceklerini kaydetti.
İmam Kazım Ozan'ın bir arkadaşının gitarıyla müzik
öğrenmeye çalıştığını da belirten İzzet Ozan, şöyle
konuştu:
''Oğlumun gitara merakı vardı, çalmasını isterdim. Onun
tüm özel eşyasını hatıra olarak saklayacağız. Oğlum
iddealleri olan biriydi. İmam oldu. Ama daha çok insana
ulaşmak, yardım etmek için Kaymakam olmak istiyordu.
Bunun için de 2010 yılının 12. ayına kadar askerliğini
erteletmişti. KPSS ve ardından Kaymakamlık sınavına
girmek istiyordu.''

hoşgörülü olsun, kavgalar bitsin.''
Oğlunun umreye gitmek istediğini, ancak ekonomik
nedenle bu isteğini yerine getiremediklerini dile getiren
baba İzzet Ozan, şunları anlattı:
''Oğlum inanılmaz bir insan sevgisiyle doluydu. Ben de
Mehmet Altan'ın yazısından öğrendim. Facebook'ta 20
ve 24 Ocakta 2 yazısı var. Birinin başlığı 'Biraz da Kürt
olalım' idi. Çünkü insanları anlamak yönünde çabası
vardı. O tüm insanlarla kaynaşmak istiyordu. Yazısında,
her Türk vatandaşı az da olsa İngilizce ve Fransızca
'Merhaba demeyi bilir, hatta Rusça da... Ama bin yıldır
birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi hiç olmazsa bir
'Merhaba' ve 'Nasılsın' diye bilmemesini yadırgamıştı.''

Öğrencilerini Gezilere Götürmüş
Mardin Katliamında Hayatını Kaybeden Şehit İmam
Hacı Kazım Ozan, Bilge Köyündeki Çocuklarla
Yakından İlgilenmiş. İmamın Kamerasına Yansıyan
Görüntülerde, Çocuklarla Birlikte Yakın Bölgelere
Yapılan Gezilerden Ayrıntılar Yer Alıyor.
Mardin katliamında hayatını kaybeden şehit imam Hacı
Kazım Ozan, Bilge köyündeki çocuklarla yakından
ilgilenmiş. İmamın kamerasına yansıyan görüntülerde,
çocuklarla birlikte yakın bölgelere yapılan gezilerden
ayrıntılar yer alıyor.
İmam Kazım Ozan'ın 2007 ve 2008 yıllarında yazdığı
faaliyet raporlarında camiyle ilgili çalışmaların yanı sıra
çocukların birbiriyle kaynaşması için yapılanlar da yer
alıyor.
Ozan'ın bilgisayarında kayıtlı video dosyalarında ise
çocuklarla birlikte Nusaybin ve Hasankeyf'e yapılan
gezilerin görüntüler de bulunuyor.
Gezilerde çocuklara tarihi yerleri tanıtan İmam Ozan,
piknikler düzenlemeyi de ihmal etmemiş.

ONUN DÜNYASI SEVGİYE DAYALIYDI
Yavrusunun bu köyde haince bir saldırıda şehit
olduğunu, bunu yapanları Allah'a havale ettiğini belirten
Ozan, şöyle devam etti:
''Benim onlara da kinim yok. Hele öbür köylüler, benim
canım ciğerim. Onlar bize,
oğluma, evlerini ve gönülBÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
lerini açtılar, bağırlarına
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
bastılar. Oğlum onları çok
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
seviyordu. Sevdikleriyle
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
beraber gitti. Çocuğumun
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
kin, nefret böyle bir şey
tescillerini de biz yapýyoruz
onun dünyasında yoktu.
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
Onun dünyası sevgiye day.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alıydı. Herkese de sevgiyi
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
telkin ederdi. Benim temDomain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
menim o ki bu son olsun.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Bir daha analar babalar
Evinizden,
veya
iþyerinizden
sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
ağlamasın. Böyle bir acıyı
Ýsterseniz
tüm
hizmetleri
bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
bu memleket bir daha
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
görmesin. Bizim birlikte
Domain ve Hosting Paketlerinde
olmamıza neden olan bir
Ýþte size bir Fýrsat
çok şey var. Benim dedemİnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
le bu köyün insanları yani
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
dedelerimiz birlikte
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Çanakkale'de,
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Dumlupınar'da ve
Yararlanın
Fiyatları Düşürdük
Sakarya'da omuz omuza
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
savaştı. Bu bizim beraber
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
olmamıza yeter. Ayrıca biz
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tronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
aynı Allah'a, aynı peygamÝsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
bere, aynı dine mensubuz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Ben istiyorum ki Yunus
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
gibi Mevlan'a gibi insanlar
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
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ARA SIRA
OYUNUN ORTASI

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Kıbrıs’ta çözüme ulaşılabilme adına yapılan
görüşmelerin tıkandığının artık herkesçe kabul
edilmesi gerekiyor. Rumların olumsuz yaklaşımlarına karşın Kıbrıs Türkleri adına görüşmeleri yürütenler masadan kalkmamakta ısrarlı bir görüntü vermeyi
yeğliyorlar. Çünkü bugüne değin uzlaşmaz taraf
suçlamalarına muhatap olunuyordu. Bunu aşabilmek
adına mı görüşme masasından kalkılmadığı anlaşılamamıştır.
Gelinen noktada sonsuza dek görüşme masasından
kalkılmayacağı saplantısına da kapılmamak gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Karşı tarafı, sürekli
olarak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ye saldırılarını
devam ettiriyor. Onların saldırıları dozunu arttırarak
devam ettiğine göre masada oturmanın da bir
anlamının olmadığını düşünüyoruz.
Geç kalınmış olsa bile anladıkları dilin konuşulması
gerekmektedir. Uslu çocuk rolü ile masada oturmak,
bazı çağrışımları da beraberinde getirmektedir.
Yapılan saldırılarla çözüme ulaşıldığını gören bilen
varsa beri gelebilir. Evrende bunun bir tek örneği
yoktur…
Kıbrıs Rum Yönetimi adına görüşmeleri yürütmekle
görevli olan Papadopulos’un Dışişleri Bakanı eskisi
Yorgo Yakavu, görüşmelerin duvara tosladığına
inanlardan. Türkiye’nin Kıbrıs müzakerelerini olumsuz olarak etkilediğini söylemekle kalmıyor,
“yürütme gücü” konusunda büyük bir anlaşmazlık
olduğunu vurguluyor.
Toprak konusunda ise güneydeki Türk malları ile
kuzeydeki Rum mallarının değeri konusunda uzlaşmazlık olduğunun ortalık yere çıktığı görülmektedir.
Rum malları için, 30 – 50 milyar Euro, Türklere ait
mallar için ise sadece 2 milyar Euro değer biçiliyor.
Buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin topraklarının güneye göre daha değerli olduğunu da söylemek olasıdır.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, yapılmakta olan
görüşmeler için taraflara ellerini çabuk tutmaları
çağrısında bulunuyor. Rumların orta boy önde gidenlerinden olan Markos Kipriyanu, Londra’da verdiği
konferansta, “Türkiye ile aralarındaki sorundan
başka bir başka sorunları olmadığını” söylüyordu.
Bu Bay istemezükcü mü oluyor ne…
Ban Ki-mun Kıbrıs’taki yürütülmekte olan
görüşmelerin duvara toslamanın ötesinde tık nefes
olduğunun ayırdına vardı. Bu nedenle de özel temsilcisini nabız yoklamak için arayış turlarına
çıkarıverdi. Son olarak yayımlanan raporda,
“Taraflar da her geçen gün çözümsüz günün sonunda
anlaşmanın daha da zorlaştığını anlamış durumdalar”
diyordu.
“Adadaki statükonun kabul edilemez olduğunu ve
sürecin ucunun açık olamayacağının da” altını çiziyor. Kendisinden önceki mevkidaşı esmer tenli vatandaşın hazırladığı çözüm planı benzeri bir planın
hazırlıklarının yapıldığının göstergesi oluyor mu
ne…
Böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geçen defa olduğu gibi bir oldubitti ile karşılaşabiliriz. Gelinen bu noktada dışarıdan önerilecek
çözüm ve baskılara karşı bir tek seçeneğimizin
olduğunun söylenmesi gerekiyor. Bu da Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve tanıtılması seçeneğidir.
Dimitris Hristofyas, bir yandan görüşmeleri
sürdürüyor gibi bir hava verirken, diğer yandan da
hiçbir diplomatik kurala uymayan saldırılarına
devam ediyor. Bu davranış ve yaklaşım çok yüzlü
olmakla örtüşüyor mu ne…
25 Mayıs 2009 günlü Politis gazetesinde Hristoforos
Konstandinitis, “çözüm konusunda uzlaşmaz olanlar
kimlerdir? Kıbrıslı Rumlar mı Türkler mi?” diye
soruyordu. “Tarihi çarpıtmadığınız zaman, sana
gerçeği söyler. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak bize
önerilen çözüm planları konusunda birçok şey
söylenmektedir” diye yazıyordu.
İngilizler tarafından 1947 yılında önerilen bir
anayasanın Rum liderliğince reddedildiğini belirtiyor. Sonrasında ise çözüme ilişkin olarak sunulan
çözüm önerilerini sıralıyor. Çözüme en yakın lider
olarak da 1990 yılındaki Yorgos Vasiliu’yu gösteriyor. O dönemde Gali Fikirler Dizisi diye ortalık yere
çıkan önerilerde büyük ilerlemeler kaydedildiğini de
belirtmek istiyoruz.
Bir anımsatma yapmak istiyoruz. 1947 yılında önerilen anayasanın Rum liderliğince reddedilmesi sonrasında Akel’in enosis kararını partinin genel kurulunda aldırdığıdır. Bu kararın 1967 yılında albaylar
cuntasının Yunanistan’da iktidara gelmesi sonrasında
yinelendiğini unutmamak gerekiyor.
Böyle kararlara imza atmış olan bir partinin başkanı
ile çözüme ne kadar yakın veya uzak olabileceğimizin de sorgulanması gerekmektedir. Havanları
su doldurarak zaman yitirmek cinayet işlemekle
koşut oluyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
29 Mayıs 2009 - Ankara -

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

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’’
10 Temmuz 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:235 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Mimarlar Çalıştay için Beypazarı'nda Buluştu
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

TMMOB Mimarlar Odası'nın, "Mimar(lık) Korumanın
Neresinde?" Konulu Çalıştayı Beypazarı'nda Yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası’nın, "Mimar(lık)
Korumanın neresinde?" konulu çalıştayı
Beypazarı’nda yapıldı.
İki gün süren çalıştaya, TMMOB Mimarlar
Odası Genel Başkanı Bülend Tuna ve diğer
üyelerin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı yetkilileri
ile akademisyenler
katıldı.
Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu üyesi
Doç.Dr. Emre Madran,
çalıştaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türkiye’de kültür
varlıklarının korunması giderek artan
düzeyde hem
toplumun ilgisini
çekiyor hem de yerel
yöneticiler bu konuda
önemli çabalar sarf
ediyor. Biz bu bağlamda mimarlar odası olarak bir karar aldık, ’acaba
mimar(lık) mesleği bu koruma olayının
neresinde?’, yetkilerimiz nelerdir, sorumluluklarımız nelerdir? Hangi sorunlarımız var? Yerel
yöneticilerle sorunlarımız; merkezi yöneticilerle
sorunlarımız, proje hazırlamadaki sorunlarımız,

ücret sorunlarımız gibi benzeri sorunları masaya
yatıralım dedik ve Beypazarı’nda toplandık."
Bu konunun tartışılması için en uygun yeri
seçmek istediklerini ifade eden Madran,
"Beypazarı modeli de buna uygun olan yerleşim
birimlerinden biriydi" dedi. Madran,
Beypazarı’nın son 10 yıldaki deneyiminin,
Türkiye için çok önemli olduğunu, sadece koruma değil, Beypazarı’nın buradaki modelinin bir
öneminin de "toplumsal kalkınmayı kendi
kendine isteyerek, benimseyerek yapmasının"
olduğunu kaydetti.
Yaklaşık 25 kişilik bir grupla çalıştayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Madran, iki gün süren
çalıştayın sonuç bildirgesini daha sonra yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz
Özalp de şunları kaydetti:
"Biz tek başımıza bir iş yapma niyetinde değiliz,
özellikle mimar ve plancı arkadaşlarımıza ihtiyacımız var, dolayısı ile Beypazarı ve çevresinin
kalkınması, daha yerlere gelmesi için projeleri
bizimle paylaşsınlar."
05.07.2009

A.Ü.'ye Okul Arazisi Bağışlayan Karaoğuz;
‘’Bir hayalimi daha gerçekleştirmek üzereyim’’

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, "Ankara'nın Merkezi Dışındaki
Yerleşkelerimiz, Bulundukları Yerlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşamına Zenginlik
Katmayı Amaçlamaktadır" dedi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr.
Cemal Taluğ, "Ankara’nın merkezi dışındaki
yerleşkelerimiz bulundukları yerlerin ekonomik,
sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katmayı

amaçlamaktadır" dedi.
Taluğ, hayırsever iş adamı Şahin Karaoğuz
tarafından Ankara Üniversitesi’ne bağışlanan
Beypazarı ilçesindeki 500 dönümlük arazide
incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamasında, bağışlanan arazinin üniversite yerleşkesine çok müsait olduğunu belirten Taluğ, yapılacak binaların Beypazarı’nın mimari dokusuna
uygun olacağını söyledi.
Hem mimarisiyle hem de eğitim kalitesiyle
örnek bir yüksek öğrenim kurumu oluşturmak
istediklerini kaydeden Taluğ, "En iyisi için üzerimize düşen her şeye hazırız. Bizim üniversitemiz, toplumsal sorumluluğu yüksek bir üniversitedir. Ankara’nın merkezi dışındaki yerleşkelerimiz bulundukları yerlerin ekonomik, sosyal ve
kültürel yaşamına zenginlik katmayı amaçlamaktadır. Beypazarı’na da bu katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.
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ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

Araziyi bağışlayan hayırsever işadamı Karaoğuz
da bir hayalinin daha gerçekleşmek üzere
olduğunu belirterek, "1948’de orta okulu okumak üzere İstanbul’a gittim. O zaman ’İleride
başarılı olduğumda memleketime bir okul
yapacağım’ diye kendime söz verdim. Şimdi o
sözümü yerine getiriyorum. Gerçi bu yaptırdığım ikinci okul olacak" dedi.
Arazi bağışının ardından yerleşkedeki dört adet
binayı da yapacaklarını belirten Karaoğuz, şunları söyledi:
"Binanın birisi öğrenci yurdu olacak ve
Karaoğuz Vakfı her yıl 200’e yakın öğrenciye
burs veriyor. Bu yurtta kalacak bir kısım öğrenciye de burs vereceğiz. Tüm bunların yanında
üniversiteye 500 dönüm daha arazi vermeyi
planlıyoruz. Bizim arazinin yanı başında hazine
arazisi bulunuyor ve bunu da almaya çalışa29.06.2009
cağız."
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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

Türkiye genelinde yüksek olan sıcaklıklar hafta sonu
doğudaki etkisini daha da artıracak ancak batıda pazar
gününden itibaren sıcaklıklarda düşüş var.
İstanbul'da bugün poyraz sert, yerel yağmur geçişleri
görülebilir, pazar günü sıcaklık düşüşü ve yağış var.
Ankara'da sıcaklık bugün 34 derece. İzmir az bulutlu ve
bunaltıcı. Adana hafta sonu daha sıcak.

Marmara'da ısınmanın ardından yağmur geçişleri
görülüyor, bugün de başta Trakya ve Çanakkale'de yağmur var. Pazar günü ise sıcaklık 25 dereceye kadar
inecek ve serinlemeyle birlikte kuvvetli sağanak yağmurlar görülecek.
İç Anadolu'da sıcaklık 30-35 derecelik yüksek değerini
koruyor, hafta sonu ise Sivas, Kayseri boyunca aşırı
sıcaklar yaşanacak. Pazar günü Sivas 33 derece.
Ege'de sıcaklık bugün de 35 derece civarında, gökyüzü
az bulutlu, pazar günü ise sıcaklık düşecek ve bulutlar
sıklaşacak, Kütahya’da yağmur görülebilir.
Akdeniz’de nem ve sıcaklık değerleri yüksek,
Antalya'da nem yüzde 50, hava bunaltıcı, Alanya ve
Mersin’de ise nem yüzde 80'e çıkarken, hissedilen
sıcaklık 43 dereceyi buluyor, hafta sonu Güneydoğu 40
derece.
Doğu Anadolu’da yağışlar üç gün ara veriyor, dikkat;
sıcaklıkta pazar günü hızlı artış yaşanacak ve
Malatya’da 40 dereceye yaklaşacak.
Karadeniz'in batısından sonra hafta sonu doğusu da ısınacak, pazar günü sıcaklık Trabzon ve Rize’de yüksek
nemle birlikte 40 derece hissedilirken, Batı
Karadeniz’de serinleme Sıcaklık (ºC)
27,7 °C
ve sağanak yağışlar ola- Nem (%)
34
cak.
Basınç
(hPa)
1004
hPa
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş
(km)
günlük hava tahmin
Rüzgar (km/sa) Batıdan 2
raporu ise şöyle;

11 Temmuz Cumt.
En Yüksek
34°C
En Düşük
19°C

14 Temmuz Salı
En Yüksek
34°C
En Düşük
17°C

12 Temmuz Pazar
En Yüksek
34°C
En Düşük
18°C
15 Temmuz Çrşam.
En Yüksek
33°C
En Düşük
19°C

13 Temmuz P.tesi
En Yüksek
32°C
En Düşük

20°C

16 Temmuz Perşem.
En Yüksek
32°C
En Düşük
19°C

Silleliler Beypazarı'nda

Selçuklu BelediyesiSille mahalle sakinlerinin katıldığı
Beypazarı gezisi düzenledi.
Beypazarı’nda tarihi mekanları, restore edilen evleri ve
Pazar yerlerini gezme imkanı bulan Silleliler, Beypazarı
gezisinden son derece memnun kaldı. Sabah erken
saatlerde 2 otobüsten oluşan 90 kişilik kafile ile Sille’den
hareket eden vatandaşlar öğle saatlerinde Beypazarı’na
geldiler.
Rehberler eşliğinde şehrin girişinde karşılanan Selçuklu
Belediyesi kafilesi ilk olarak şehir merkezinde yer alan
Hıdırlıktepe’ye gitti. Şehrin tamamının kuşbakışı
izlenebildiği mekanda rehberler tarafından Beypazarı
hakkında bilgi verildi.
Programa, şehir merkezi, Taşmektep, Etnoğrafik eserlerin
sergilendiği müze, yaşayan müze, tarihi camiler ile tarihi
mekanlar gezdirildi. Selçuklu Belediyesi kafilesi topluca
İnözü vadisi ve Beypazarı sodası fabrikasına incelemelerde bulundu. Rehberler eşliğinde şehir merkezine dönen
Selçuklu Belediyesi kafilesi, çarşıda bulunan işyeri sahibi
ve seyyar satıcılarla sohbet etme imkanı buldu.
Şehrin tarihi mekanlarından biri olan Taş Mektep te bir
araya gelen kafile Beypazarı’nın yöresel yemekleri
Tarhana çorbası, Beypazarı güveci, yaprak sarma, salata,
ayran, 80 katlı ev tatlısının yer aldığı yemeğin ardından
Konya’ya hareket etti.
Kadın-erkek yediden yetmişe her yaş gurubundan insanların yer aldığı Beypazarı gezisinden son derece memnun
kalan Silleliler, gezinin kendileri için büyük önem
taşıdığını söyledi. Tüm evler ve tarihi mekanlarda
gerçekleştirilen restorasyonların Sille de de uygulanabileceğini ifade eden Silleliler, her bireyinin bir şeyler üretip
sattığı Beypazarı’nın Sille halkı için önemli bir örnek
olduğunu belirttiler.
Geziyi düzenleyerek kendilerine bu imkanı sağlayan
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a
teşekkür eden Silleliler, gezinin kendileri için çok faydalı
geçtiğini ve Beypazarı örneğinin Sille de uygulanabileceğini ifade ettiler.
03.07.2009

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

