Özalp; Proje ve çalışmalarımıza başkalarının sahip çıkması utanç vericidir.
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp;
geçen hafta Beypazarı Haber 24 gazetesinde
çıkan haberlere açıklama getirerek bu tür haberler gerçeği yansıtmıyor ve siyasi haberlerdir.
Festival sayısı hakkaniyetin yerini bulmasıdır.
Geçmiş Belediye Başkanlarının yaptıkları festivaller yok sayılamaz. Ben bu güne kadar yok
sayılan Festivalleri sayıya dahil ettim. Bu
düzeltme bu güne kadar Beypazarı’na hizmet
etmiş Belediye Başkanlarına saygının bir
gereğidir, Turhan Kamberli, İbrahim Demir ve
Mansur Yavaş’a Beypazarı’nı tanıtmada göster-

dikleri gayret ve çalışmalardan dolayı halkım
adına teşekkür ederim’‘ dedi.
Cengiz Özalp, Beypazarı Ticaret Odası seçimlerini kazanan H. Necdet Çalışkan’ın 11.06.2013 tarihinde İnözü Vadisi Özlem Tesislerinde BTO
yönetim Kurulu ve oda meclisi üyelerinin tanışma ve organ seçimleri teşekkür yemeğinde bazı
internet sitelerinde yer alan konuşma metnine de
cevap vererek ‘’Bazı toplantıların Beypazarı
Ticaret Odasında yapılması önerim üzerine
burada yapılan toplantılar sonucu ortaya
konan projelere, yaptığımız ve mimarı

*www.yeniyildizgazetesi.com *idare@yeniyildizgazetesi.com *www.beypazarihaberajansi.com *info@beypazarihaberajansi.com *www.ortaanadoluas.com *ortaanadolu@ortaanadoluas.com

olduğumuz proje ve çalışmalara başkalarının
sahip çıkması utanç vericidir. Etik değildir’‘
dedi.
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp göreve geldiği günden bu güne
yapılan ve mimarı olduğu projeleri ve ilçedeki çalışmaları kısa başlıklar halinde
gazetemize açıkladı. Bazı kişiler yaptığımız
hizmet ve projeleri sahipleniyor, verdiğimiz
desteklere teşekkür etmek yerine Belediyeyi
kötülüyorlar diyen Özalp, önemli açıklaHaberi Sayfa 2’de
malarda bulundu.

ÇELEN REKLAM

Gazetecilik Reklamcılık Matbaacılık

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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TABELA ÇEČğTLERğ
IČIKLI-IČIKSIZ TABELA
BEZ AFğČ-BRANDA, AFğČ
Dijital Bask¹-Tasar¹m
10 Dakikada KaŞe yap¹m¹
Matba iŞleri
Size Telefon kadar yak¹n¹z.
Gazi Gündüzalp ğŞ Merkezi No:7
Tel:0.312.7625163 Gsm:0.532.5579853
Beypazar¹/ANKARA

Trafik Kazasında 3 can

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

Beypazarı'ndan Antalya'ya giderken geçirdikleri
trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa
verildi.
Ailesi ile birlikte Antalya'da bulunan nişanlısını
görmeye giden Timuçin Çelik'in kullandığı araç
Konya yakınlarında kaza yaptı. Kazada yaşamını
yitiren Timuçin Çelik ve kız kardeşi Tuğçe Çelik

ölürken,
anneleri Serpil
Çelik ve
babaları
Hüseyin Çelik
yaralandı.
Kazada ölen
gençlerin
cenazesi
Beypazarı'na getirildi Sefakentteki evlerinden alınarak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına
defnedildi. Çocuklarının cenaze törenine katılan
anne Serpil Çelik, çocuklarına nazar değdiğini
söyledi.
Sinir krizi geçiren anne Çelik yakınlarının
yardımıyla ayakta zor durdu. Baba Hüseyin Çelik

Konya'da tedavi altında bulunduğu için cenaze
törenine katılamadı.
Lise son sınıf öğrencisi olan Tuğçe Çelik'in
Beypazarı ilçesinde yapılan "Havuç Güzeli" yarışmasında birinci olması nedeniyle kazandığı güzellik
taçı tabutunun üzerine konuldu.
Tuğçe ve Timuçin Çelik'in arkadaşları uzun süre
ikilinin mezarının başından ayrılmadı.
Beypazarı Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi
Tuğçe ÇELİK 2010 Yılı Beypazarı Festivalinde
Havuç Güzeli birincisi seçilmişti. Aynı zamanda
Beypazarı’na gelen yabancı konuklara da rehberlik
hizmeti veriyordu. En son Katar heyetini gezdiren
Çelik elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Baba Hüseyin Çelik ise yoğun bakımda yaşamını
yitirdi. Cenazesi cumartesi günü toprağa verildi.

verdi; "Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 6360
Sayılı Bütünşehir yasasını iptal etmemesi halinde
önümüzdeki yıl beldemiz Beypazarı’nın mahallesi
olacaktır. Bu festival Belediye statüsü altında
yapacağımız son festival olabilir. Bu nedenle
buruk bir festival olacaktır ama bu yıl ki festivale
özel bir önem veriyoruz. Festivalimize katkı
sağlaması, görüş ve düşüncelerinin alınarak birlik
ve beraberlik içerisinde hareket etmek adına
Karaşar , Köseler ve Saray Derneklerimize, İnanç
ve kanaat önderlerimize birer yazı gönderdik.
Derneklerimizin yardım katkı ve ilgisi için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu yıl düzenleyeceğimiz
festivalin daha görkemli olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geniş katılımlı bir festival
komitesi oluşturduk. Yapılacak festival Karaşar'ın
adına yakışır bir biçimde olacaktır. Festival için
hemşerilerim önerilerini iletmeleri için telefon
numarası ve sorumlu olan arkadaşlarımızı hafta
başında açıklayacağız.
Bu festivali hep beraber düzenleyeceğiz, akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir festival yaşayacağız.7’den 70’e bütün Karaşar, Köseler, Saray,
Derelli, Beypazarı başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi ve Ankaralıları bu festivale davet ediyo-

rum. Onlara unutamayacakları bir gün yaşatacağız.’’ dedi.

KARAŞAR 15. EĞRİOVA YAYLA FESTİVALİNE HAZIRLANIYOR

Karaşar Belde Belediye Başkanı Ali Özdamar,
Eğriova Yayla Festivali ile ilgili açıklamalarda
bulundu.
Özdamar; " Gelenek ve görenekleriyle örnek
olan, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran,
Karaşarımız 15. Geleneksel Yayla Festivaline
hazırlanıyor. Bu festival beldemizin tanıtımına
olduğu kadar birlik ve beraberliğimiz ve bir arada
olmamız için önemli bir vesiledir." dedi.
Özdamar açıklamasının devamında şu görüşe yer

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Hak aramak suç haline gelirse haksızların
diktatörlüğü kurulmuş demektir…
Hakkı olana ve haklı olana karşı, haksız
olanlar, haksızlığı savunanlar galip gelirse
artık ne yazmak gerektiğini ben bilemiyorum.
Adaletten dem vuranlar, haksızlığı ve
kanunsuzluğu ortadan kaldıracağız diyenler haksızlık yapar veya haksızlığa göz
yumarlarsa insanın bu tavır karşısında
söyleyecek sözü kalmaz. Yazısı Sayfa 2’de

MÜLKİYEDEN
Okan ÖZDER

KİMİZ BİZ?

İnsanlık var oluşundan beri yanlış, karanlık ve dikenli
yolda yürümeye çalıştı. Aklını kullanamadığı için yürüdü
bu yollarda hırsızlık yaptı, dünya malına değer verdi,
karşısındakine saygı göstermedi. Yasak olana koştu,
ölüme karşı direndi, herkesin bir olduğunu unutup
parçalara ayrıldılar, toplum olamadılar, bir olamadılar.
Diller değişti, düşünceler değişti, renkler değişti, inançlar
değişti. Kısacası olmaması gereken herşey oldu.
Yazısı Sayfa 3’de

Beypazarı Lisesi
Beypazarı Anadolu Lisesi oluyor.

Kurtuluş Mahallesinde eğitim ve öğretime
devam eden Beypazarı’nın ilk lisesi yeni
kararla Beypazarı Anadolu Lisesi oluyor.

Geçmiş yıllarda başarıları ile adından çokca
söz ettiren Türkiye ortalamasında dereceye
giren Beypazarı Lisesinin Beypazarı
Anadolu Lisesi olması, eğitim düzeyinin
daha da artacağı, daha başarılı öğrencilerin
yetişeceği belirtildi.

SEYAHATNAMELERDE
ANKARA
Timur ÖZKAN

Geçen haftanın devamı

“Ankara bir tepenin üzerine kurulmustur. Enine olarak
insa edilmis olan kent, berrak bir derenin suladığı
yesil bir vadiye hâkimdir. Türk mimari tarzında
yapılmıs, mevsimlerin siddetiyle eskimis küçük evler,
dar sokakların giriftliği içinde misafirperver ve aynı
zamanda garip bir manzara arz etmekte.

Yazısı Sayfa 3’de

AK PARTİ
KADIN KOLLARI BAŞKANLARI
BEYPAZARI’NDA

Türkiye’deki il ve ilçelerde görev yapan Ak
Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanlarından
oluşan 81 İl Kadın Kolları Başkanları
Beypazarı’na çıkartma yaptı.
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp, Belediye Meclisi üyesi Vildan
Çalışkan, İl Genel Meclisi üyesi Sefa Varlık
tarafından karşılanan grup Belediye makamına çıkarak başkan Özalp’le bir süre sohbet
ettiler. Daha sonra Beypazarı Gümüşçüler
çarşısını gezen heyet Tarihi Taş Mektepte
yöresel yemek menüsünden tatdılar. Yemek
sonrası Tarihi ahşap konakların bulunduğu
Alaattin Sokak, ve Beypazarı müzelerini gezerek alışveriş yaptılar.
Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Eski
Bakan Güldal AKŞİT Başkanlığı’nda gelen
heyet İnözü Vadisi’nde çay içip orada toplantılarını yaptıktan sonra Beypazarı’ndan
ayrıldılar.
Beypazarı’na gelen Ak Parti Heyeti’ne Ak
Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Av.
Ayla YURDAKUL ve Yönetim Kurulu
Üyeleri eşlik ettiler.
Kurtların pençesinden
kurtarılan yavru geyik
tedavi eiliyor.
Haberi Sayfa 4’de
Beypazarı’nda 28 kök hint
keneviri ele geçirildi. Sayfa 4’de

Beypazarı’nda
medeniyet
çizgileri duvarlara
yansıtılıyor.
Haberi sayfa 2 de

Saray Bosna
Caddesinde Yol ve
kaldırım çalışmaları
başladı.
Haberi Sayfa 2’de

Beypazarı’nda uygulamalı çevre eğitimi projesi Haberi Sayfa 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan 1 kişi yakalandı. Haberi Sayfa 4’da

MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
10 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Özalp; Proje ve çalışmalarımıza başkalarının sahip çıkması utanç vericidir.
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Benden önce Beypazarı
Belediye Başkanı olarak
görev yapan tüm
Belediye
Başkanlarının
hizmetlerini takdir
eder ve saygı
sunarım. Hangi
Belediye Başkanı
hizmet etmişse
yapılan hizmetleri
yok sayamam.
Geçen sene Gazeteci
Kemal ÇELEN’in ikazı
üzerine Turan Kamberli
ve İbrahim Demir döneminde Beypazarı’nın tanıtımı için
festivaller düzenlendiğini öğrendim.
Bunların yapmış olduğu festivalleri
hepimiz hatırlıyoruz. Tanıtıma katkısı
bulunan Turan Kamberli, İbrahim
Demir ve Mansur Yavaş’a halkım adına
teşekkür ederim. Biz yapılan tüm festivalleri bu sene sayıya dahil ettik.
Yaptığımız araştırmaya göre 19 festival
gerçekleşmiş. Bu sene 20 nci Festival
yapılacak. Bu sene geçmiş yıllarda
yapılan hatayı düzeltmek için ilçede
yapılan tüm festival sayılarını toplayarak 20 nci yaptık. Bu konu eleştirilecek bir konu değil, eski belediye
başkanlarına bir saygıdır. Hakkın iadesidir. Beypazarı tarihini doğru yazmaktır. Yazılan yazılar maksatlı ve siyasidir.
Göreve geldiğimde Bankalar
Caddesinin ve Hanlar Önü Meydanının
Turizmde marka kent olan
Beypazarı’mıza yakışmadığını gördüm.
İlk çalışmalarımdan birinide bu caddede
yaptım. Ancak üst tarafta yaptığımız 2
cebin amacına uygun kullanılmadığını
ve trafik akışına engel olduğunu
görünce içme suyu alt yapı çalışmaları
esnasında bu cepleri kapattık. Herhangi
bir kasıt yoktur.
Beypazarı Ticaret Odası seçimlerinden
dolayı yeni yönetime başarılar diliyorum. Her zaman siyasetten uzak tarafsız
Beypazarı’na hizmet etmeyi görev
sayan, tüm dernek ve odalara bu güne
kadar olduğu gibi bundan sonrada
destek olacak bir hizmet anlayışında

oldum. Ancak desteklediğim projelere ve yatırımlara
başkalarının sahip çıkması
etik değildir. Geçmiş
başkan döneminde
çeşitli yöresel ürünlerimizin patent çalışması yapılmış ancak
Ulusal Gazetelerde
ilan yayınlanmadığı
için Türk Patent
Enstitüsü tarafından
patentleri iptal
edilmiştir. Geçmişte
basında yer alan yöresel
ürünlere patent alındı haberleri
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu güne
kadar hiç bir ürüne patent alınmamıştır.
Göreve gelince patentten daha fazla
yaptırımı olan yöresel ürünlerimizin
coğrafik işaretini almak için çalışma
başlattık. Yaptığım çalışmalarda
Beypazarı Kurusu ve Beypazarı
Havucunun Coğrafik İşaretinin alınabileceği öğrenildi. Çalışmalarımı
kurum ve derneklerle ortaklaşa yürütmeyi ön planda tuttuğum için Beypazarı
Kurusunu Beypazarı Ticaret Odası,
Beypazarı Havucunu Beypazarı İlçe
Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa almayı
düşündüğümüz için kendilerine de
destek verdim. Teşekkür beklerken
Beypazarı havucunda Belediyenin
başarısız olduğu imajının verilmesi yanlıştır. Özellikle Ak Partiye geçtikten
sonra Beypazarı için önemli olduğunu
gördüğüm projelere ağırlık verdim.
Ulaştırma Bakanlığı Devlet
Demiryolları ile yaptığımız bir çok
görüşme sonucu Ankara-İstanbul hızlı
tren projesinde Beypazarı İstasyonunu
ben koydurttum. Hatta bu hızlı trene
paralel Beypazarı-Ankara yük treni 2
nci hattı için çalışıyorum. ÇED
görüşmelerinin Beypazarı Ticaret
Odasında yapılması önerimin üzerine
burada yapılan toplantı sonucu bu projeye başkalarının sahip çıkması utanç
vericidir.
Şu anda Beypazarı trafiğini rahatlatacak
çevre yolu projesi yoğun çalışmalarımız
üzerine bitmek üzeredir. Doğal Gaz ile

ilgili çalışmamız 2.5 sene önce Eti
Sodanın ve Maden Suyu İşletmesinin
doğal gaz talepleri doğrultusunda Enerji
Bakanımız Taner Yıldız ile bizzat
görüşerek bu çalışmayı ben başlattım.
İnşaallah en kıza zamanda bunun sonucunu alacağız. BTO’nun teşekkür
etmesi gereken kurum Beypazarı
Belediyesidir. Beypazarı Turizmine
katkı sağlayacağını düşünerek İnözü
Vadisi Taşkın Koruma Duvarları ve
yürüme yolu çalışmaları benim dönemimde, benim gayretlerimle DSİ
tarafından Belediyemizle ortaklaşa
başlatılmış bulunmaktadır. Muhalefet
Partisine mansup bazı kişiler bu prejenin önceki başkana ait olduğunu ve
kredisinin çıkartıldığını halkımız içinde
yaymaktadır. Öncelikle bu proje kredi
ile yapılmıyor ve bu projenin mimarı
Cengiz Özalp’tir. Bu güne kadar 65370
metre içme suyu borusu yenilendi. Su
kaçağı oranı % 70 lerden % 45’lere
indi. Geçen sene bu aylarda her gün 5-6
arası su arızası olurken şu anda 2 veya
3 günde bir arıza meydana gelmektedir.
Görev sürem içinde 43581 metre
Kanalizasyon hattı yenilenmiştir. Bu alt
yapı çalışmalarımız sırasında bozulan,
yeni açılan ve yapılması gereken yollarımız ile ilgili şu ana kadar 94978
metre kare soğuk asfalt, 1376 ton sıcak
asfalt, 213962 metre kare kilitli parke
taşı, 33916 metre taş duvar yapılmıştır.
Bu Beypazarı tarihinde bir rekordur. Bu
çalışmalara rağmen bazı gazetelerde alt
yapı çalışmalarının hiç yapılmadığı vb
yorumlar yapılması siyasidir. Benim
için temel görev halka hizmettir. Bu
nedenle 4.5 senedir makam odası kapım
halkıma açıktır. Onları mağdur
etmemek ve hizmet etmek için geceli
gündüzlü çalışıyorum. Bunun en güzel
örneği vatandaşımın alın teri ile aldığı
arsa ve arazilerini 18 uygulaması
yaparak birilerine peşkeş çekmedim.
İnsanları mağdur etmedim. Geçmişte 18
uygulaması ile yapılan mağduriyetleri
de gidermeye çalışıyorum. Bunun sonucu olarak bu güne kadar hiç bir vatandaşım uygulamalarım ile ilgili dava
açmamıştır.

BEYPAZARI’NDA MEDENİYET ÇİZGİLERİ DUVARLARA YANSITILIYOR
Beypazarı tarihini resimlerle anlatan
bu çalışmada Hitit, Luwi döneminden
başlayarak günümüze kadar süregelen
medeniyet çizgisi öğretmen ve öğrenciler tarafından duvara resmediliyor.
Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı
üzeri Beypazarı Ortaokulu altında
bulunan ve daha öncede gelip geçenlerin ilgisini çeken resimli duvar, 2013
yılında yeni bir kompozisyonla vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Beypazarı Belediyesince bakım ve
onarımı yapılan, Sanayi ilköğretim
okulu resim öğretmeni Hayriye Sartaş
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 7-6 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi: Çelen Reklam
Murat Çelen

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Şükran ÇELEN

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Çelen Reklam’a ait tir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: ÇELEN REKLAM
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Yardımcı Basım Hizmetleri
Tel-Fax:0.312.342 26 27 Altındağ/ANKARA

Saraybosna Caddesi’nde Yol ve
Kaldırım Çalışmaları Başladı

Sayfa Editörü:
Must afa SÜMER
Haberci
Kemal ÇELEN

Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
...............................
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
..........................

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 TL
Yarým Sayfa (SB)
750 TL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 TL
Kartvizit Reklam (SB)
40 TL
Resmi Ýlanlar St/cm
7 TL
Kongre Ýlanlarý
70 TL
Sosyal ilanlar
70 TL

yönetiminde çeşitli okullardan öğrenciler tarafından tasarlanıp, boyama
işlemleri yürütülen 100 metre uzunluğunda ortalama 3 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde yapılan resim
çalışmaları, vatandaşlar tarafından
ilgiyle izleniyor.
Hititlerden günümüze Beypazarı tarihini yansıtan medeniyet çizgilerinin
resmedildiği duvar çalışması, İlçe milli
eğitim müdürlüğü Sosyal sorumluluk
projesi kapsamında öğrencilerin el
becerileri geliştiriliyor.

Beypazarı Ayvaşık Mahallesi
Saraybosna Caddesi'nde yol ve
kaldırım çalışmaları başlatıldı.
Beypazarı'nda altyapı çalışmaları sonrası başlatılan üstyapı, peyzaj düzenlemeleri, yol ve kaldırım çalışmaları
ilçenin farklı noktalarında devam ediy-

or.
Ayvaşık Mahallesi
Saraybosna Caddesi
(Yukarı Sanayi Yolu) su
hatlarının yenilenmesi sonrası toprak ve bozuk olan
yolların yapımına başlandı.
Bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmalar kısa
sürede tamamlanacak. Yol kenarına
park edilen tır ve kamyonlardan
şikayetçi olan ve kışın yürümekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar için de
yol kenarına yaya kaldırımı yapılıyor.
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HAK ARAMAK SUÇ MU?

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Hak aramak suç haline gelirse haksızların diktatörlüğü kurulmuş demektir…
Hakkı olana ve haklı olana karşı, haksız olanlar, haksızlığı
savunanlar galip gelirse artık ne yazmak gerektiğini ben
bilemiyorum.
Adaletten dem vuranlar, haksızlığı ve kanunsuzluğu ortadan
kaldıracağız diyenler haksızlık yapar veya haksızlığa göz
yumarlarsa insanın bu tavır karşısında söyleyecek sözü
kalmaz.
‘Hem suçlu hem güçlü’ atasözü inanın bu durumu en güzel
anlatan ifade. Suçunu bastıran yağızlara kanun uygulayıcıları
göz yumarsa dürüst insanların hakkını kim savunacak?
Dürüst insanlar bu durum karşısında ne yapacak?
Haklılar avukat tutmazken şimdi iş tersine dönmüş, haklılar
haklılığını isbat etmek zorunda. Haklılığını isbat için şimdi
haklı olanlar avukat tutmaya başlıyor. Avukat ifadesi bir deyimdir. Savunan adam demek daha doğru olur.
Ülkemizde neler değişiyor!?..
Güçlü olan mı haklı? Parası olan mı haklı? Arkası olan mı
haklı? Kısacası hak nedir?
Artık hak sorusuda, 2x2=4 problem çözümleri de doğruyu
yansıtmıyor. Artık doğru kavramlarının değerleri değişime
uğradı.
Neden halen ‘Ah bir arkam olsaydı’ deme ihtiyacı duyuyoruz!..
Neden ‘Ah bir zengin olsaydım’ deme ihtiyacı duyuyoruz!..
Neden torpil arıyoruz? Neden rüşvet veriyoruz? Neden birilerine iltimas geçerken, vatandaşın işini yokuşa sürüyoruz?
Neden birileri gelince ayağa kalkarken, içimizden birileri
gelince yüzüne bile bakmıyoruz?
Rütbe ve makamlara değer verirken, milletin efendisi
köylüye işimiz düşmediği sürece kafamızı çeviriyoruz? Kim
bu sorulara korkmadan cevap verebilir?
Kim bu dengesizliği ve değişimi durdurabilir?
Eskiye dönüşü özlemek irtica mıdır?
Eskiyi arzu edene mürteci mi denir?
İlericilik nedir?.. Dürüstlüğü, adaleti temsil edebilir mi?
Milliyetcilik nedir? Mahallenin kızlarını; namus için yabancı
mahalle insanlarından korurken, bu hak bizim deyip mahalle
kızlarına göz dikme hadisesi içinde milliyetçilik bu konunun
neresindedir?
Solculuk milliyetsizlikmidir? Solcular dindar olamazlar mı?
Solcular namaz kılamazlar mı? Solcular İslamı savunamazlar
mı?.. İslam içinde olamazlar mı?
Binlerce soru içinde soru sorabiliriz. Sorular içinde kendimizi
ve toplumumuzu sorgulama sürecine de girebiliriz.
Kimliğimizi de sorgulayabiliriz. Kimlik arayışına da girebiliriz. Sorular içinde kendimizi bulamazsak soruların ne anlamı
kalır?
Çözüme mi gideceğiz, yoksa çözümsüzlük mü üreteceğiz!?..
Devleti temsil edenle yerel yönetimi temsil edenler arasında
olması gereken dayanışma, birlik ve beraberlik, ortak çalışma
yoksa, hatta ve hatta iticilik, kakıcılık, ayağa çelme takma vb.
gibi tutumlarda varsa buna nasıl bir söz bulabiliriz?
Halkımız arasında yaygın bir söz vardır. ‘İmam.........
yaparsa, cemaat........ yapar’ derler. Vatandaşın örnek alacağı
kurumlarda bile olumsuzluklar göze çarparsa Allah Aşkına
söyleyin vatandaş ne yapsın? Hepimizin gideceği yer Ilıman
(mezarlık) değilmi? Gözümüzü dolduracak bir avuç toprak
değil mi? Peki giderken, ne götüreceğiz oraya iyiliklerin ve
güzelliklerin dışında!?.. Bir alim şöyle demiş; ‘Cehennemde
ateş yok. İnsanlar Cehennemin ateşini dünyada sırtlarına
sarınıp götürürler ve bu ateşle yanarlar.’
Her şeyin ve sözün özü şu arkadaş: ‘Çok şey beklersek,
dünya bile insana az gelir. Gün gelir dünya bile insanın zindanı oluverir. Elimizdeki ile yetinmeyi öğrenmek gerek. Her
şeye sahip olalım derken elimizdekileri de kaybetmek var.
Hayat bunun örnekleri ile dolu. Bütün dünyaya sahip olsak,
evrene de sahip olmaya kalkarız. Sonsuzluğu yakalamak
isterken son olan sonda kendimizi buluruz. O son olan sonda
iki yol var. Biri cennete çıkar, biri cehenneme. Makam sahibinin de makamsızında konacağı yer musalla. Orda ne makam
var, ne zenginlik var, ne üstünlük. Orda eşitlik var. Tercih
sizin arkadaş...
Yasa hazırlayanlar iyi veya kötü insanların yararına bir şeyler
yapmışlar. Problem yasanın olmamasında veya eksik oluşunda değil, uygulanmamasında, uygulama ortamı bulamamasında veya uygulayıcılar tarafından gaflet ve delalet içinde
olmaları hasebiyle var olan ve uygulama alanı bulunan
yasaları uygulamamalarında.
Uygulansa ne olur?
Bu gün etrafınıza bakın, hemen her gün yukarıdaki sorulara
benzer sorularla karşı karşıya kalmaktayız. Bu da çözüm
değil çözümsüzlüğü üretmekte. Yasakçı ve yasasızları
cesaretlendirmekte, kendilerine uygun bir zemin hazırlayarak
deyim yerinde olursa devlet içinde devlet kurmaktadırlar.
Hepimiz buna ya çeteler diyoruz, ya siyasi güç diyoruz, ya
mafya diyoruz, yada değişik örgüt adları ile hitap ediyoruz,
Yada karanlık güçler vs. diyoruz. Yani bieileri imtiyazlı
insanlar. Var olan yasaların uygulanmasını talep eder veya
uğradığımız haksızlığımızı giderecek kanun, tüzük ve mevzuatları öğrenerek haklarımızı savunursak emin olun ülkemiz
yaşanabilir ülke olacaktır. Eksik olan ve sıkıntı doğuran
konularla da yasa koyucular mutlaka ilgilenerek ihtiyaç
nedeniyle halkın huzuruna yönelik yeni yasalar hazırlanacaktır.
Önce birey olduğumuzun ve haklarımızın olduğu, bu hakların
kanunla korunduğunun bilincine varmak zorundayız.
Hiç kimse haklı olandan üstün ve kuvvetli değildir. Haklı
olan hakkını mutlaka alacaktır.
Haksız olanlar korkak ve ürkekdir. Kuvvetli gibi görünselerde aslında çok zayıftırlar. Haklı olan onlardan daha
kuvvetli ve cesaretlidirler. Kanun ve Yasalarda haklıların
yanındadır. Eninde sonunda haklarını alacak ve haksızlığın
karşısında galip geleceklerdir. Bu dünyada alamasalar bile
öteki dünyada hak iade edilecektir.
Ben ümitsiz değilim. Kanunsuzluğu savunanlar derebeylerdir,
çetelerdir. Var olan kanunlar bile bunların üstesinden gelecektir. Yeter ki yaşadığımız ülkeyi benimseyip sahip çıkalım.
Yandaşlıktan yana değil hak’dan ve adaletten yana olalım.
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Timur Özkan
Arastırmacı, gezgin, gezi yazarı
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Geçen haftanın devamı
Prenses Kadriye, tarihsel ve belgesel niteliği çok yüksek
mektuplarının 1 Mayıs tarihli altıncısında Ankara’yı
anlatır15.
“Ankara bir tepenin üzerine kurulmustur. Enine olarak insa
edilmis olan kent, berrak bir derenin suladığı yesil bir
vadiye hâkimdir. Türk mimari tarzında yapılmıs, mevsimlerin siddetiyle eskimis küçük evler, dar sokakların giriftliği
içinde misafirperver ve aynı zamanda garip bir manzara arz
etmekte. Surada burada eski “Ancyre” kentinin kalıntısı
görünmekte, baska bir devrin harabeleri olan yıkılmıs
kemerleri, devrilmeye yüz tutmus sütunlarıyla Ankara,
geçmis zamanların damgasını tasımakta.” diye baslayan
mektubun ilerleyen bölümlerinde, gerek geçirdiği büyük
yangından gerekse baskent olmasından sonra Ankara’ya
gelen memurların ev ihtiyacından kaynaklanan konut sıkıntısına rağmen büyük hanların, sayılamayacak kadar çok
lokantaların ve hemsirelik vazifesini yüksek tabakaya mensup hanımların gördüğü takdire sayan hastanelerin varlığı
ifade edilir.
Diğer seyahatnamelerde zaman zaman, Ankara ve çevresinden sarap üretilmesinden söz edildiği halde, Prenses
Kadriye, tüm Anadolu’da olduğu gibi Ankara’da da, çok
sert uygulanmakta olan bir içki yasağı olduğun yazar. Öte
yanan, Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün adıyla iki
gazetenin yayınlandığı Ankara’da bir çok önemli okul
vardır, bunların en önemlisi Harbiye’dir. Prense Kadriye bu
mektubunda ilginç bir olaydan bahseder. Toplantı halinde
olduğu bir zamanda, Meclis’in üzerinden uçarak bildiri atan
bir uçak herkesin dikkatini çeker. Oysa bu kâğıtlar, ülkenin
ikinci uçağını hediye eden Samsunlu bir isadamının hayırlı
olsun dileklerinden baska bir sey değildir… (Burada kastedilen Erzurumlu Đsadamı Nafiz Bey (Kotan) olmalıdır.
T:Ö.)

Sovyetler’den Ressam Ziyaretçi
1922’de, zamanın Sovyet Büyükelçisi Aralov’un daveti
üzerine Ankara’ya gelerek üç ay kalan Rus Ressam Yevgeni
Yevgenyeviç Lansere, izlenimlerini “Ankara Yazı” adıyla
yayımlanmıstır.
Avrupalı gezginler gibi Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi
vb tarihi yerlere itibar etmeyen Lansere’nin kitabında yer
alan 40 kadar Ankara resmi arasında daha çok sokak manzaraları, eski Ankara evleri, zanaatkârlar, yerel giysiler,
dikkat çekmektedir. Lansere, Ankara’da bulunduğu
dönemde tanık olduğu yangını bile çizmeyi ihmal etmez.
Lansere’ye göre Türkler, Ankara sözcüğünü ilk “a”sını vurgulayıp, ikincisini yutarak “Ang’ra” biçiminde telaffuz
ederler.
Çankaya’da Mustafa Kemal Pasa tarafından da kabul edilen
Lansere, Büyük Önder’in bir portresini de çizer. Lansere
ayrıca 11 Eylül’de İzmir’in kurulunun haberini alan
Ankaralıların doğaçlama kutlamalarına tanıklık eder.
Ankara gezisinin sonunda, geldiği gibi İnebolu üzerinden
ülkesine dönmek üzere yola çıkan Lansere dönüs yolunda
bir eskıya saldırınsa da uğrayarak soyulur.
“Bu yoldan gecen postaya ilk defa yapılan bir saldırı değildi ama yine de beklenmedik bir olaydı; zira bizi buraların
Kafkas’a hic benzemediğine inandırmıslardı… Ankara’da
hic hırsızlık olmaması, onemli ozelliklerinden bir tanesidir.
Komsularımızın coğu zaman camasırlarını, bakır kaplarını,
ev esyalarını geceleri avluda bırakmaları beni sasırtıyordu;
oysa biz sehrin kenar mahallesinde oturmaktaydık ve burada sokak fenerleri, polis karakolu yoktu…
Ayrıca Ankara’da kapıcı muessesi de yok.
Biz aksam gec saatte Kastamonu’ya varabildik ve orada
gurultu koparttık; olağan bir sorusturma sonrasında, benden
eskiyalatın portrelerini cizmemi istediler ve jandarma,
ortaya cıkan resimleri alarak aramaya koyuldu. İki gun
sonra Đnebolu’ya vardığımızda, eskıyaların yakalandığı
haberini bize ilettiler. Ama benim bunun sıradan bir Doğu
jesti olduğu yonunde bir endisem var.16

Yarının bu Ankara’sı, Kemalist Türkiye’nin Sembolüdür.
Aynı yıl ve hatta aynı günlerde (Đzmir’in geri alındığı
dönemde) Ankara’nın iki konuğu daha vardır. Leonid ve
Friedrich adlı Komintern delegelerinin amacı Anadolu’daki
büyük değisimi gözlemlemek ve tahlil etmektir. Ertesi yıl
Berlin’de “Ankara 1922” adıyla yayınlanan kitaplarında
daha çok bölgenin ve dünyanın siyasi durumunu irdeleyen
yazarlar “Ankara Türkiye’si” baslıkla bölümde
Ankara’yı söyle anlatırlar:
Almanya’da eskiden bilinen ve Enver Pasa idaresindeki
İkinci Wilhelm’in muttefiki olarak savasa katılan eski
Turkiye yok artık.Yeni Turkiye’nin “Boğazici’ndeki hasta
adam”la hicbir ilgisi yok. Turkiye’nin sembolu artık
İstanbul’da Altın Boynuz Halic) değil. Yeni Turkiye,
Ankara adıyla tanımlanıyor.
Ankara nedir? Ustunde cok eski zamanlardan kalma muhtesem kale harabelerinin bulunduğu bir tepenin etrafındaki 50
bin nufuslu eski ve gercek bir Doğu sehri. Yalnızca yerlileri
Ankara’nın girdili cıktıkları sokaklarında yollarını bulabiliyorlar ve yalnız onlar –bizim ilk 14 gunde yaptığımız
gibi- eski mezarlıkların yanından gecerek butun bir sehrin
etrafını dolasamaya mecbur kalmadan sehrin bir ucundan
oteki ucuna nasıl gidileceğini biliyorlar.Yıllar once sehrin
bir kısmının yanıp kul olduğu labirenti gormemek de ancak
orada (eski mezarların olduğu yerde) olanaklı. Ve butun
Doğu kentleri gibi Ankara da cok pis, cok kuru, toz, her
cins hasaratla dolu. Bir Avrupalı icin soluk alacak havayı
bulmak zor.Buna karsılık her yerde bol miktarda mikrop
var; ozellikle sıtma hastalığı gerek yerliler gerekse
Avrupalılar arasında yaygın.Ama bunun yanında yeni bir
Ankara kendini mujdeliyor.
Geleceğin bu kentinin yolunun, kentin cok dısındaki istasyondan baslamasına hic sasmamak gerek. Tasraya sanayilesmis Avrupa’nın guclu esintisini tasıyarak Đstanbul’dan

gelen bu demiryolu değil midir? Bu istasyondan ballayarak
genis ve dumduz sokaklar sehre uzanıyorlar.
… Yarının bu Ankara’sı, Kemalist Turkiye’nin semboludur.
Dunya Savası’nın yok ettiği eski Turkiye’nin yıkıntıları
uzerinde yeni bir Turkiye gelismektedir. Hukumetin basında
uc yıldır Yunanistan ve İngiltere’ye karsı umitsiz bir savas
veren ve birlikleri tam su sıralarda buyuk bir saldırıya
baslayan Mustafa Kemal var.17

Güzel ve Asil Ankara!
“Gazi’nin Ülkesi” adlı romanın yazarı Nelia Pavlova,
1930’larda geldiği ve ülkemizi ziyaretinden memnun
kalarak yazdığı romanında, Ankara’dan ayrılısını bir yazar
ve bir kadın duyarlılığıyla anlatır.
İri siyah gozlu, guzel Ankara’yı terk ediyoruz. Bu gece o,
altın gibi sapsarı, gelincikler kadar kıpkırmızı, kendine has
guzellikleri olan roblarına burunmus bize adyo demek icin
sabırsızlanıyor. Yaz ve guz aksamlarını andıran batı ufkunda, yaylaları kadar genis olan keskin ve dinc yamaclarının
bitkin, sapsarı, dermansız dustuklerini goruyorum.
Esen kal guzel ve asil Ankara! Seni sevgilisinden uzaklasan
bir asık gibi muteessir, muteeellin bırakıyorum. Senin
muzaffer ve parlak gencliğinin karsısında ruhumun heyecanlara boğulduğunu ve titrediğini hissettim… İste dudaklarından dokulmek isteyen mukaddes sairlerinden birinin
perisan mısralarıyla bu hazin ask ve nedamet nağmelerini
tekrar etmekten kendimi alamadım.18

Ankara’nın İlk Rehber Kitapları
İsviçre’de doğan Ernest Mamboury hayatının büyük bir
bölümünü İstanbul’da geçiren bir bilim adamı ve arastırmacıdır. Memleketi Lozan’da resim öğretmenliği yaparken,
izinli olarak geldiği İstanbul’dan bir daha ayrılmaz.
Mamboury, ressam ve topograf olarak pek çok arkeolojik
çalısmaya da katılır ve 1921’den itibaren bir süre de basta
Galatasaray Lisesi olmak üzere çesitli okullarda Fransızca
ve resim öğretmenliği yapar. 1953 yılında hayatını kaybettiğinde geride bıraktığı pek çok kitabı arasında Đstanbul ve
Ankara’nın gezi rehberleri de vardı. “Constantinopole
Guide Touristique” adıyla ilk kez 1925 yılında yayımlanan
İstanbul rehberi, daha sonraki baskılarında hem Osmanlıca
hem Fransızca olarak yayımlanmıs ve hatta Đngilizceye ve
Almancaya da tercüme edilmis ama 1933 ve 34’de iki kez
Fransızca olarak basılan ve Ankara’nın “ilk gezi rehberi”
özelliği tasıyan “Ankara Guide Touristique” ise her nedense
bugüne kadar Türkçeye çevrilmemistir19...
Yedi bölümden olusan kitabın Ankara - Haydarpasa arasının
anlatıldığı bölümleri bir seyahatname, Ankara’nın merkezi
basta olmak üzere Dikmen, Etlik Keçiören gibi bazı semtlerinin ve de Sivrihisar, Bala, Çorum gibi yakın çevresinin
çesitli çizim ve fotoğraflarla desteklenerek ayrıntılı bir
biçimde anlatılığı son bölümleri rehber özelliğindedir.
Bugün ancak bazı sahaflarda ve çok nadir olarak bulunabilen Ankara Guide Touristique Ankara için bir “ilk”
olmanın ötesinde Cumhuriyet Ankara’sı hakkında çok
önemli bir belgesel niteliğinde bir kitap olup en kısa
zamanda Türkçeye çevrilmesi ve yeniden yayımlanması hiç
kuskusuz Ankara için önemli bir kazanç olacaktır.
Ankara hakkında bir diğer rehber kitap ise; Türkçe ve
İngilizce olarak yayınlanan ve Ankara’nın bilinen en eski
“Türkçe” rehberi olma özelliği tasıyan “Ankara
Rehberi”dir, Ankara Kulübü tarafından 1949 yılında yayımlanan eser Arkeolog Nurettin Can Külekli tarafından
kaleme alınmıs, Kamuran Serif Saru tarafından İngilizceye
çevrilmistir20.
Ankara’nın coğrafi durumu ve nüfusuyla baslayan, daha
sonra Ankara Balı, Armudu, Kedisi ve Keçisi gibi
Ankara’nın sembol değerlerinin tanıtımına yer veren kitap
Ankara’nın semtleri ve ilçeleriyle devam etmektedir.
Burada verilen bilgilere göre: Ankara’nın 18. yüzyıl basında
45 bin (Kaynak: Tourneford) olan nüfusu 1830’da 28 bin
(Kaynak: Ch. Texier) 1860’da tekrar 45 bin (Kaynak:
Perrot) ve 1890’da tekrar 25-30 bindir (Kaynak: Naumann).
Tahminlere dayanan bu inisli çıkıslı rakamlardan sonra
nüfusumuzun; 1927’de yapılan ilk nüfus sayımında 74.533
ve 1945 yılında yapılan (kitabın yayım tarihi itibariyle) son
sayımda ise 226.712 olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda son
bir ilginç ayrıntı ise Ankara’da yasayan erkek/kadın oranı
hakkındadır. 137.058 olan erkek nüfusuna karsın Ankara’da
yasayan kadın sayısı 89.654 olup, bu rakam yaklasık olarak
her bes erkeğe üç kadın düstüğü (veya kadınların büyük bir
kısmının nüfusa yazılmadığı) anlamına gelmektedir…
Yazarı, bir arkeolog olduğu için olsa gerek, kitabın en genis
bölümü Ankara’nın tarihine ayrılmıstır. Đlkçağlardan baslayarak Ankara’nın baskent olduğu döneme uzanan zengin
tarihinin anlatıldığı bölümlerden sonra Kazılar ve Anıtlar
ayrı baslıklar halinde ele alınmıstır. Anıtlar bölümünde
tanıtılan yapılar arasında; günümüze ulasamayan ve Etlik
Yolu’nun sağında yer aldığı, 1759’da yapıldığı, 1860’da
onarıldığı ifade edilen ve Anadolu isi çinilerle kaplı Vank
Manastırı dikkat çekmektedir.
Zamanın baskı teknolojisiyle olabildiği kadar fotoğraflarla
ve çizimlerle desteklenen kitapta yer alan fotoğraflar arasında; 1937 yılında Atatürk’ün Ankara’ya gelisinin yıldönümü
anısına bastırılan bir para veya madalyonun resmi ile
Erzurum mahallesindeki eski bir Ankara evini kesiti gibi
bazı özgün çizimler öne çıkmaktadır. Bütün bu özellikleriyle Ankara Rehberi; tıpkı Mamboury’nin “Guide
Touristique”i gibi, dönemin Ankara’sı için önemli bir belgesel eser niteliği de tasımaktadır.
Osmanlı, Selçuk gibi yapıcı olmadı…
Özü itibariyle bir seyahatname olmamakla birlikte ilk kez
1946’da yayınlanan ve daha sonra MEB’in 1000 Temel
Eseri arasında da yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bes
Sehir adlı eseri Erzurum, Konya, Bursa ve Đstanbul ile birlikte dönemin Ankara’sında edebi bir lezzetle anlatır21.
Ankara, uzun tarihinin sasırtıcı terkipleriyle doludur… Ahi
Serafeddin’in turbesini asırlarca Groke-Romen arslanlar bir
nobetci sadakatiyle beklerler ve bu yuzden Arslanhane adını
alan caminin hakikaten essiz mihrabında, Etiler’in toprak
ve bereket ilahesinden baska bir sey olmayan bir yılan son
derece kuvvetli plastikliğiyle meyveler arasında dolasır ve
caminin o kadar sasırtıcı bir safiyetle boyanmıs ağactan
sutunları Bizans ve Roma baslıkları tasır.
… Bu terkiplerin en manalısı Đmparator Augustus’un serefine toprağa dikilmis mermer bir kaside olan Roma mabe-

ARAŞTIRMA

dinin kalıntılarıyla yanıbasındaki Hacı Bayram-ı Veli
Camii’nin beraberce teskil ettiği zıtlar mecmuasıdır. Bitmis
veya tam diyebileceğimiz hiçbir eser bu toprağın macerasını bu kadar güzel hülasa edemez. Hacı Bayram’ı Roma
kartalının bu mermer yuvasında çilehanesini seçmeye
götüren gizli tesadüf nedir? diye soran Tanpınar, söyle
devam eder; Kurduğu Bayramiye tarikatı esnaf ve ciftcinin
tarikatıdır.Boylece Anadolu’da Horasanlı Baba Đlyas’la
baslayan genis koylu hareketiyle ahilik teskilatı onun
etrafında birlesir. Daha sağlığında hareket o kadar genisler
ki II. Murad yanıbasında gelisen bu manevi saltanattan urkerek Seyh’i Ankara’dan Edirne’ye getirir. Ve ancak niyetlerinden iyiden iyiye emin odluktan sonra geri gondermeye
razı olur. Hakikatte bu telasa hic luzum yoktu. Hacı
Bayram, imparatorluğun ic nizamını yapıyordu.
Tanpınar, seyahatnamelere atfettiği önemi ifade ederken
“BirTürk sehrinden bahsedip de Evliya Çelebi’yi hatırlamamak kabil değildir. Cetlerimizden iki kisi vatan haritasını
benimsemislerdir.
Bunlardan birincisi Mimar Sinan’dır XVI. Asır Türkiye’sini
onun eserlerinden bulmak daima mümkündür.
Đmparatorluğun bu dehadan payını almamıs pek az büyük
sehri vardır.
… İkincisi baslı basına bir vatan aynası olan Evliya
Çelebi’dir.
Bu ayna bazen ufak ilavelerle, fakat daima aslın büyük
çizgilerine sadık kalarak, bütün XVII. Asır Türkiye’sini
verir. Evliya Çelebi’nin Ankara’sı, muasırı olan yahut sonradan gelen seyyahlarınkine benzemez. Daha ziyade fantastik bir sergüzestin etrafında toplanır.Ankara’ya gelen
Evliya Çelebi, vakıa bu sehri kalesi, hisarı, pasa sarayı, serdarı, hususi kazanç kaynakları, bahçelerinin meyvesi,
mektep ve medrese, cami sayıları ve adetleriyle tasvir
etmekten geri kalmaz…” cümlelerini kullanır.
Ankara için “Osmanlı hiçbir zaman Selçuk gibi yapıcı
olmadı” diyen Tanpınar’a göre Ankara, “İstiklal Mücadelesi
yıllarından bütün mazisini yakarak” çıkmıstır.
Seyahatnamelerdeki yolculuğumuz simdilik burada sona
eriyor.
Çesitli tarihlerde yolu Ankara’dan geçen yerli ve yabancı
seyyahlar ve Ankara hakkında yazılanlar bunlardan ibaret
değildir. Ankara’nın uzak ve yakın geçmisinin izlerini baska
seyahatnamelerde de aramaya devam edeceğiz.
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Mülkiyeden
KİMİZ BİZ?
Okan ÖZDER Mekteb-i Mülkiye

“Pers imparatoru Kambis, Mısır seferine çıkarken
zaferinden emindi. Çünkü bütün kâhinleri ittifak halindeydi.
Mısır’ın fethi yakındı ve öyle de oldu. Kırk gün kırk gece
sürdü Nil’in yanı başındaki savaş. Ve Mısır düştü.
Ama önceden müjdelenmiş bu fetih acımasız Pers
İmparatoru’na kâfi gelmedi.Merkiz Kalesi’nin önüne bir
otağ kurdurdu ve mağlup Mısır Kralı Kısamelutu’yu huzuruna çağırttı. Amacı belliydi: Mağlup kralı daha da aşağılamak.
Muzaffer Pers alayları otağın önünden geçti önce. Ardından
da mağlup Mısır ordusunun Generalleri; başları önde ve
yüzlerinde horlan manın utancı. Generalleri öteki rütbeli
askerler izledi. Hangi Kral bu utanç verici manzara karşısında aşağılanmanın ezikliğini duymaz ki?
Oysa Mısır Kralı gözünü kırpmamıştı, öylesine gururluydu,
öylesine soğukkanlı. Perişan bir halde önünden geçen ordu
sanki kendi ordusu değilmiş gibi. Sonra Kral’ın sevgili kızı
Mısır Prensesi geçti otağın önünden beş paralık bir cariye
kılığında. Pers ordusunun çirkin bir aşçı yamağı saçlarından
tutup sürükledi prensesi. Bunu gören Mısır ahalisinin acı
çığlığı yeri göğü inletti. Hangi yürek o güzeller güzeli prensesi böyle bir düşmüşlük içinde görmeye katlanabilir? Fakat
Mısır Kralı’nın kılı dahi kıpırdamamıştı. Bir aşçı yamağının
cariyesi olan kız sanki kendi kızı değilmiş gibiydi. Az sonra
kralın biricik oğlu veliaht prens geçti otağın önünden...
Kolları bağlı, ayakları prangalı, iki yanında dağ gibi birer
Pers askeri darağacına doğru sürüklediler veliaht prensi ve
hemen oracıkta idam ettiler. Fakat Kral kılını bile kıpırdatmadı. Az önce idam edilen oğul sanki kendi oğlu değilmiş
gibi...
Sonunda hizmetçisi geçti otağın önünden. Mısır Kralı yerden yere attı kendisini. Hizmetçisini zincire vurulmuş
görünce acımasızca yumruklar göğsünü, dövündükçe
dövündü, iki gözü iki çeşme... Pers İmparatoru hem memnundu bu manzaradan hem de hayretler içindeydi.
Ordusunu, kızını, oğlunu, ülkesini, her şeyini kaybetmiş bir
Kral soğukkanlılığını korudu da; maiyetinde en değersiz
kişinin, hizmetçisinin perişanlığını göründüğünde böylesine
yıkıldı.
Neden?
Çünkü insan en değersiz şeyini kaybedince her şeyi kaybettiğini, insan olduğunu anlar.”*
Yukarıda tarihten bir sahneydi, insanlığı özetleyen bir sahne.
İnsanlık var oluşundan beri yanlış, karanlık ve dikenli yolda
yürümeye çalıştı. Aklını kullanamadığı için yürüdü bu yollarda hırsızlık yaptı, dünya malına değer verdi, karşısındakine saygı göstermedi. Yasak olana koştu, ölüme karşı
direndi, herkesin bir olduğunu unutup parçalara ayrıldılar,
toplum olamadılar, bir olamadılar. Diller değişti, düşünceler
değişti, renkler değişti, inançlar değişti. Kısacası olmaması
gereken herşey oldu.
Romalı şair Ovidinus mısraların da "yasaklanmış olana
erişmektir amacımız" der. Yasak olana erişme tutkusu;
insanoğlunun varoluşundan beri göz ardı edilmeyecek olan
bir gerçeği. Hz. Adem ve Havva yasak olduğu için yediler o
meyveği. Promete yasak olduğu için çaldı ateşi Gök
Tanrılardan.Necip Fazıl yasaklandıkça çıkardı mecmuasını.
Ve tüm devrimler yasaklara karşı yapıldı.
İnsanoğlunun en büyük isyanı ölüme karşı oldu.
Ölümsüzlüğü aradı insanlar. Sevdikleri bu dünyayı, düzeni
bırakmak istemediler. Sonsuzluğu sahiplenmek istedi tüm
insanlık, kalmak istediler bu yaşam döngüsünde sonsuza
dek. Çare aradılar yıllarca, icatlar buldular, keşifler yaptılar,
sonsuzluğu aradılar her daim. İlaçlar buldular hastalıktan kurtaracağına hasta eden. Hayvanları, bitkilerin genleriyle
oynadılar yaradılışa saygı duymadan. Radyasyonu keşfettiler
mutasyon geçirmek için. Kendi yaşamları için toplumları
öldüren silahlar icat ettiler.
Amaçları için gereken herşeyi yaptılar,hırsızlık,namussuzluk,saygısızlık... Bu iş fikir hırsızlığına kadar uzandı.
Fikirleri çalınan Lacenaire hırsızlarına şu şiiri yazmıştır; Ben
bir hırsızım,namussuzum,/Düpedüz bir haytayım,doğru!/
Ama meteliğim yoktu çalarken./Aç köpek fırın deler
demişler./Ama siz beynimi çalıyorsunuz, Ne kadar beyinsizmişiniz meğer! Lacenaire'nin dediği gibi insanoğlu beynini kullanmadı,düşünmediği için hırsızlık yaptı. Gerçekleri
bırakıp sahte olana ulaşmaya çalıştı. Düşünmediler,fikir
üretmediler. Dogmalarda takılı kaldılar. Çekiştiren herkesin
peşinden gittiler. Her denilene inandılar. Ama bilmiyorlardı
ki her denilene inansak, inançsız kalır köreliriz.Köreldi insanlar, fikir üretemedi, düşünemedi,inançsız kaldılar. Yol
göstereci olarak bir deniz fenerine değil bir ateş böçeğine
inanır oldular.
Gruplara, parçalara bölündü tüm insanlık. Gerçekte olan ise;
Bu dünya da iki tür insan vardır; İyiler- Kötüler, daha
gerçekçi bir söylemle Namuslular-Namussuzlar. Pers
imparatoru Kambis bir namussuz, Mısır Kralı Kısamelutu
ise bir namuslu.Kambis kibiriyle yaşayan,narsis bir kişilik,bir
machiavellist. Kısamelutu ise tanrılardan ateşi çalan Promete
gibidir,toplum için Kafkas dağına zincirlenmeyi göze almış.
Her insan sabah kalktığında aynanın karşısına geçip kendisine sorması gereken soru "Kimim ben ve hangi taraftayım,
iyi bir insanmıyım yoksa kötümü? Kambis gibi bir namussuz mu olmalıyım yoksa Kısamelutu gibi namuslumu
olmalıyım?"
Bir insanın sahip olduğu tek mülkiyeti kendi
bedenidir."Kimin için yaşarız?" sorusunun cevabı ise işte
burda,kendimiz için yaşarız.Sahip olmaya çalıştığımız değer
ise Saygınlık.Her insan yaşadığı toplumda saygınlık kazanmak ister.Bunun içinse kendi bedenimize verdiğimiz değeri
başka bedenler içinde vermeli,davranış ve düşüncelerimiz ile
bunu desteklemeliyiz.Hatta yer yer kendi bedenimizi
başkaları için hibe etmeliyiz,sevdiklerimizi toprağa vermeliyiz.Hatta sevdiklerimizi kaybetmek zorundayız.Yoksa değerlerini nasıl anlarız.Hepsi saygınlık kazanmak uğruna yapılan
davranışlar.Saygınlık kazanmak için sağlam bir kişiliğe sahip
olmamız gerekiyor.
Kişilik ise doğduğumuzda nüfus idaresinin verdiği kimlikte
değil,kişinin kendisine sorduğu "Kimim ben" sorusuna
verdiği cevaplarla kazanılır.
O halde kimiz biz? Bu hayatta beyni kibirle dolu Kambis
mi,diğer insanlara saygı duymayan Machiavelli
mi,kardeşine bile kin güden Kabil mi? Yoksa hizmetinde ki
en değersiz kişi olarak görülen insanları dahi kendi canından
bilen Kısamelutu mu,toplum için kendini feda eden Promete
mi,inandığı değerler için herşeyini sunan Habil mi?
İşte bizde bunlardan biriyiz,ama hangisi? Düşüncelerimiz,
davranışlarımız, kişiliğimiz, toplum bilincimiz, sahip olduğumuz saygınlığımız bizi bunlardan biri yapar.Peki biz hangisi
olmak için çaba harcıyoruz?
*Türkiye'nin Ruhu belgeseli senaryosu, Metin Tavukçuoğlu
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Beypazarı’nda uygulamalı çevre eğitimi projesi
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uygulamaları ile çevreye yönelik düşünce, tutum
ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir
artış sağlamak ve meslek yaşamlarında çevreye
yönelik, araştıran ve sorgulayan bilim okuryazarı
bireyler yetiştirmelerine katkı sağlamak.
Öğretmen adayı katılımcılarda aranan özel şartların 2. ve 3. Sınıf öğrencisi olmaları, daha önce
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu tür bir
etkinliğe katılmamış olmaları, kesinlikle sigara
kullanmıyor olmaları, Sağlık problemi (kronik
rahatsızlık, polen alerjisi vb.) olmaması gibi gibi
şartların arandığı belirtildi.

Tübitak 4004 projeleri kapsamında desteklenen
Gazi Üniversitesi işbirliği ile (Beypazarı’nda
uygulamalı çevre eğitimi II) isimli proje 28
Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Beypazarı
Halkevinde gerçekleştirilecek.

Bu projeye Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki eğitim fakültelerinin tüm branşlarında öğrenim gören 35 öğretmen adayı katılacak. Bu projenin amacı, farklı disiplinlerde öğrenim gören
öğretmen adaylarının proje süresince gerçekleştirilecek olan tarihi, coğrafi ve kültürel eğitim

Gazi Üniversitesi öğretim Görevlisi Mustafa
Aydoğdu, ‘’Öğrenme, okulla sınırlandırılmayacak kadar kapsamlı eğitim faaliyetlerini içeren
bir süreçtir. Çevre eğitimi de doğal ortamlar
içerisinde gerçekleştirildiğinde anlam kazanan
disiplinler arası bir yaklaşımdır. Doğada gerçekleştirilen uygulamalı çevre eğitimine yönelik
etkinlikler öğretmen adaylarının dünyanın
doğasını merak eden, bilimsel problem
çözümüne ve araştırmalara değer veren, evreni
araştırırken şüpheci, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip bilim okuryazarı bireyler
olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının bir
çoğunun ders içerikleri arasında çevre eğitimi
dersinin yer almaması onların çevreye bakış
açılarını ve farkındalıklarını olumuz yönde etk-

CANLI MÜHRE İLE KAÇAK KEKLİK AVI YAPAN
1 KİŞİ YAKALANDI.

Beypazarı ilçesi Tahirler köyü
Saraycık mevkiinde kafesteki
keklikleri kullanarak ve tuzak
kurarak avlanan 1 kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Beypazarı yetkilileri bir ihbarı
değerlendirerek 72 DU 119
plakalı araçla saraycık mevkiinde canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan şahsa baskın

düzenledi. Yabani keklikleri
avlayan TT adlı şahıs 2 kafes,
2 keklik ve 2 takım tuzak ile
birlikte 1 kişi yakalandı. Kafes,
keklik ve tuzaklara el konularak
şahıs hakkında işlem yapıldı.
Daha öncede aynı suçtan
yakalan Batman nüfusuna
kayıtlı 37 yaşındaki T.T’ye
2000 TL idari para cezası kesildi. Avda kullanılan kafes içindeki 2 keklik, kafes ve tuzakta
kullanılan ağ malzemelerine de
el konuldu. Keklikler sağlık
raporu alındıktan sonra aynı
bölgede doğaya bırakılacak.
Kaçak keklik avı yaparken
yakalanan Batman nüfusuna
kayıtlı olduğu öğrenilen T.T nin
mevsimlik tarım işçisi olarak
Beypazarı’na geldiği, Kırbaşı
beldesi Akdemir mevkiinde
çadır kentte kaldığı öğrenildi.
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ileyerek mesleğe başlamalarına neden olmaktadır. Ülkemizde bu eksikliği tamamlamak
amacıyla her yıl belirli dönemlerde TÜBİTAK
tarafından doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında projeler desteklenmektedir. Bu çalışmada da TÜBİTAK tarafından doğa eğitimi ve
bilim okulları kapsamında desteklenen
“Beypazarı’nda Uygulamalı Çevre Eğitimi” projesini amaç, hedef kitle, gerçekleştirilen etkinlikler, etkinliklerin kapsamı ve eğitmenler
konusunda tanıtmak amaçlanmaktadır. Daha
önce 15-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında 1
ncisi gerçekleştirilen Projeye farklı disiplinlerde
öğrenim gören 25 öğretmen adayı katılmıştır.
Proje ülkemizin kültürel zenginlikleri ve doğal
güzellikleri ile dolu bir yerleşim merkezi olan
Ankara ili Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Bu projede, farklı disiplinlerde alanında
uzman 23 bilim insanı eğitmen olarak görev
almıştır. Eğitmenler tarafından yapılandırmacı
eğitim yaklaşımı doğrultusunda, öğretmen adaylarının yaparak yaşayarak aktif bir şekilde
öğrenmelerini sağlayacak gözlem, oyun ve
yaratıcı drama etkinlikleri, işbirlikli grup çalışmaları, uygulamalı atölye çalışmaları, çevre ve
doğaya yönelik farkındalık sağlamalarına yönelik tartışmalar, tutum ve davranışlarını olumlu
yönde etkileyecek arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir’’ dedi.

Kurtlardan kurtarılan yavru geyik
tedavi ediliyor.

Beypazarı Kabaca Köyü Avdan mevkiinde kurtların saldırısına uğrayan yavru
geyik Kabaca Köyü Muhtarı İbrahim
Uslu tarafından kurtarıldı.
Avdan mevkiinde davarları otlatan
Kabaca Köyü Muhtarı İbrahim Uysal
yavru geyiğe kurtların saldırdığını
gördü. Köpeklerinde yardımıyla 2 aylık
olduğu belirtilen yavru geyiği kurtlardan kurtaran Uysal Milli Parklar av ve
yaban hayatı yetkililerini aradı.
Nallıhan’a bağlı Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Şefliği Beypazarı ekipleri olay yerine
intikal etti. Geyik
yavrusunun kurtlar
tarafından sol arka
baldırından et
parçasının
kopartıldığını
gördüler. Yaralı Geyik
yavrusu Acil olarak
Beypazarı ilçe merkezine
getirildi. Ayaş İlçe Tarım
Müdürlüğünde görevli Veteriner
Hekim Bayram Özkan’ı arayan ekip
görevlileri
Özkan’ın
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
düğünde
ÇELEN REKLAM WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
olduğunu
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
öğrenince
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
Beypazarı
tescillerini de biz yapýyoruz
İnözü
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
mevkiinde
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
turistik bir
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
tesiste
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
yapılan
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
düğün yerEvinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
ine giderek
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
yaralı yavru
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
geyiğin ilk
Domain ve Hosting Paketlerinde
tedavisi
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Çelen Reklam hizmetinizde.
düğün
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
yerinde
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
yapıldı.
FİYATLARI
B
i
z
e
T
r
a
n
s
f
e
r
E
d
i
n
Ýþte size fýrsat. Çelen Reklamcýlýða gelin.
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Akşam
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın
Fiyatları Düşürdük
vakti
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
nedeniyle
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 100 TL
bazı iğne
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
ve ilaçlara
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
ihtiyaç
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
olduğu için
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
yavru geyik

Beypazarı Devlet Hastanesi Acil Servis
önüne getirildi. Yaralı yavru Geyiğin
tedavisi hastaneden temin edilen iğne
ve ilaçlar yardımıyla hastane acil servis
önünde yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği
Beypazarı görevlisi Orman Muhafaza
memuru İsmail Meşe; mühendisliğimize gelen bir ihbar üzerine
Beypazarı Kabaca Köyünden Kabaca
Muhtarı İbrahim Uslu’nun
telefon etmesiyle yaralı
kızıl bir geyik yavrusunu
kurtların elinden
aldığını ihbarını verdi.
Hemen olay yerine
gittik. Burada hayvanı aldık. Yalnız
tabi ki kurtlar hayvana saldırmışlar.
Köpekleri kurtarmış.
Sağolsun duyarlı vatandaşların sayesinde geyiği
aldık. Beypazarı’nda bir
veterinere tedavisini yaptırdık.
Tedaviden sonra, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal yaşamına
bırakacağız.
Veteriner Hekim Bayram Özkan ise ;
‘’yaklaşık 2 aylık olduğunu tahmin
ettiğimiz dişi bir geyik yavrusu arazide
kurtların saldırısına uğramış. Sol bacak
dış yüzeyde bir miktar doku kaybı var.
Şu anda ilk müdahalelerini yaprık.
Bundan sonraki diğer müdahaleleri için
de Ankara Üniversitesine sevkettik.
Gerekli tedavi orda devam edecek. Şu
anda sağlık durumu iyi. Bu mevsim
özellikle geyiklerin yavrulama mevsimi olduğu için küçük ve savunmasız
bulunan hayvanlara vahşi hayattan
kurtlar, tilkiler saldırıyor. Bu tür
vakalar sıkça rastlanıyor. Bölgemizde
de çok fazla geyik var. Geyik sürüleri
var. Sağolsun Orman muhafızları,
orman muhafaza memurları yaban hayatı koruma görevlisi arkadaşlar bu
konuda oldukça hassas. Buldukları bu
tür yaralı vakalara çok titizlikle dikkat
ediyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama ilçemiz standartalarında
yapılabilecek tüm tedavileri yaptık.
Bundan sonra üniversitede tedavimiz
devam edecek’’ dedi.

Beypazarı'nda 28 Kök Hint Keneviri
Ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Beypazarı Emniyet
Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Karanfil sokak
28/1 adresinde bir eve sabah saat 06:00 civarında yaptıkları operasyonda 28 Kök Hint Keneviri
ele geçirildi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş
ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan arama
izni ile Kurtuluş Mahallesi Karanfil Sokak 'da
Mardin nüfusuna kayıtlı M.Ç. 'ye ait eve baskın
düzenledi. Operasyonda, evin önünde sandık
içinde 28 kök hint keneviri ele geçirildi.
M.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Namaz saatleri

GÜN Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý

17
Haziran
Pazartesi
18
Haziran
Salı
19
Haziran
Çarşamba
20
Haziran
Perşembe
21
Haziran
Cuma
22
Haziran
Cumartesi
23
Haziran
Pazar

2.56

5.13

13.01

16.59

20.28

22.25

2.56

5.13

13.01

16.59

20.29

22.25

2.56

5.13

13.01

17.00

20.29

22.26

2.56

5.13

13.01

17.00

20.29

22.26

2.57

5.13

13.01

17.00

20.29

22.26

2.57

5.13

13.02

17.00

20.30

22.26

2.57

5.14

13.02

17.00

20.30

22.26

AYAÞ - GÜDÜL...................................... : 2 dakika sonra
BEYPAZARI........................................... : 4 dakika sonra
NALLIHAN............................................. : 6 dakika sonra

NÖBETÇÝ ECZANELER

17 Haziran Pazartesi - 23 Haziran Pazar

17 Haziran Pazartesi..... Dileksu Eczanesi .....................
18 Haziran Salı............. Mesut Eczanesi........................
19 Haziran Çarşamba... Çağlar Eczanesi......................
20 Haziran Perşembe.... Y. evren Eczanesi....................
21 Haziran Cuma.......... B. Sağlık Eczanesi...................
22 Haziran Cumartesi... Merkez Eczanesi.....................
23 Haziran Pazar.......... Çağlar Eczanesi.......................
Cumartesi günleri 13.00’dan sonra sadece nöbetçi eczane açýktýr

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým.................................................................112
Yangýn..........................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................156
Su Arýza................................................ ......................185
Telefon Arýza................................................................121
Devlet Hastanesi.................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.......................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý................................................762 25 10
Ýtfaiye..........................................................000-763 10 18

ÇELEN
REKLAM AJANSI
DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 10 Dakikada hazır
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 JÝT AL B AS KI S ÝST EMİ İL E A F İŞ B AS KIS I
Çelen Reklam Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No: 7- 6
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Gsm:0.532.557 98 53

