Tuncer Kaplan Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

2009 seçimlerinde Beypazarı Belediye
Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan gazetemize yaptığı açıklamada 2014 yerel seçimleri
için Beypazarı Belediye Başkanlığına yine
aday adayı olduğunu açıkladı.
MHP’den Ak Partiye geçen Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp’in aday
olmayacağını da açıklayan Tuncer Kaplan
Özalp’le görüştüğünü ve Özalp’in aday
olmayı düşünmediği sözü üzerine aday adayı
olarak ismini açıkladığını belirterek aday
adaylığı sürecinde ve aday olduktan sonra da

Özalp’in kendisini destekleyeceğini, aday
adaylığını açıklaması halinde Özalp için bir
sıkıntı olmayacağını görüşmesinde açıklaması üzerine aday adaylığını açıkladığını
belirtti.
Adaylık için Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığına resmi müracaatını da yapan
Kaplan aday olduğu takdirde seçimi alacağını belirterek, geçmiş dönemde aday
olduğunda kendisine seçim kaybettiren
olumsuz nedenlerin ortadan kalktığını, aday
olması yönünde kamuoyunda da bir beklen-

tinin olduğunu dile getirerek, aday adayı
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Merkez ve Ankara İl Teşkilatı ilede yakın
diyaloglarını sürdürdüğünü belirterek Ak
Partiden aday adayı olarak ortaya çıkan
herkesin çok değerli insanlar olduğunu,
Beypazarı’nı yönetmeye talip olmanın çok
büyük bir erdem olduğunu ve adaylık
konusunda kendisinin diğer adaylardan bir
adım önde olduğunu belirtti. Röportajı Sayfa 4’de
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Gazetecilik Reklamcılık Matbaacılık

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Karlıdağ; ‘’Beypazarı’nda WC sorunu, Otopark sorunu, temizlik sorunu marka kente yakışmıyor.
Uruş Belediye Başkanı ve Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Aday Adayı Osman Şefik Karlıdağ Beypazarı hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Karlıdağ; ‘’Beypazarı’nın yıllardır var olan, hatta ilçeyi ziyarete
gelenlerin bile artık dillendirmeye başladığı sorunlar ne zaman
çözülecek? Marka Kent’e yakışıyor mu?’‘ dedi.

Uruş Belediye Başkanı ve Ak
Parti Beypazarı Belediye
Başkan Aday Adayı Osman
Şefik Karlıdağ Marka Kent
olarak dillendirilen
Beypazarı’nda göze batan çok
önemli sıkıntılar var. Bu sıkıntılar öncelikli olarak çözülmesi
gerekir, bunun için projeye bile
gerek yok. Sadece sorunu
çözmek için çaba ve gayret
gerekir’‘ dedi.

Beypazarı
marka kent
olarak ilan
ediliyor ancak
nasıl marka
kent diye
ilçeyi ziyarete
gelenler
soruyor.
Beypazarı ilçe
merkezinde
dışardan
gelenlerin
ihtiyaçlarını
gidereceği
marka kente
yakuşır bir
tek WC yok.
Üstelik var
olan WC’lerin tamamı akşam
saat 20.30-21.00 saatlerinden
sonra kapanıyor, ilçede WC
bulamıyorsunuz? Duvar dipleri
WC haline gelmeye başladı.
İlçede yine marka kente yakışır
otopark yok. Var olanlar
Beypazarı itibarını düşüren
otoparklar. İlçede temizlik
sorunu da önemli sorunlardan.
Şehrin bir çok noktasında atıklar göze batıyor. Saatlerce

oradan kaldırılmıyor. Gelen
ziyaretçilerin şikayetine sebep
oluyor. Ben bu konuları öncelikle ilçede yaşayan halka karşı
saygısızlık olarak görüyorum.
Bu sorunlar ilçede acil
çözülmesi gereken sorunların
başında geliyor. Diğer bir sorun
ise ilçe merkezinde kurulan
çarşamba pazarı. Yatırıma bile
gerek olmadan var olanı değerlendirerek sorunlar çözülebilir.
Beypazarı bu sorunlarla yaşamaya mahkum ediliyor.
Beypazarı artık boyunduruklarından kurtulmalı’‘ dedi.
Karlıdağ Beypazarı’nın 50001
nüfusa ulaşması gerektiğinin
altını çizerek bu konuya
eğilmesi gereken 3 lü yapının
bu konudan uzak durduğunu
görüyoruz. Bu Beypazarı’na
yapılan en büyük kötülüktür.
Seçmen kaygısıyla bu iş ötelenmez. Beypazarı 50001 nüfusa
ulaşamazsa bu 3 lü yapı bunun
altında ezilir. Bu vebalden kurtulamazlar. 50001 nüfus olayını
Aralık ayından sonraya bırakacak anlayış, bulunduğu makamları bırakıp gitmeli’‘ dedi.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet UZUNOĞLU ile Beypazarı siyaseti üzerine konuştuk.

UZUNOĞLU;
Belediye Başkan Adayımız
halkın istemediği adam olmayacak.

Röportajı Sayfa 5’de
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Kemal ÇELEN
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1917 lere ait bir
belge ve yorum

Osmanlı arşivlerinden çıkan bir belgeye
göre 1917 lerde Beypazarı`nda sıfır polis
varmış.
Osmanlı arşivlerinden alınan yeni yıldız
gazetemizin 10 Haziran 2013 tarih 263
sayısında yayınladığımız bir belgede Ankara
merkez ve Ankara`ya bağlı sancak ve
kazalardaki nüfus oranı ile görev yapan
polis sayısı belgelendiriliyor. Yazısı Sayfa 2’de

KAHVE MOLASI
Nilgün GÜNEY

BASİT ARKADAŞLIKLAR
Bilindiği üzere gerçek dostluk karşılıklı
samimiyete dayanır. Ancak birçok insan
samimiyet kavramını yanlış anlamaktadır. Bazı
insanlar akılsızca konuşmayı ve davranmayı
samimiyet zannederler. Dedikodu yapmayı,
acizliklerini sürekli dile getirmeyi ve rahatsız
edici olmayı samimiyet olarak kabul ederler.

Yazısı Sayfa 7’de

Ak Parti adaylık
müracaatları başladı

Haberi Sayfa 2’de

MHP’nin kalesi
Beypazarı’nda aday kim
olacak?..
Haberi Sayfa 2’de

MHP Beypazarı Belediye Başkan
Aday Adayı Özcan Sözütok;
‘’Beypazarı Belediye Başkan
adaylığımdaki iddiam devam
ediyor.’‘

2014 seçimleri için
adaylar çıkmaya başladı
Haberi Sayfa 6’da

Bu sefer CHP’den
MHP’ye oy yok.
Haberi Sayfa 6’da

Beypazarı’nda kutsal topraklara gidecek hacılar törenle
uğurlandı.
Haberi Sayfa 6’da

Arabalardan akü
çalan hırsızlar yakalandı. Haberi Sayfa 3’de

Emine Erdoğan’ın
ayakkabısı
Beypazarı’ndan
Haberi Sayfa 3’de

Yazar Ahmet
Yıldırım’dan yeni
kitap
Haberi Sayfa 3’de

Namludan Çıkan
Kurşun Kimlik
Sormaz
Mahmut TOPTAŞ
Yazısı Sayfa 4’de

Kimseyi
hafife almayınız.
Mahmut TOPTAŞ
Yazısı Sayfa 5’de

Cinsel Saldırıya uğrayan
kadınlar

Prof.Dr. Osman Celbiş
Yazısı Sayfa 6’da
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Yaklaşık 1 yıl önce MHP’den Beypazarı Belediye Başkan aday
adayı olduğunu açıklayan Özcan SÖZÜTOK 1 yıldır adaylık için
aktif çalışıyor. 4 aday adayının dahil edildiği yapılan anketlerde
açık ara önde olduğu öğrenilen Özcan Sözütok’un Beypazarı
Belediye Başkan Adaylığında halen iddiası devam ediyor. Projeleri
hazır olan Sözütok projelerini adaylığı açıklandıktan sonra
kamuoyu ile paylaşacak. MHP Beypazarı Belediye Başkan adayının
Ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
Halen Beytaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Muhasebeci Özcan
Sözütok’un Beypazarı’nın gelişimini sağlayacak çok önemli projeleri var.

MHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özcan Sözütok

adaylıkta iddiasının devam ettiğini açıkladı.
Sözütok; ‘’MHP Genel Merkezi Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan adayı ile Ankara’nın bazı ilçelerinin Belediye Başkan
adaylarını açıkladı. Bu açıklamalar yapılırken bende MHP
Beypazarı ilçe Teşkilatı ile birlikte toplantılarda hazır bulundum.
Ankara ilçelerinden Beypazarı, Keçiören, Sincan gibi Ankara’nın
13 ilçesi Belediye Başkan adayları halen açıklanmadı. Bu ilçelerde anket ve temayül yoklamaları devam ediyor. Genel merkez
adaylık konusunda çok hassas davranıyor. Ankara’yı önemsiyor
ve kazanmak için adaylar üzerinde titiz çalışma yürütüyor.
Beypazarı Belediye Başkan adaylığımdaki iddiam devam ediyor.
Bu bayrak yarışı. Beypazarı için hayırlısı olsun’‘ dedi.

HABER
MHP’nin kalesi Beypazarı’nda MHP adayı KİM OLACAK?..
14 Ekim 2013 Pazartesi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI VE BAZI İLÇELERİN ADAYLARINI AÇIKLAYAN MHP’de BEYPAZARI İLE
BİRLİKTE 13 İLÇE ADAYI HALEN AÇIKLANMADI.

MHP Beypazarı Belediye Başkan A. Adayı Özcan SÖZÜTOK’un Aday olmak için iddiası devam ediyor.

MHP Ankara

Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mevlüt
Karakaya olarak açıklandı. Nallıhan Belediye
başkan adayı olarak
mevcut Belediye
başkanı Ahmet Adnan
Okur, Ayaş Belediye
Başkan adayı Belediye
Hesap işleri Müdürü
Mehmet Kirazdibi
olarak açıklandı.

MHP Beypazarı
Belediye Başkan
adayının Ekim ayı
sonunda yapılması planlanan aday tanıtım programında açıklanabileceği belirtiliyor.
MHP Beypazarı Belediye Başkan aday aday-

ları olarak siyasi kulislerde sırasıyla
1-Mehmet Çiftçi
2- H. Necdet Çalışkan (MHP den bir grubun
aday yapma çalışmaları var)

3- Dr. Özer Kasap
4-Özcan Sözütok
adları geçiyor.
MHP tarafından yaptırıldığı öğrenilen
anketler ile Özcan
Sözütok, Dr.
Abdullah Özdemir,
Dr. Özer Kasap, Dr.
Mehmet Çiftçi isimleri kamuoyuna
soruldu. Siyasi
kulislerde ismi geçen
H. Necdet
Çalışkan’ın adaylıkta
ismi geçmesine rağmen aday olmayacağı
kesin kaynaktan öğrenildi.
MHP ilçe yönetimince 4 aday adayının dışında sürpriz bir aday çıkabileceği belirtildi.

AK PARTİ ADAYLIK MÜRACAATLARI BAŞLADI
Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyeliği için Adayların son müracaat tarihi 1 Kasım olduğu açıklandı.

Beypazarı belediye başkanlığını sandıkta almak
istiyoruz” dedi.
Beypazarı için adayların yatıracakları başvuru
parasını da açıklayan Erdoğan, Belediye başkan
aday adayları 750 TL, Belediye meclis üyeleri
250 TL, Kadın adaylar 150 TL, engelli adaylar
125 TL olarak Partinin Bankadaki hesap
numarasına yatırarak adaylık müracaat formunu
doldurmaları gerektiğini açıkladı.
Ak Partiden aday olacak memurlar ile Ak Parti
yönetiminde görev alanların 31 Ekim tarihine
kadar istifa etmeleri gerektiğini açıklayan
Erdoğan, Genel Merkez bu dönem böyle bir
takvim belirledi. Aday olacakların 31 Ekime
kadar istifa ederek ilçe Başkanlığına müracaat
etmeleri gerektiğini, aday başvurularının tamamlanmasının ardından merkez karar yönetim kurulu tarafından başvuruların değerlendirileceğini
açıkladı.

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Avni Erdoğan
Parti binasında Basın toplantısı yaparak Ak Parti
seçim takvimini açıkladı.
Düzenlenen basın toplansına İlçe Başkanı Avni
Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Avni Erdoğan, 04-102013 Cuma günü saat 14:30 da parti ilçe başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, Belediye
başkan aday adayları, Belediye meclis üyesi
adayları, Büyükşehir belediye meclis üyeliği
aday başvurularının, 01 Ekim itibariyle
başladığını 1 Kasım itibariyle biteceğini bildirdi.
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Erdoğan, 2014 yılı Mart ayında yapılacak yerel
seçimler öncesinde parti genel merkezi’nin
adaylık başvuru şartlarını anlatarak amaçlarının
sağlıklı bir seçim geçirmek olduğunu,
Partilerinden resmi olarak şimdiye kadar başvuru olmadığını, ancak basından ve vatandaşın
ağzından Ak Parti aday adaylarını duyduklarını
açıklayadı.
Beypazarı Belediye başkanlığını sandıkta almak
AK Parti Beypazarı ilçe Başkanı Avni Erdoğan,
“seçim çalışmalarımızı buna göre sürdüreceğiz.
Bundan sonra hata yapmak istemiyoruz.
Partimizin organlarıyla uyum içinde çalışarak

Merkez karar yönetim kurulunun, adaylar
üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, aday belirlemede kamuoyu yoklamasına, Teşkilat yoklamasına, vatandaşın önerilerine bakarak, Bölgede
ciddi araştırmalarda bulunarak, yapılan değerlendirmeler sonrasında adayın belirleneceğini
tüm bu değerlendirmeler sonrasında Beypazarı
belediye başkan adayının kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Erdoğan ; “Adaylık başvurusularının başlaması sonrasında yapılacak
değerlendirmelerin ardından en sağlıklı aday
etrafında birlik oluşturacağız, 2014 yılında
yapılacak yerel seçimler Ak parti için çok önem
arz etmekte. Partiler arası rekabetin düzgün
olarak yapılması bizler için önemli. Hoş olmayan
olaylara kesinlikle mahal vermemeliyiz” dedi.

Kurban
Kurban Bayramınızı
Bayramınızı Kutlar
Kut lar
Hayırlı
Hayırlı Bayramlar
Bayramlar Dilerim.
D il e ri m .
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Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

1917 lere ait bir belge ve yorum

Osmanlı arşivlerinden çıkan bir belgeye
göre 1917 lerde Beypazarı`nda sıfır polis
varmış.
Osmanlı arşivlerinden alınan yeni yıldız
gazetemizin 10 Haziran 2013 tarih 263
sayısında yayınladığımız bir belgede
Ankara merkez ve Ankara`ya bağlı sancak
ve kazalardaki nüfus oranı ile görev yapan
polis sayısı belgelendiriliyor.
Tarih 22 Kasım 1917 Ankara’nın merkez
nüfusu 82.286 polis sayısı ise 43
Beypazarı Kazası nüfusu 53622 polis
sayısı ise sıfır. Belgenin 6 ncı satırında
yine Beypazarı kazası nüfus 23102 polis
sayısı sıfır yazmaktadır.
Beypazarı 2 bölge olarak ele alındığı
görülmektedir.

Ayaş kazası nüfus 24652 polis sayısı sıfır
Bala kazası nüfus 29600 polis sayısı sıfır
Kalecik kazası nüfus 42340 polis sayısı sıfır
Nallıhan kazası nüfus 17384 polis sayısı sıfır
Haymana kazası nüfus 35308 polis sayısı sıfır
Keskin kazası nüfus 51048 polis sayısı sıfır
Çorum Sancağı nüfus 79345 polis sayısı 10
Osmancık Kazası nüfus 31017 polis sayısı sıfır
İskilip kazası nüfus 55319 polis sayısı sıfır
Sungurlu kazası nüfus 42921 polis sayısı sıfır
Mecidözü kazası nüfus 34505 polis sayısı sıfır
Yozgat sancağı nüfus 94939 polis sayısı 9
Akdağmağdeni kazası nüfus 49902 polis sayısı
sıfır
Boğazlıyan kazası nüfus 59902 polis sayısı sıfır
Kırşehir Sancağı nüfus 66577 polis sayısı 4
Avanos kazası nüfus 25380 polis sayısı sıfır
Mecidiye kazası 21211 polis sayısı sıfır
Mucur Kazası 14402 polis sayısı 1

Ankara merkez ile bağlı olan sancak ve
kazalarda toplam nüfusun 935764 olduğu
ve toplamda 67 polisin görev yaptığı gösteriliyor.
Bu belgenin 22 kasım 1917 tarihli Osmanlı
arşivlerinden alınan bir tutanak olduğu
görülüyor.
2 bölge olarak ele alınan Beypazarı
nüfusunun toplamda 76724 nüfusunun
olduğu ve polis sayısının ise sıfır olması,
üzerinde durulması gereken önemli bir
konu.
Beypazarı geçmiş tarihinden bu güne
polise ihtiyaç duymamış, olaysız ve hadisesiz bir kaza olarak halen günümüzde
yakın bir geçmişe kadar da sakin bir şehir,
vukuatın en az olduğu bir şehir ünvanını
korumuştur. Son yıllarda adliye ve polisiye
olaylardaki artışların, şehrin DNA sında
bir bozulmanın meydana geldiğinin göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır.
Geçmişteki değerlerin yaşandığı ve
yaşatıldığı ilçede, yaşayanların içsel sorunlarını uzlaşarak çözdükleri, en son çare
olarak mahkemelere gittikleri bir
Beypazarı modeli örneğinden, değerlerin
kaybedildiği, parasal değerlerin öne
çıkartıldığı, en ufak bir hadise için bile
polis ve mahkemelerin yolunun tutulduğu,
polise dünden daha çok ihtiyacın duyulduğu bir Beypazarı modelini ortaya
çıkarıyor.
Gelenekten geleceğe Beypazarı’nda asıl
olan Beypazarı’nı Beypazarı yapan değerlerin korunmasını sağlayabilmek. En
önemlisi de insanlar arası ilişkilerde gizli.
Geçmişini unutup, geleneklerini yitiren
Beypazarı’nın geleceği; geçmişe özlem
duyularak yaşanan, geçmişini unutan,
komşusuna saygısı olmayan, parasal olarak
kendinden aşağıda olanları adam yerine
koymayarak, güç kimde ise güçsüzü
ezme, küçük görme davranışlarını
sergileyen, her şeyin parayla ölçüldüğü,
insana değerin yok sayıldığı bir Beypazarı
Modelini ortaya koyar. Bu gelecek, hangi
gelecek, nasıl bir gelecek diye sorgulanmalıdır. Herkesi içinde yutan bir geleceği
nasıl imar ediyoruz hayret ve şaşılacak bir
yaşam tarzı.
Gelenekten geleceğe Beypazarı’nda, insan
ilişkilerinin sıcaklaştırıldığı, insana
saygının üst değer sayıldığı, insanlar arası
ilişkilerin şeffaflaştığı, itibarın parayla
ölçülmediği, itibarın insan olmakla alakalı
olduğu bir projeyle, Beypazarı
Geleneklerini ve geleceğini muhafaza edebilir, yükselebilir, geleceğe emin adımlarla
yürüyebilir. Aksi halde gelenekler nostalji
olarak konuşulan, geçmişe özlem duyulan
konuşmalardan ibaret kalır, geleceğin de
ne olacağı meçhul kalır.
Gücün üstün kılındığı her yerde,
Köroğlu’lar ya da Robin Hood’lar çıkacaktır. Yeldeğirmenlerine saldıran
Donkişotlarda türeyebilir.
Temennimiz Köroğluna veya robin hoodlara ihtiyaç duyulmadan, geçmişte
görüldüğü gibi polise ihtiyaç duyulmayan
bir şehir özlemiyle. Adaletin insanlar
arasında adaletin yaşandığı, haksızlıkların
olmadığı, mahkemelerin ancak uzlaşılar
tıkandığında son çare olarak müracaat
edildiği yerler olması temennisiyle.

Arabalardan Akü Çalan Hırsızlar Yakalandı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü başlattığı titiz çalışma sonrasında, ilçede araçların akülerini çalan hırsızları yakaladı.
olayın şüphelisi olarak tespit edilen 06
MPT 86 plaka ile 19 UA 993 plakalı
aracın diğer illerde yakalanabileceği
şüphesi ile bilgi sistemindeki görüntüler
diğer illerle paylaşıldı. Plakası tesbit
edilen araçların Kırşehir ilinde yakalandığı öğrenildi.

Beypazarı ilçesinde bir süre önce meydana gelen akü hırsızlığının zanlıları,
Emniyet müdürlüğünün titiz çalışması
sonucu Kırşehir ilinde yakalandılar.
Beypazarı’ndabir süre önce bir gecede
yaklaşık 35 araçtan akü hırsızlığı mey-

dana gelmiş ve haber ulusal basın ve
medyada yankı bulmuştu. Beypazarı
Emniyet Müdürlüğü tarafından
yürütülen çalışmalar sonrasında ilçede
kurulu bulunan mobese kamera kayıtlarının incelenmesi sayesinde, hırsızlık
olayını gerçekleştirdiği düşünülen ve

Yakalanan her iki aracında çalıntı
olduğu, yapılan aramalarda 11 adet
çalıntı akül ele geçirilerek, araçlarla birlikte araç içerisinde A.H.T ve V.Ş isimli
şahıslar yakalandı. Şahısların Kırşehir
ilinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldukları öğrenildi.
MOBESELER İŞE YARIYOR:

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, emniyet
ekipleri ilçe genelinde yaygınlaşan ve
bir çok noktasının görüntülenmesine
vesile olan MOBESE kameraları
sayesinde olayları kısa sürede aydınlattı.

Emine Erdoğan’ın Ayakkabısı Beypazarı’ndan

Emine Erdoğan’ın segide çok beğendiği ayakkabı Beypazarı’nda ayakkabı ustası olan İsmail
Yüksel tarafından 10 gün süre içinde özel imalat yapılarak Emine Erdoğan’a gönderildi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
Ankara ATO Congresium’da '81 İl Önce Kadın El Emeği
Sergisi'nin açılışında Beypazarı standını gezerken hoşuna
giden ayakkabının aynısını Beypazarı’nda ayakkabı ustası
olan İsmail Yüksel Emine Erdoğan’ın ayak numarasına göre
özel imalat ayakkabı yaparak hediye etti.

81 il önce kadın el emeği sergisi Beypazarı standında
Beypazarılı kadınların ürettiği el işleri sergisine gezen Emine
Erdoğan Beypazarı Telkarisi, bindallı ve tel kırma işlemeli
ayakkabılar, Beypazarı Yöresel gıda ürünleri ve hanımların
ürettikleri daha birçok el emeği ürünü satndlarında daha çok
vakit ayırdı. Standda ilgisini çeken ve hoşuna giden bindallı
ayakkabı çeşitleri içindeki tel kırma işlemeli ayakkabıyı
Beypazarı’nda ayakkabı ustası olan İsmail Yüksel 10 gün
süre içinde özel imalat yaparak Ankara Milletvekili Nurdan
Şanlı aracılığıyla Başbakan Erdoğan’ın eşi emine Erdoğan’a

gönderdi.
32 senedir ayakkabı
imalatçısı olarak
çalışan 44 yaşındaki
İsmail Yüksel;
‘’Beypazarı’nda
ayakkabı imalatçıyım.
Beypazarı’na özgü
özellikle düğünlerde
giyilen bindallı işleme
ayakkabıları üretiyorum. Eşim bindallıyı
işliyor bende
ayakkabıya geçiriyorum. Eşimle birlikte
çalışıyoruz. Ürettiğim
bu ayakkabıları
değişik sergilerde
sergiliyorum. Ankara
ATO Congresium’da
'81 İl Önce Kadın El
Emeği Sergisi'nin
açılışında Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan tel
kırma ayakkabıyı çok
beğenmiş. Belediye
Başkanımızın eşi
Hamide Özalp ve
meclis üyesi Vildan
Çalışkan’dan Emine Erdoğan’ın ayak numarasını istedim. Tül
üzerine tel kırma işlemeli, tül altına parlak deri den, alt tabanı
Jurdan tabanlı ökçeden 38 numara ayakkabıyı toplam 10
günde yaptım. 4 gün yüz işlemesi, 3.5 gün de kalıp çekilerek
ilaç kuruması işlemleri sonrasında, sergide Emine Erdoğan’ın
beğendiği ayakkabının aynısını ayağına göre yaptım. Özel
abaye kıyafet altına giyilen 9 pont ayakkabının toplam
maliyeti 300 TL’dır. Ayakkabı ile birlikte Emine Erdoğan’ın
baş harfleri olan (E E) işlemeli, ayakkabı ile aynı özelliklerde
birde çanta yaptım. Ayakkabı ve çantayı Ankara Milletvekili
Nurdan Şanlı aracılığıyla Emine Erdoğan’a hediye olarak
gönderdik’’ dedi.
http://www.bindalliayakkabi.com sitesi ile de bindallı
ayakkabıları tüm dünyaya sergileyen Beypazarlı ayakkabı
ustası İsmail Yüksel Emine Erdoğan’ın ayakkabısını yapmaktan gurur duyuyor. Bu olay duyulursa müşterilerinin daha da
artacağını düşünüyor.

AHMET YILDIRIMDAN YENİ KİTAP

Çocuk kitapları yazarı Ahmet Yıldırım’ın
yeni bir eseri çıktı.
Genelde çocuk kitapları yazarı olarak
bildiğimiz Beypazarlı eğitimci yazar
Ahmet Yıldırım bu sefer Roman olarak
gençlere yönelik ilk eserini yayınlayarak
kitaplarına yeni bir kitabını ekledi.
Azatlık Aşkı isimli yeni eser Bilgeoğuz
Yayınları tarafından yayınlandı, Dünyanın
Çatısında Bir Türk Çocuğu alt başlığıyla
basıldı.
Bir gençlik romanı olan Azatlık Aşkı’nda
Altaylardan İstanbul’a uzanan bir özgürlük
öyküsü anlatılıyor: Doğu Türkistan’ın
işgali nedeniyle çıkılan azatlık yolculuğu,
bir Türk gencinin yalnız başına
Himalayaları aşarken yaşadıkları ve
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Erpolat ile Azapay’ın aşkı…
Yazar, bu romanı, 21nci yüzyılın tutsaklık
karanlığında, yürekleri azatlık aşkıyla
tutuşan ve özgür dünyada, bu ateş sönmesin diye hiç değilse bir kitap okuyan
tüm Azapay ve Erpolatlara adıyor.

AZATLIK AŞKI BALA KİTAP TOPLULUĞUNDA DEĞERLENDİRİLDİ
Çocuk Edebiyatçıları Birliği ve Türk
Ocakları işbirliğiyle, Çocuk edebiyatındaki
eleştiri boşluğunu gidermek amacıyla kurulan Bala Kitap Topluluğu, ikinci dönem
çalışmalarına Beypazarılı yazar Ahmet
Yıldırım’ın yeni kitabı Azatlık Aşkı ile
devam etti. Bir gençlik romanı olan kitap,
Türk Ocakları genel merkezinde yapılan

toplantıda, dil ve üslup, konu seçimi,
kurgu ve pedagojik uygunluk gibi birçok
açıdan incelendi. Olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirildi.
Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Eriman Topbaş’ın da anıldığı
toplantıya katılan isimler şunlar: Bala
Kitap Topluluğu Başkanı Nazmi Şimşek,
Yazar, Yayıncı ve Milli Eğitim Bakanlığı
Çocuk Kitapları Yayın Danışma Kurulu
Başkanı Üzeyir Gündüz; Yazar, Hikâyeci
ve Romancı Osman Çeviksoy; Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Nermin Gürhan; Yazar, Yönetmen,
Yapımcı Arslan Küçükyıldız; Eğitimci
Nurcan Göl.

MÜLKİYEDEN
Okan ÖZDER

ABD HEGEMONYASININ ÇÖKÜŞÜ

Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi, ABD`nin ekonomik, askeri,
siyasi ve jeopolitik bir stratejisidir. Soğuk Savaş sonrası
oluşan çok kutuplu rekabet sürecinde ABD`nin tam egemenliğini sağlama çabası olarak oluşturulan strateji, bu
unsurların her biri de diğer unsurları besleyerek bütünsel
bir şekilde Amerikan egemenliğinin sağlanmasına yönelik
tasarlanmıştır. ABD`nin bir Süper güç olarak zayıflamakta
olduğu gerçeği 1990`larda netleşmeye başladı. Yeni Dünya
Düzeni`ne entegre olmaya başlayan Çin, Brezilya ve
Hindistan da kendi bölgelerinde öne çıkmaya başladılar.
Almanya ve Japonya ise ekonomik darboğazlar ve duraklamalara rağmen ekonomik büyümelerini sürdürdüler. 11
Eylül 2001 Saldırıları ABD açısından Yeni Amerikan
Yüzyılı Projesini açıktan yürütmek için bir bahane olmuştu.

Önceki yüzyıla baktığımızda dünya üzerinde söz sahibi
olan ülke "topraklarında güneş batmayan ülke" olan Büyük
Britanya idi. Britanya sömürge ve koloni politikası ile
dünyanın nimetlerinden fazlasıyla yararlanıyor. Güç
merkezinde tek başına oturuyordu. 1. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik ve siyasal düzen farklı eksenlere
kaymıştı. 1. Dünya Savaşından sonra ekonomik verilere
baktığımızda; güç, savaşı kendi topraklarında yada kıtasında görmeyen Amerikaya kaymış, fakat siyasal düzen hala
İngiliz ve Fransız sömürgeciliği şeklinde sürmektedir.
Amerika da bunun içine Wilson Prensipleriyle çomak sokmuştur. "Toplumların kendi kaderlerini tayin hakkı" demek
aslında İngiliz ve Fransız sömürge sisteminin sonu demek.
Bu çomak işledikçe de 1. Dünya Savaşından sonra doğru
dürüst bir düzen ortaya çıkmadığı, kurulmadığı için hemen
arkasından yine büyük bir savaş yaşandı: 2. Dünya Savaşı.
Amerikanın 20. yy da 2. Dünya Savaşı ile birlikte kesin bir
şekilde eline geçirdiği dünya hegemonyası bir başlangıçtı
ve her başlangıcın bir sonu vardı. Hiç bir otorite yada güç
sonsuz değildir. Evet Amerika dünya hegemonyası ile
büyük bir güç elde etmişti fakat herkes bilir ki güç insanı
yozlaştırır, toplumu ise yok eder. Bu durumun ilk sinyalleri
savaş-refah devleti olan Amerikanın Vietnam Savaşın da
yenilmesi ile kendini gösterdi. Savaş sonrasın da
Amerikanın girdiği finansal kriz altın-dolar standartının
çökmesine akabinde uluslararası para sisteminin çöküşüne
neden olmuştur. Bu durum sonunda güç`e tapan küçük
devletler silkelendi ve ABD ye olan bağlılıklarını kesmeye
başladılar.
1990`larda ABD 50 yıllık hakimiyetin sonunu gördü ve
yeni bir projeyle gün yüzüne çıktılar; Yeni Amerikan
Yüzyılı Projesi(PNAC) 1997 de kar amacı gütmeyen bir
eğitim kuruluşu olarak iki muhafazakar düşünür olan
William Kristol ve Robert Kagan tarafından kurulmuştur.
Projenin hedefleri çok açıktı: Dünyada ekonomik ve siyasi
özgürlüğü geliştirmek ve ABD`nin çıkarlarına uygun yeni
bir dünya düzeni kurmak. Global liderlik için savunma harcamalarının artırılması da şarttı. William Kristol`ün başını
çektiği PNAC, 26 Ocak 1998`de Demokrat Başkan Bill
Clinton`a 16 imzalı bir mektup yazarak Irak`ta Saddam
Hüseyin rejimini devirmesini istedi. Üç yıl sonra George
W. Bush başkanlığa gelince PNAC imzacılarını devletin
kilit noktalarına yerleştirdi. PNAC ABD Başkanı George
W. Bush yönetimindeki üst düzey idareciler üzerinde nüfuz
sahibi olmuş, Bush yönetiminin askerî ve dış politikalarının
geliştirilmesine etki etmiştir, özellikle millî güvenlik ve Irak
Savaşı konularında.
Irak Savaşı diğer ülkelere zaten borçluyken yeni bir külfet
oluşturdu. Bu savaşın maliyetini vergileri artırarak, daha
fazla dış boçlanmaya gidilerek karşılanamazdı. Irak petrolü,
hiç bitmeyecekmiş gibi uzayıp giden bu savaşın hızla artan
maliyetlerini karşılamada bir ilk adım bile olamadı. Savaş
kendi kendine finanse edemedi. Irak operasyonunun başlamasının üzerinden daha dört ay geçmeden bizim süper güç,
daha öncesinde aşağıladığı ülkelere ricacı olmaya başladı.
Bu durumda son çare senyoraj`dı. 2004 yılına gelindiğinde
son 3 yıl içerisinde dolar euro karşısında yüzde 35, yen
karşısında yüzde 24 değer kaybetmişti. Irak Savaşı`nın
sonucu insanlara Vietnam Savaşını hatırlattı. Ekonomik
gücünüde kaybetmeye başlayan ABD yüksek fiyatlardan
kıymetli evraklarını satmaya başladı. Bono, çek ve hisse
senetlerinin taliplisi ise Doğu Asyanın yükselen gücü Çin
oldu. Çin hazinesini ABD sermayesi ve para birimiyle
doldurdu. Irak batağından çıkamayan Bush yönetimi Çin`le
yapıcı bir angajmana girmek ve bunu daha da geliştirmek
zorunda kaldı. Clinton yönetiminin Çin`le işbirliği politikasına son vereceği taahhüdüyle göreve gelen ve başkanlığının ilk haftalarında Çin`in Birleşik Devletler`in "stratejik bir rakibi" olduğunu ileri süren Bush yönetimi için
önemli bir politika değişikliğiydi. Bu değişikliğin diğer adı;
ABD `nin azalan gücüne karşı yaptığı son hamlenin de
başarısız olduğuydu. Dünya hegomanyasını kaybetmeye
başladı.ABD hegemonyasının asıl sorunu, önceki yüzyıl da
hegemonyayı elinde bulunduran Britanya ile
karşılaştırıldığında; kendini askeri ve finansal olarak
besleyen bir güce sahip olamaması, dış borçların, cari
açığını muazzam derecede arttırmıştır.
Sonuçta, artan dış borçlarla Doğu Asya merkez bankalarına
daha çok bağımlı hale gelinmiştir. Euro`nun dolara karşı
güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkması manzarayı bir
hayli muğlaklaştırmaktadır. Yine de Vietnam Savaşı sonrası
düşen dolar 2000`lerde düşen doların çok daha iyi haliydi
buda ABD hegemonyası açısından çok daha ciddi bir krize
işaret ettiği gerçeğidir.
Irak işgali ikinci bir Amerikan yüzyılının temellerini atmak
şöyle dursun, ABD askeri gücünün kredibilitesinin tehlikeye atmış, ABD`nin ve onun para biriminin küresel politik
ekonomideki merkezi konumunu tahrip etmiş ve Çin`in
Doğu Asya ve ötekisinde ki ABD liderliğine alternatif
olarak boy gösterme eğilimini güçlendirmiştir. Yeni
Amerikan Yüzyılı Projesi daha hızlı daha berbat bir
başarısızlığa düşmüştür. Bir balon projeden öteye gidemeyen bu son hamle ABD hegemonyasını ölümcül krize
itmiştir. Bu kriz daha ABD yi öldürmemiştir fakat bizim
kullandığımız anlamda hegemonik bir devlet olma potansiyelini bitirmiştir.

OKAN ÖZDER
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
soru ve yorumlarınız için;
okan_ozder89@hotmail.com
GSM: 05077952596

TU NC ER KAP LAN

AK PARTİ BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI
kendisininde aday adaylığım sürecinde ve
aday olduktan sonrada destek vereceğini,
aday adaylığımı açıklamamda kendisinin
buna rıza gösterdiğini, kamuoyuna aday
adaylığımı açıklamamda kendisini sıkıntıya
sokmayacağı sözü üzerine aday adayı
olmaya karar verdim. Aday adayı olmamda
ikinci önemli konu Ak Parti Genel Merkez,
İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatı düzeyinde yapmış olduğum olumlu görüşmeler neticesinde
aday adayı olmam kesinleşti. Diğer bir konu
ailem de rıza gösterdi, kamuoyunun beklentisi ve destek görmem aday adayı olmamda
etkili oldu.

Yeni Yıldız Gazetesi: Bu açıklama aday
adayı olduğunuz anlamına mı geliyor?
Tuncer KAPLAN: 2009 yerel seçimlerinden
bu güne kadar neler yaptıklarımdan bahsetmek isterim. Türkiye’deki belediyeciliğin
duayeni sayın Melih Gökçek beyle 5 yıldır
çalışarak Belediyeciliği öğrenme fırsatım
oldu. Bu süreçte lisans mezunu oldum.
Bulunduğum yerde partili partisiz bütün
hemşerilerimin her türlü sıkıntılarına
yardımcı olmaya çalıştım. Bir çok yurt içi ve
yurt dışı gezilerim oldu. Belediyecilikle
alakalı olarak kendimi hazır hissediyorum.
Kısaca aday adayı olduğumu açıklıyorum.

Yeni Yıldız Gazetesi: 2014 yerel seçimlerinde aday adayı olmayı düşünüyormusunuz?
Tuncer KAPLAN: Bu soruya cevap vermek
için öncelikle açıklamam gereken bir iki
noktaya değinmem gerekir. Öncelikle mevcut Belediye Başkanı Cengiz Özalp’e aday
olduğunda destek olacağımıza dair bir
sözümüz vardı. Bunu açıklamam gerekir.
İkincisi partili büyüklerimizle yaptığım
görüşmeleri açıklamam lazım.
Cengiz Özalp’le en son telefonla uzun süreli
bir görüşmemiz oldu. Kendisi Erzurum
Tarihi Kentler Birliği Toplantısındaydı.
Kendisine adaylığı ile alakalı ne
düşündüğünü sorduğumda burada benim
açıklamayı uygun bulmadığım bir kaç
konudan dolayı aday olmayı düşünmediğini,
ailesinin de adaylığına sıcak bakmadığını
söylemesi üzerine adaylığımı açıklayacağım
konusunu konuştuk. Adaylığım sürecinde
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Yeni Yıldız Gazetesi: Ak Parti ilçe Başkanı
geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısında
memurlar dahil, parti yönetiminde görevli
olanların adaylığa müracaat yapabilmeleri
için 31 ekim tarihine kadar memuriyetten ve
partideki görevlerinden istifa etmeleri gerektiği açıklandı. Aday adayı olduğunuza göre
çalıştığınız kurumdan istifa edecekmisiniz?
Tuncer KAPLAN: Aday adayı olmam için
bütün şartları yerine getireceğim. Adaylık
için resmi müracaatımı AkParti İlçe
Başkanlığına yaptım. Aday adayıyım.
Yeni Yıldız Gazetesi: 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan
adayı idiniz. Başbakan Beypazarı’na geldi
seçim kaybettiniz. Aday olabilirseniz seçimi
kazanabileceğinizi düşünüyormusunuz?
Tuncer KAPLAN: Bu sorunuza maddeler
halinde cevap vermek istiyorum.
1-Ankara Yenimahalle ilçemizde
Kızılcahamlı Yaşar Yıldırım’ın aday olması
Kızılcahamamda seçim kaybetmemize
neden oldu. Sayın başbakanımız
Kızılcahaham’a yılda en az 3 sefer gider.
Bütün parti toplantıları Kızılcahamam’da
yapılır. Ankara Büyükşehir’e o zamanki
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın aday olması Beypazarı’nda MHP

adına sinerji yarattı. Beypazarı’nda ki o
heyecan seçim kaybetmemize büyük etken
oldu.
2-1999-2004 seçimlerinde beraber
çalıştığımız eski belediye başkanımız sayın
İbrahim Demir beyin karşımızda DP’den
aday olması seçim kaybetmemizdeki 2 nci
büyük önemli etkenlerdendir.
3-Kamuoyunun her türlü uyarısına rağmen
bazı isimleri yanımızda tutmamız katybetmemizdeki başka bir sebeptir.
4-Kamuoyuna rakiplerimizin şahşımızla
alakalı sert eleştirilerilerine gerekli izahatı
yapamadık, kamuoyu bizi yanlış tanıdı. Bu
da seçim kaybetmemizdeki başka bir etken.
5-Ak Partiye yakın isimler içinde birlik ve
beraberliğimizi teşekkül ettiremedik. Buda
seçim kaybetmemize neden olan başka bir
etken.
Şimdi seçimi nasıl kazanacağımızın izahını
edeyim.
Sayın İbrahim Demir başta olmak üzere
geçen seçimlerde birlikte olamadığımız
bütün abilerimizle ibralaştık ve beraber
hareket ediyoruz. Bu açıklamayıda onların
bilgisi üzerine birlikte yapıyoruz. Seçimi
kaybetmemizdeki bir çok etken de ortadan
kalktı. Diğer siyasi partililerle de hiç bir
kırgınlığımız yok. Seçimi nasıl kaybettiğimizi açıklarken kendimizi yanlış tanıyan
kamuoyuna da kendimizi 5 yıl boyunca daha
iyi tanıtma fırsatı bulduk. Vatandaş rakiplerimizin yaptığı anti propagandadaki Tuncer
Kaplan’ın öyle olmadığını gördü. Bütün
şartlar lehimize döndü.

Yeni Yıldız Gazetesi: Ak Partide yaklaşık 6
aday adayı isminden söz ediliyor Aday olma
şansınız nedir?
Tuncer KAPLAN: Öncelikle kamuoyunun
bilmesi gereken konu ilçemizde kolay kolay
siyasi kişilerin yetişmediği, ilçeyi yönetmeye talip olmanın çok büyük bir erdem
olduğu kanısındayım. Dolayısıyla aday
adayı olarak siyaset yapanların hepsi benim
için kıymetli insanlardır. Kendilerini takdir
ve tebrik ediyorum. Tecrübe konusunda,
kamuoyunun beklentileri noktasında kendimi bir adım önde görüyorum.
Yeni Yıldız Gazetesi: Aday Adaylığı veya
adaylık sürecinde sizinle farklı konularda
söyleşi yapacağız. Son olarak ne söylemek
istersiniz?
Tuncer KAPLAN: Her şeyin gönlünüzce
olmasını diler, idrak edeceğimiz Kurban
Bayramımızın tüm islam alemine hayırlar
getirmesini temenni ederim. Beypazarı her
şeyin en iyisine layıktır. Selam ve dua ile.

Mübarek Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar,
sağlık ve esenlikler dilerim.
T u nc e r K A P L A N

MİSAFİR
Mahmut Toptaş

Namludan Çıkan Kurşun
Kimlik Sormaz

Katil oğlu katil Beşşar'ın gitmesi kesin.
Kendisi de bunun farkında.
Kendisini kabul edecek bir ülke de kalmadı.
Batarken çevresindekileri de batırmaya karar
vermişler.

Hatta kendisine yardım eden İran'ı da batırmak için bataklıkta boğulmakta olanın yardıma gelenin boynuna sarılıp onu da boğması
gibi.
Suriye halkının yüzde sekseni Sünni
Müslüman.

Geri kalan yüzde yirminin yüzde onu veya
on dördünü Nusayriler meydana getirseler de
bu kadar zulme onlardan da karşı çıkanlar
mutlaka vardır.
Hıristiyanlar, Dürzîler ve Yezidiler, bin yıldır
Sünniler arasında yaşayarak geldikleri halde
elli yıldır katil oğlu katil Beşşar döneminde
kargaşa içinde yaşadıklarının farkındalar.

Onun için NATO veya Türkiye tarafından bir
saldırı ile genel bir harbe girilmesi o yüzde
doksanın aleyhine olur.
Ölenlerin çoğunluğu suçsuz insanlardan meydana gelir.
NATO veya Türkiye, nokta atışlarıyla Beşşar
ve çetesini çökertebilecekse bunu yapsın.
Yoksa çoğunluğu Sünni olan halkın
Hıristiyan ve diğer insanlarını öldürmesinler.
Namludan çıkan kurşun kimlik sormaz.
Çocuk, kadın, yaşlı, imam, papaz, veli, deli
ayırımı yapmaz.

Hucurat süresinde Rabbimiz: "Eğer mü'minlerden iki taife bir biriyle harp ederlerse,
aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri diğerine
saldırırsa, saldırgan, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırgana karşı harp edin. Eğer
Allah'ın emrine dönerse, aralarını adaletle
düzeltin. Adil olun. Allah adilleri sever."
(Hucurat süresi ayet: 9)

Gerçi taraflardan biri olan Beşşar ve çevresi
İran mollaları tarafından bile İslam dışı kabul
edilmiş olmaları nedeniyle bu ayetin içine
girmese de burada hadisin ifade ettiği gibi
"Herec" vardır.
Yani her halükarda ölen Müslümanlar ve suçsuz gayri Müslimler olacaktır.

Sevgili Peygamberimiz: "İki Müslüman,
kılıçlarıyla karşı karşıya gelseler, öldüren de
ölen de ateştedir" buyurdu.

"Ya Resulullah, öldüreni anladık ölen neden
ateşte?" diye sorduklarında, "O da öldürmek
için çok hırslı idi" buyurmuş. (Buhari, Sahih,
K. İman hadis no 31, ve Müslim, Ebudavud,
Nesai, İbni Mace)
Sevgili Peygamberimiz yine buyurur:
"Müslüman bir insanın öldürülmesinden,
(insansız) bir dünyanın yok olması Allah
katında daha ehvendir" buyurmuş. (Tirmizi,
Diyat 5, İbni Mace, Diyat,1)

Onun için genel bir harbe girmek
Müslümanların aleyhine olacaktır.
Beşşar ve çetesi bir şekilde etkisiz hale getirilmeli.

Batının son günlerde Beşşar'ı yüreklendirecek
tavırlara girmesinin sebebi yönetime gelecek
insanların sağlam Müslüman olmaları ve
İsrail'in işinin daha da zorlaşacağıdır.
Sağlam Müslümanlar gelmesi yerine
Müslüman katili Beşşar'ın kalması daha
ehvendir onlara göre.

Onun içindir ki İsrail ile İran bu günlerde ağız
dalaşına son verdiler.

Beşşar'a da, İran'a da saldıracaksa Türkiye
saldırsın ve iki taraftan da ölen Müslüman
olsun mantığıyla hareket ediyorlar.

UZUNOĞLU;Belediye Başkan Adayımız halkın istemediği adam olmayacak.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet UZUNOĞLU ile Beypazarı siyaseti üzerine konuştuk.
büyük bir teveccühle
desteklemektedir. Biz
her şeye rağmen
2014 seçimlerinde
kendimizi bu gün
daha iddialı olarak
görüyoruz.

Yeni Yıldız Gazetesi: MHP olarak Beypazarı
Belediye Başkan adayı ile ilgili çalışmalarınız
ne aşamada?
Ahmet Uzunoğlu: MHP 4 isimle anket
yapılarak, kamuoyu yoklaması yapıldı.
Beypazarı’nda 2.200 denek üzerinden büyük
bir anket yapıldı. Aday adaylığı sürecinde bir
mali müşavir, 3 doktorla halkın düşüncelerine
başvuruldu. İlçe Başkanlığı haricinde, İl
Başkanlığı da ilçemizde bir anket ve temayül
yoklaması yaptı. Ayrıca ilçe başkanlığı tarafından partinin geçmiş ilçe başkanları, yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte temayül yoklaması
yapıldı. Bu anket ve yoklamaların sonucuna
göre halkın istediği bir adayla yola çıkacağız.
Halkın istemediği hiç bir isimle yola çıkmayız. Adayımız % 80 oranında netleşti.
Memur adaylar içinTakvim Yüksek Seçim
Kurulunun takvimine göre süreç işleyecek.

Yeni Yıldız Gazetesi: Kamuoyunda bilinen 4
aday adayından başka aday var mı?
Ahmet Uuzunoğlu: 4 adayın dışında başka bir
aday çıkabilir.

Yeni Yıldız Gazetesi: Aday açıklamasını ne
zaman yapacaksınız?
Ahmet Uzunoğlu: Bayramdan sonra adaylıkla
ilgili düşüncelerimizi, bayramdan sonraki
sürece göre açıklayacağız.

Yeni Yıldız Gazetesi: 3 dönemdir
Beypazarı’nda seçim kazanıyorsunuz. 3 ncü
dönem partinizden aday olup seçilen M.
Cengiz Özalp Ak Partiye geçti. Partide düşüş
süreci mi başladı. 2014 seçimlerinde kendinizi
iddialı görüyormusunuz?
Ahmet Uzunoğlu: Beypazarı ilçesinde seçimi
2009 yılında MHP kazanmasına rağmen,
İktidar Partisi tarafından seçilmiş birinin atanmış birine dönüştürülmesini etik bulmuyoruz.
Bu durumda şunuda düşünmeliyiz.
Kazanmadığı seçimi, transferle kazanan bir
parti halkın gözünde ne durumda onuda değerlendirmek lazımdır. Bu durumda iktidar partisi
belediyesinin durumu ortada, yapılan ve yapılmayanları halkımız takdir eder. MHP olarak
biz iddiamızı sürdürüyoruz. 2009 seçimlerinde
MHP’ye oy veren 10.000 kişi hala oyunun
arkasında olup, partimizi adaylık sürecinde
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Yeni Yıldız Gazetesi:
Belediye Başkanı
parti değiştirmiş
olmasına rağmen,
MHP’li meclis
üyeleri başkanla
uyumlu çalışabiliyor
mu?
Ahmet Uzunoğlu:
Partimiz ilçemizin hayrına olacak bütün
işlerde destek olmuş ve hiç bir zaman siyasi
tavır sergilememiştir.
Biz Beypazarı’nın menfeatine olan şeylerde
hiç bir zaman muhalefet etmedik. Belediye
meclis tutanakları bunun kanıtıdır.
Şuda bir gerçektir ki; parti değiştiren bir
belediye başkanı hala kendi partisinden encümen oluşturmadığına göre AKP’li meclis
üyelerinden çok MHP’li üyelerle çalışmayı
daha uygun görüyor demektir.
Başkan MHP’lilerle oturup kalkıyor, MHP’li
meclis üyeleri ile birlikte hareket ediyor,
Belediye Encümeni MHP’li meclis
üyelerinden, 4.5 senedir Belediye Başkan
Yardımcı MHP’li meclis üyesi. Bu da Cengiz
Özalp’in parti olarak bizde AKP’li üyelere
güvenmediği izlenimini oluşturuyor.
Başkan ya onlarla çalışmak istemiyor, ya da
Ak Partili meclis üyeleri beceriksiz,
MHP’lilerle çalışmak istiyor. Bizi hizmetlerin
önünü tıkamakla suçlayanlar şunu da bilmelidir ki 4 yıldır belediye başkan yardımcılığını
MHP’li meclis üyesi yapmaktadır. Ak Partiye
geçmesine rağmen MHP’liler hizmetleri
engelliyorlar propagandası yapılıyor. Biz
Beypazarı’na gelecek hangi hizmeti
engelledik. Başkan neden Ak Partililerle değil
de MHP’lilerle çalışmak istiyor o zaman?
Sayın başkan bunlara cevap versin. Biz 4.5
senedir Belediye Meclisinde Beypazarı’nın
menfeatine hiç bir şeye muhalefet etmedik.
Meclis tutanakları bunun kanıtıdır. Meclis
tutanakları da bizim belediye çalışmalarını
destekleyip, desteklemediğimizi gösterecektir.
Başkan yardımcısını belediye başkanı
belirlediğine göre Belediye başkanının çalışma
prensibini sizler düşünün.
Yeni Yıldız Gazetesi: Başkan Özalp, Mansur
Yavaş döneminden kalma borçları ödediğini
açıkladı. Borçsuz bir belediye olduğu açıklandı. Başkan çalışıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Ahmet Uuzunoğlu: Başkanın borçları sıfırlandı dediği tarihe göre Beypazarı
Belediyesinin bize göre 40 trilyon borcu var.
Bunu 3 kalemde açabiliriz.
1-Sayın başkan 1 yıl önce 7 trilyon borç

kaldığını açıkladı. Mevcut Borç.
2-Bunun üstüne Pazar Yeri inşaatı için 7 trilyon, Kanal alt yapısı için 2 trilyon Belediye
Meclisinden borçlanma yetkisi aldı. Toplamda
9 trilyon borçlandı.
3-8.5 milyon euro yaklaşık 23 trilyon lira
Dünya Bankasından alınan kredi var.
Toplamda 39 trilyon Belediyenin borcu var.
Başkan borcu nasıl sıfırladığını açıklaması
lazım.
Kamuoyunda sayın başkan 19 trilyon Mansur
Yavaş’ın borcunu ödediğini söylüyor. Başkan
bu konuda kseinlikle yalan söylüyor. Çünkü
Belediyenin 2011 yılı faaliyet raporunda
yayınladığı 2009 yılı net tahsilatı 11.853 milyar, harcamaları ise 10.182 milyar göstermekte. 2009 döneminde 1.671 milyar gelir fazlası
elde etmiştir.
2010 yılı tahsilatları ise 13.423 milyar, harcamaları 11.973 milyar, Gelir fazlası 1.444 milyar görülmekte.
2011 yılında ise tahsilatları 16.142 milyar, harcamaları 14.912 milyar, gelir fazlası 1.229
milyar olarak görülmekte. 3 yıllık gelir fazlası
toplamda 4.344 milyar tutmaktadır. Eğer bahsettiği gibi Mansur Yavaş’ın 19 trilyon borcu
vardıysa gelir fazlası olan 4.344 milyarın
borçlara ödendiğini düşünürsek Mansur
Yavaş’ın kalan borcunun 15 trilyon kalması
gerekirdi. Başkan bu borcu nasıl sıfırladı?
Borç sıfırlandı ise başkan bu paraları nerden
buldu? Gelen yardımlarla ödendi ise neden
Belediyenin hesaplarında gözükmüyor? Ya da
Mansur Yavaş’ın kamuoyuna açıklandığı gibi
19 trilyon borcu yoktu. Ya da belediye faaliyet
raporları yalan mı söylüyor?

Yeni Yıldız Gazetesi: Beypazarı nüfusunun
50001 olması konusunda bir kampanya başlattık. MHP olarak bu konuda neler yaptınız?
Ahmet Uzunoğlu: MHP olarak Beypazarı
nüfusunun 50001 olmasının ne kadar önemli
olduğunu bilmekteyiz. Emin olun bu konuda
da en önemli çalışmayı bizler yapmaktayız.
Çünkü Hükümet yatırımlarının artacağını,
sosyal hizmetlerin artacağını biliyoruz. Bu
şekilde temsilimiz artacak, gelirimiz artacak,
Belediye Meclis üye sayımız 25’e çıkacak,
Büyükşehir Belediye Meclisine 5 meclis üyesi
temsilci göndereceğiz. İller Bankasından gelen
gelir çarpımı değişecek daha fazla para gelecek. İlçenin sınıf statüsü değişecek. Bunları
biliyoruz. Onun için Ankara’da oturan bir çok
hemşerimizi Beypazarı’na davet ettik ve
Beypazarı nüfusuna kayıt yaptırdık. Ankara
Beypazarlılar Derneği ile de çalışmalarımız
devam etmekte. Lakin bu konuyla asıl ilgilenmesi gerekenler maalesef bu konuyla ilgilenmemişlerdir.

Yeni Yıldız Gazetesi: Kurban Bayramına giriyoruz. Son söz olarak kamuoyuna ileteceğiniz
mesaj nedir?
Ahmet Uzunoğlu: Bütün halkımızın Kurban
Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını C.
Allah’dan niyaz ederim.

Mübarek Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar,
vatana, millete, Türk-İslam
alemine
hayırlara vesile olmasını,

Cenabı Allah’dan niyaz ederiz.

M i l l i y e t ç i H ar e k e t P a r t i s i
B e y pa za r ı İ l ç e T e ş ki l a t ı

MİSAFİR
Mahmut Toptaş

Kimseyi hafife almayınız
Ehli sünnet çizgisindeki alimlerimiz önce
akıl, sonra ilim, sonra iman demişler.

Aklı olmayan delilerden hiç bir şey istenmeyecek ahirette demişler.
Aklı olanların da Allah'ın kelamını,
Rasülünün sünnetini anlama için onları
bilmesi en başta Kelime-i Şehadet'i bilip
ona göre iman etmesi için imandan önce
ilim gerekir demişler.
Aklı, ilmi ve imanı mükemmel olan
birinin aynı zamanda bu bilgilerini insanlığın hizmetine sunması ve Hakkın
hakimiyeti için çalışması gerekir.

Hakkın hakimiyeti için akıl, ilim, imandan
sonra önsezi dediğimiz sezgi gelişmiş
olmalı.
Bu da Hakk'ın yarattığı bu halktan uzak
durmadan, onların içinde yaşayarak yönelimlerinin doğru olması için onları tanımalı
ve onlara önderlik etmeli.

Hakk'ın çizdiği yolda Hakka ve halka
hizmet ederken gücümüzle orantılı olarak
gücümüzü sonuna kadar kullanarak
hizmet etmeli.
Bulunduğu yerin hakkını vermeye devam
etmeli.

"Ben filan makamda olsam hizmet ederim" diyerek mevcut hizmette ihmale
yönelmemeli.
Makamla yükselenlerden değil, bulunduğu makamı yükseltenlerden olmaya
çalışacağız.
Hakk'ın koyduğu kurallara uygun olarak
halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu
bilmeli ve Hakk'ın rızasının halktan geçtiğini hatırdan çıkarmamalı.
Fecr süresinin en son ayetinde Rabbimiz:
"Gir kullarımın arasına gir cennetime"
buyurmaktadır.

Allah'ın yarattığı her şey saygıya layıktır.
Kafirin üzerindeki inkar pisliğine karşıyız
biz.
O pisliği Kelime-i Şehadetle temizlediği
vakit ırkı, dili, bölgesi ne olursa olsun
kardeşimizdir bizim.

Aklımızı, ilmimizi, tecrübelermizi, imkanlarımızı insanlığın istifadesine sunarken tatlı
dil, güler yüz ve bal gibi sözlerden uzak
durmamaya dikkat edeceğiz.

Kimseyi hiç bir zaman hafife almayacağız.
Tenkitçilerin tenkitlerine kulak vereceğiz.
Hiç sevmediğiniz bir adam olsa bile eğer
doğru söylüyosa tenkitçiyi arayıp teşekkür
ettikten sonra yanlışı düzelttiğinizi söyleyiniz.
Yanlış söylüyorsa ve de art niyetli değilse
sizin yanlış anlamaya müsait bir söz ve
davranışınızdan kaynaklanmış olabileceğini düşünerek yanlış anlamasını doğrultmaya çalışınız.
Hiç kimse hakkında "Ondan bir şey
olmaz, cevap vermeye değmez"
demeyiniz.

En amansız, insafsız kafir bile olsa onu da
hâlâ Rabbimizin doyurmaya devam ettiğini, ona nefes alıp vermesini sağladığını
hatırlayınız ve onun üzerindeki inar
yükünü üzerinden almak için gayret gösteriniz.

Dünyada neler olup bittiğini izleyiniz ve
iyilerin yayılmasına kötülüklerin yok
edilmesine çalışınız.

B u s ef er CH P ’d en MH P ’y e o y yo k.

CHP Ankara Milletvekili İzzet ÇETİN; ‘’Geçmiş yıllarda partililerimiz Ak Partiye karşı MHP’ye oy vermişler. Bu
seçimlerde MHP’ye verdiğimiz emanet oyları geri istiyoruz. CHP iktidar mücadelesi veriyor. Bir başka partiye O
parti gelmesin bu parti gelmesin diye destek vermek demokrasiye sığmaz. Her parti kendi oyları ile iktidar olmalı.
CHP’nin hem Beypazarı’nda hem de Ankara’da iddiası var. Oylarımızı artırarak iktidara gelip Ak Partiyi göndereceğiz’‘ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili
İzzet Çetin Beypazarı’na gelerek bazı
ziyaretlerde bulundu ve CHP İlçe binasında
önemli açıklamalar yaptı. Milletvekili İzzet
Çetin’in gezisine Beypazarı İlçe Başkanı Ali
Uysal, parti yöneticileri ve çok sayıda partili
eşlik etti.

İzzet Çetin , Beypazarı Okul Taşıtları
Kooperatifi ve Taşıyıcılar Kooperatifine
ziyarette bulundu.Okul serviscilerinin büyük bir
çoğunluğunun katıldığı ziyarette sorunlarla ilgili
Ankara Valiliği ile görüşeceğini ve Meclis çatısı
altında sorunların çözümü için çalışacağını
belirtti.

Çetin, ziyaretlerin ardından parti binasında
Beypazarı Haber Gazetesi muhabirlerinden
Murat Yüksel’in “Bundan önceki yerel seçimlerde ilçe genelindeAKP gelmesin diye CHP
seçmeni MHP’ye, destek verdi. Bu seçimlerde
de de CHP seçmeni MHP’ye destek vermezse
AKP ileçede seçimi kazanır, bu seçimlerde CHP
- MHP dayanışması yaşanacak mı?” sorusu üzerine Çetin, siyasal partilerin iktidar olmak için
çalıştıklarını belirterek ; “Meclis çatısı altında
bulunan, muhalefet yapan tüm partilerin ortak
amacı, ülkeyi Ortaçağ karanlığına sürüklemek
isteyen AKP iktidarını yıkmak olmalıdır. Her
siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır. Bizler
yerel seçimleri çok önemsiyoruz. Geçmiş yıllarda Beypazarı’nda partililerimiz Ak Partiye karşı
Mansur Yavaş’ın adaylığından dolayı MHP’ye
oy vermişler. Bu seçimlerde MHP’ye verdiğimiz

emanet oyları geri istiyoruz. CHP iktidar
mücadelesi veriyor. O parti, şu parti
gelmesin, bu parti gelmesin diye bir
başka partiye destek vermek
demokrasiye sığmaz. Her parti kendi
oyları ile iktidar olmalı. CHP’nin hem
Beypazarı’nda hem de Ankara’da iddiası
var. Oylarımızı artırarak iktidara gelip
Ak Partiyi göndereceğiz’‘ dedi.

Yerel seçimlerde kazanılacak olan zafer
AKP iktidarın çökmesine neden olacaktır
diyen Çetin ‘’Bu seçimlerde ise CHP’nin
belirleyeceği isim üzerinde MHP tabanın
desteğinin, AKP iktidarının hezimete uğramasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum”
dedi.

Beypazarı siyasetinde MHP’nin olmassa olmaz
konuma gelmesinde Mansur Yavaş etkisi ile birlikte sosyal demokratların oyunun etkili
olduğunu söyleyen Çetin ; “CHP Beypazarı
örgütü kongre seçimlerinden sonra Ali
başkanımızla birlikte büyük bir ivme kazandı.
Bölge milletvekillerimiz köy köy gezerek ,
çiftçimizin , yurttaşımızın sorunlarını meclis
çatısına taşıdı ve taşımaya da devam edeceğiz.
Halka inerek sorunları yerinde tespit etmeye
devam ediyoruz. Beypazarı’nda CHP’nin
belirleyeceği aday etrafında tüm seçmenler birleşmeli ve AKP iktidarına son verilmelidir. Artık
sosyal Demokrat seçmenlerin AKP gelmesin
diye başka bir partiye oy vermesi gibi
demokratik olmayan yaklaşım yanlıştır. Şimdi

MHP aldığı emanet oylarını geri versin. Sosyal
Demokrat hiç bir seçmenin AKP gelmesin diye
başka bir parti arayışı yanlıştır. Sosyal Demokrat
seçmenlerimiz bu seçimlerde partilerine sahip
çıkacak ve oylarını başka partilere değil kendi
partileri CHP’ye verecektir. Tüm vatandaşlarımızın CHP’ye gelen oylarıyla AKP iktidarına son vereceğiz.’‘ dedi.
Çetin, AKP iktidarının devlet sermayesini kullanarak seçimlere hazırlandığını belirterek , bu
tutumun vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandığını sözlerine ekledi.

Beypazarı İlçe Başkanı Ali Uysal ;
“Beypazarı’ndaki sosyal demokratlar geçtiğimiz
süreçte MHP’ye destek verdi. 2014 seçimlerinde
belirleyeceğimiz adayımıza MHP tabanının ,
geçmişte verdiğimiz desteğin vefa borcunu
kendilerinden talep edeceğiz.AKP karanlığına
karşı halk ile ittifak yapacağız.” dedi.

2 0 1 4 s e ç i m l e r i i ç i n a d a y l a r o r t a y a ç ık ma y a b a ş l a d ı.

Beypazarı Belediye Başkan adaylığı için Partilerden aday adayları adaylık çalışmaları içinde yer
alırken Muhtar adaylarındaki artış dikkat çekiyor.

AK PARTİ Aday adayları
1-Osman Şefik Karlıdağ
2-Tuncer Kaplan
3- Cengiz Özalp
4-Avni Erdoğan
5-Sefa Varlık
6-Mehmet Ay

MHP Aday Adayları
1-Mehmet Çiftçi
2- Dr. Özer Kasap
3-Özcan Sözütok
4-?....

CHP Aday Adayı
1-Dr. Abdullah Özdemir

SAADET PARTİSİ Aday
Adayı
1-Mahmut DEMİR

Bağımsız Belediye Meclis
Üyesi M. Fikri Kanıvar’ın
aday olup olmayacağı netlik
kazanmadı.
2014 seçimleri nedeniyle en
fazla adaylık yarışının
Belediye Meclis üyeliğinde
yaşanacağı, bir çok kişinin

belediye Meclis üyesi olmak
için çalışma içinde yer alacağı siyasi kulislerin öne
çıkan konuları arasında yer
alıyor.
Adaylıkta adı geçen Karaşar
Belde Belediye Başkanı Ali
Başkaraağaç’ın CHP Mamak
Belediye Meclisine, 2009
yerel seçimlerinde CHP
Beypazarı Belediye Başkan
Adayı olan İsa Varlı’nın ise
CHP Çankaya Belediye
Meclisine aday olacağı öğrenildi.
Beypazarı ilçe merkezi ile
2014 yerel seçimlerden
sonra mahalle olacak
köylerde de muhtar adaylarının çok oluşu dikkat
çekiyor. İlçede şu ana kadar
muhtar adaylığında ismi
konuşulan isimleri sizler için
derledik.

Kurtuluş Mahallesi Muhtar
adayları
1-Musa Uysal (Muhtar)
2-Salim Bayramoğlu
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3-Erol Başaran
4-Eşref Erçoban
5-İsa Tanrıkulu
6-Eşref Erçoban

Hacıkara Mahallesi Muhtar
Adayları
1-Ahmet Bozkurt (Muhtar)
2-Selami Çobanoğlu
3-Cihan Sezen

Ayvaşık Mahallesi Muhtar
adayları
1-Hasan Matracı (Muhtar)
2-Sami Ünlü
3-İbrahim Çobanoğlu
4Cumhuriyet Mahallesi
Muhtar adayları
1-Ahmet Türkoğlu (Muhtar)
2-Hasan Özkan
Zafer Mahallesi
1-Emin Uzunoğlu (Muhtar)
Gazipaşa Mahallesi
1-Mesut Demir (Muhtar)

Rüstempaşa Mahallesi
1-Mehmet Gökçanak
(Muhtar)
Yeşilağaç Mahallesi
1-Mehmet Çalışkan
(Muhtar)
2-Tahir Demir

Beytepe Mahallesi
1-Mustafa Koçak (Muhtar)
Başağaç Mahallesi
1-Selahattin Sarıkaya
(Muhtar)

Beypazarı köylerinde de
Muhtar adaylarında artış
gözden kaçmıyor.
En fazla muhtar adayı ile
öne çıkan Köy Kozalan
Köyü oldu. Yaklaşık 10
muhtar adayı olduğu
söyleniyor.
Seçime yakın bu muhtar
aday sayısınında 3 e düşeceği iddia ediliyor.
Beypazarı’nın diğer köylerinde de Muhtar adaylarındaki artış dikkat çekiyor.

Beypazarı`nda kutsal topraklara gidecek hacılar törenle uğurlandı.
İstiklal Mahallesi
1-Ahmet Üstek (Muhtar)

Beypazarı Terminal
alanında yapılan törenle
hacılar kutsal topraklara
uğurlandı. Beypazarı
Müftüsü Mustafa
Düzgüney’in de katıldığı
hacı uğurlama merasimi

sonrası kutsal topraklara hac vazifesi için
gidecek hacı adayları ve yakınları
vedalaştılar. Otobüs ve özel araçlarla
uğurlanan Hacı adayları dualar eşliğinde
coşkulu kalabalık bir grup tarafından hacca
uğurlandılar. Uğurlama esnasında duygulu
anlar yaşandı.

MİSAFİR
Prof.Dr. Osman Celbiş

Cinsel Saldırıya Uğrayan Kadınlar

Namuslu olmak yalnızca kadının görevi
midir?

Duyunca hepimizin kanı donmuştu,
“Tecavüzcüsünü av tüfeğiyle vurduktan sonra
başını kesti, çuval içinde getirdiği başı köy
meydanına attı.” haberini duyunca. Hepimiz
merak ettik işin aslını. Kimileri “önceden ilişkileri varmış zaten” diyerek imalarda bulundu.
Kimileri de “adam neler yaptı ki kadın
öldürdü” diyerek desteklerini bildirdi. Hatta
olayın olduğu Isparta Yalvaç Belediye Başkanı
"Böyle bir olayın olmasını gönül istemezdi.
Ancak tüm topluma iyi bir ders verdiğini
düşünerek olayın faili Nevin Y.'yi gönülden
destekliyorum. Cezaevinde ve sonrasında kendisine destek olacağız" şeklinde açıklama
yaparak desteğini açıkça ifade etti. Birkaç gün
önce de fail Nevin bir gazeteye röportaj verdi
ve kendisini savundu. Olayı hukuk çözecek.
Haklıyı haksızı tespit edecek…
Bu olayda kim haklı ben bilmiyorum ama bu
konuda yazma ihtiyacı hissettim.

Kadınlar için en içinden çıkılmaz durumların
başında cinsel saldırıya uğramaları geliyor.
Tüm dünyada cinsel saldırıya uğrayan kadınların neredeyse üçte biri yasal mercilere başvurmuyorlar. Başlıca nedenleri; kendine inanılmayacak olmasından korkmaları, mahkeme
sürecinde yaşayacaklarından (kendisinin de
suçlanacak olmaları olasılığı) korkmaları, olay
duyulunca toplumun kendisine karşı
davranışlarından korkmaları…
Cinsel saldırıya uğrayan bir kadın şikâyetçi
olunca önce ayrıntılı bir sorgulama, ayrıntılı bir
muayene ve en zorlusu da uzun bir mahkeme
süreci ile karşı karşıya kalacaktır. Çevresince de
“neden onun başına geldi, öyle giyinmese
olmazdı, o saatte orda ne işi vardı, neden yalnızdı…” gibi birçok soru ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. Belki de mahkemede olayın
aslında kendi isteğiyle olduğu ancak sonradan
menfaat sağlamak için vb nedenle şikâyetçi
olduğu iddialarıyla karşılaşacak, olayın tecavüz
olduğuna mahkemeyi inandırmak zorunda
kalacaktır. Daha da zoru eşi, ailesi ve içinde
yaşadığı çevre ne gözle bakacak? Sosyal
baskıyla ya da eşinin tepkisiyle evliliği devam
edebilecek mi? Şikâyetçi olan kadın tüm bunları göze almak zorundadır.

Bir hukukçu arkadaşım anlatmıştı: Bir kadın,
kendini tüpçü olarak tanıtan birisi tarafından
tecavüze uğradığı iddiasıyla şikâyetçi olmuş.
Tecavüzcü yakalanmış, suçunu itiraf etmiş.
İtirafında, aynı sokaktaki evlerde oturan başka
kadınlara da tecavüz ettiğini ayrıntılarıyla ifade
etmiş. İtiraftaki ayrıntıların doğru olmasına
karşın kadınlar olayı reddetmişler…

Toplumumuzdaki bazı ön yargılar mağdur
kadınları tekrar mağdur edecek niteliktedir.
Kadın öyle giyinmişse… Erkeklerle içki içiyorsa… Yalnız başına sokağa çıkmışsa… Bazı
atasözlerimiz vardır ki neredeyse hep kadını
suçlar: Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek
köpek yaklaşmaz.

Toplumun ve ailenin desteği bu mağdurlar için
çok önemlidir. Kendisini hamile bırakan
tecavüzcüsünün kafasını kesen Nevin Y.,
“Kocamın inanması benim için çok önemli. O
arkamda olmasa yaşayamam.” demiş.

Unutmayalım cinsel saldırı tüm toplumlarda ve
tüm zamanlarda görülen bence topluma yönelik bir saldırıdır. Bu gün Taliban
Afganistan’ından Suudi Arabistan’a,
Avrupa’ya Amerika’ya kadar tüm dünyada
maalesef yaşanıyor. Cinsel saldırı mağdurlarını
bir kere daha mağdur etmekten kaçınmak hepimizin görevi.
Bence şu soruların cevapları çok önemli:
Namuslu olmak yalnızca kadının görevi
midir? Yoksa ahlaklı olmak erkeğin de görevi
midir? Kadın kötü de olsa bu erkeğe kötü bir
şeyler yapma hakkı verir mi?

KUTLAMA
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M ü b a r e k K u r b a n B a y r a m ı nı z ı
e n i ç t e n di l e k l e r i m l e k ut l ar ,
s a ğ l ı k n e ş e v e e s e n l i k l e r d il e r im .
O s m a n Şe f ik K A R L I D A Ğ
U r u ş B e l e di y e B a şk an ı

Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle
kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Doğan YILMAZ
Ak Parti Beypazarı Belediye Meclis Üyesi

BAYRAMDAN SONRA

Kurban Bayramınızı tadında geçirmeniz dileğiyle

PİDE VE KEBAP SALONU

Tüm Yöresel
Yemek Çeşitleri
ve Zengin Sulu
Yemek Çeşitleri

Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlar sağlık ve mutluluklar dileğiyle hayırlara vesile olmasını dileriz.

www.beypazarimevlana.com

Gazi Gündüzalp İş Merkezi Kule Altı Terminal Yanı
Tel: 763 36 58 Beypazarı/ANKARA

Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimizle
kutlar,
hayırlı bayramlar dileriz.

Ali Yalçınkaya
Beypazarı Şehitler ve
Gaziler Derneği Başkanı

Mübarek Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimizle kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
Kudret Göbüt
KUDRETLİ GİYİM SETRMS BEYPAZARI BAYİİ
UCUZLUK ve KALİTEDE ÖNDER MAĞAZA
Eski hükümet Caddesi No:1 Tel:7631901 Beypazarı
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K AHVE
MOL A SI
Basit Arkadaşlıklar
Nilgün GÜNEY

Bilindiği üzere gerçek dostluk karşılıklı
samimiyete dayanır. Ancak birçok insan
samimiyet kavramını yanlış anlamaktadır. Bazı insanlar akılsızca konuşmayı
ve davranmayı samimiyet zannederler.
Dedikodu yapmayı, acizliklerini sürekli
dile getirmeyi ve rahatsız edici olmayı
samimiyet olarak kabul ederler. Örneğin
kişinin başı ağrıdığında faydasının
olmayacağını bilmesine rağmen
arkadaşına sürekli bunu anlatması
gereksiz ve samimiyetsiz bir davranıştır.
Yada başarısız olduğu bir konuda,
nasılını ve niçinini sürekli dile getirmek
rahatsız edici ve samimiyetsiz bir
davranıştır. Yine kişinin samimiyet
adına yaptığı düşüncesiz hareketler de
hoş olmayan tavırlardandır. Oysa kişi
dostuna karşı ince düşünceli ve nezaketli olduğunda samimiyetini arttırabilir.
Kuran ahlakını bilmeyen insanların
dostluk anlayışlarında birçok hatalı tavır
vardır. Bunlardan biri de kişilerin
dostluğun bir gereği olarak dedikodu
yapmaları ve sır taşımaları gerektiği
düşüncesidir. Bu kişiler, sessiz bir yerde
gizli yapılan konuşmaları iki dost
arasındaki samimiyet ve yakınlıktan
kaynaklandığını sanırlar. Bu ahlak, şeytanın bir kışkırtması olarak insan nefsine büyük bir haz verir. Oysa bu, tamamen Kuran ahlakına ters bir psikolojidir.
Ey iman edenler, zandan çok kaçının;
çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin
gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü
kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte,
bundan tiksindiniz. Allah`tan korkupsakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul
edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat
Suresi, 12)
Bu kişiler bir insanı Allah’ın güzel bir
tecellisi olarak görmeyi bilmediklerinden, gerçek anlamda iyi olmayı,
sevmeyi ve fedakarlığı bilmezler. Hep
ilgiyi, alakayı, ince düşünceyi karşıdan
beklerler. En küçük bir ilgisizlikte
hayıflanır, hak ettikleri sevgiyi
görmediklerini düşünürler. Hak
etmedikleri halde sevgi gördüklerinde
ise değerini bilmedikleri için suistimal
ederler.
Bu kişilerin sevgi anlayışları yüzeysel
olduğundan, dostlukları da kısa sürmekte yada uzun süreli dostluklar çok basit
bir konuyla bitebilmektedir. Bu kişiler
arkadaşlık süreçleri boyunca sık sık
küsme, alınma gibi tavırlar sergilerler.
Bu yüzden bir türlü rahat edemez,
sürekli kasılırlar. Bu tavırları da
dostlukta olabilecek normal şeyler
olduğunu düşünürler. Bu akıldaki kişiler
kendi küçük kavruk dünyalarında basit
konularla uğraşır, bunları dünyanın en
büyük sorunu zannederler. Oysa samimi
Müslümanlar böyle basit bir ahlakı
yaşamazlar. Müslüman, rahatsız olduğu
bir konu olduğunda Allah rızası için
kardeşi ile en güzel tarzda konuşur.
Kardeşi bir hata yaptığında affedici olur.
Kardeşini Allah’ın bir tecellisi olarak
gördüğünden sevgisi de, bağlılığı da
güçlüdür. Rabbimiz bir ayetinde iman
eden kulları için özel bir sevgi yaratacağını şöyle haber vermiştir:
İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar
için bir sevgi kılacaktır. (Meryem
Suresi, 96)
Samimi Müslümanlar birbirlerine
ahlakındaki güzellikten dolayı değer
verirler. Dış görünüş, maddi olanaklar,
ün gibi unsurlar Müslüman’ın dostluk
şartlarından değildir. Samimi
Müslümanlar, dostluklarını Allah
korkusu ve sevgisi üzerine kurarlar. Bu
yüzden cennette de birlikte olmayı
hedeflerler. Böyle bir dostluk elbette
çok çaba göstermekle elde edilemez.
Allah bunu Kendi’nden bir nimet olarak
Müslümanlara vaad eder.
Kim Allah`a ve Resul`e itaat ederse, işte
onlar Allah`ın kendilerine nimet verdiği
peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne
iyi arkadaştır onlar? (Nisa Suresi, 69)

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN

ÇELEN REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

BEYPAZARI KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı´nda Vatandaşların islami usullere
uygun bir şekilde daha sağlıklı ortamda kurban
kesmelerinin sağlanması amacıyla kurban kesim
yerleri belirlendi. Beypazarı Belediyesinden
yapılan açıklamaya göre Beypazarı’nda aşağıda
belirtilen yerler haricinde kurban kesilemeyeceği
vatandaşların kurbanlarını belirlenen yerlerde
keseceği belirtilerek Kurban kesimi için
Belediyemizce tüm alt yapı çalışmaları tamamla-

narak kurban kesim yerleri belirlenmiştir. Çevre
kirliliğini önlemek daha sağlıklı kesim yapmak
için vatandaşların kurbanlarını belirlenen yerlerde kesmeleri uyarısı yapıldı. Kurban kesim
yerlerinde belediye görevlilerinin de hazır bulunacağı kontrolleri yapacağı açıklandı.
Beypazarı'nda Kurban Kesim Yerleri
Hacıkara Mahallesi Fatih Camii Yanı
Bulgurdede Mahallesi TEK İşletmesi Yanı

BEYPAZARI

Oğuzkent Camii Yanı
Belediye Mezbahanesi
Cemiyet Camii Yanı
Gazi Gündüzalp İş
Merkezi Altı
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KURBAN SATIŞ YERİ
63
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•GAZİPAŞA MAHALLESİ
e
T
CANLI HAYVAN PAZARI

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun.
Sağlıklı, neşe dolu Bayramlar dileriz.

Mübarek Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar,
hayırlı bayramlar dilerim.
Salim BAYRAMOĞLU
Kurtuluş Mahallesi
Muhtar Adayı

Namaz saatleri

GÜN Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý

14
Ekim
Pazartesi
15
Ekim
Salı
16
Ekim
Çarşamba
17 Ekim
Temmuz
Perşembe
18
Ekimz
Cuma
19
Ekim
Cumartesi
20
Ekim
Pazar

5.12

6.50

12.46

15.53

18.20

19.46

5.13

6.51

12.45

15.52

18.19

19.45

5.14

6.52

12.45

15.50

18.18

19.44

5.15

6.53

12.45

15.49

18.16

19.42

5.16

6.54

12.45

15.48

18.15

19.41

5.17

6.56

12.45

15.47

18.13

19.39

5.18

6.57

12.44

15.46

18.12

19.38

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

NÖBETÇÝ ECZANELER

08 Temmuz Pazartesi - 14 Temmuz Pazar

14 Ekim
Pazartesi..... Beypazarı ...............................
15 Ekim
Salı.......
T. Şeker...........................
16 Ekim
Çarşamba... Can............................
17 Ekim
Perşembei.... Ülkü...........................
18 Ekim
Cuma.......... Özgül...................
19 Ekim
Cumartesi... Beypazarı .........................
20 Ekim
Pazar.......... Çağlar...................
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

