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BU ACININ TARİFİ YOK
17 Yaşındaki Fen Lisesi Öğrencisi Çağın Yüce Aniden Hayatını Kaybetti

Eczacı Okan Yüce’nin Fen 
Lisesi 3. sınıf öğrencisi 17 

yaşındaki oğlu Çağın Yüce, fit-
ness spor salonunda geçirdiği  
ani bir beyin kanaması sonu-
cunda hayatını kaybetti. Yüce 
ailesi, arkadaşları ve sevenleri 
yasa büründüler. Kozan’ın efsa-
ne öğretmenlerinden Merhum 
Cevdet Yüce’nin Torunu ve Ec-
zacı Okan Yüce ile Beden Eği-
timi Öğretmeni Erha Yüce’nin 
Adana Fen Lisesi’nde okuyan, 
yağız gibi genç ve yakışıklı ev-
latları, fitness spor salonunda 
çalışırken aniden mide bulantı-

sı ve baş ağrısı nedeniyle evi-
ne gittiği ve evinde bayılması 
sonucu geçtiğimiz Perşembe 
günü Adana Şehir Hastanesi’ne 
kaldırıldığı, Cuma günü yapı-
lan beyin ameliyatının ardından 
Pazar akşamı yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. Anne, baba ve tüm ai-
lenin üzüntüden kahrolduğu ve-
fat haberinin ardından çok sayı-
da sevenleri tarafından Adana 
Kabasakal Mezarlığı’nda topra-
ğa verildi. Okurumuz Okan Yü-
ce’nin ve tüm ailesinin acısını 
paylaşıyor; genç kardeşimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. 

AĞCA, KOZAN’IN TİCARETİNE YÖN VERMEDE İDDİALI

TİCARET ODASI BAŞKAN ADAYI HAKAN 
AĞCA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Can Medikal Musa Ak-
çalı'ya kargo paketi 
yaparken rastgeldik. 

Demek ki adama boşuna 
değer vermiyoruz. Laf olsun 
torba dolsun diye ona başa-
rılı demiyoruz. SAYFA 12’DE
BÜYÜKŞEHİR, MAZOT ÇALAN PERSONELİNİ 
SUÇÜSTÜ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Kullandığı kamyonu evinin önü-
ne çekip, deposundan mazot 
çalan Büyükşehir Yol Müdürlü-

ğü personeline suçüstü yapan Adana 
Büyükşehir Belediyesi, hırsızlığı po-
lise ihbar edip konuyu yargıya taşıdı. 
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta-
sı, mazot hırsızlığı yapan Büyükşehir 
Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü per-
soneli kamyon şoförünü suç üstü ya-
kalayıp polise teslim etti. SAYFA 2’DE

YORUM: Keşke memleketteki 
tüm hırsızlar, mükafatlandırılacağı 
yere böyle yakalansa ve kanuna 

teslim edilse...

SAYFA 16’DA
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BÜYÜKŞEHİR, MAZOT ÇALAN PERSONELİNİ 
SUÇÜSTÜ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ
Kullandığı kamyonu evi-

nin önüne çekip, de-
posundan mazot çalan 

Büyükşehir Yol Müdürlüğü 
personeline suçüstü yapan 
Adana Büyükşehir Belediye-
si, hırsızlığı polise ihbar edip 
konuyu yargıya taşıdı.

Adana Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıtası, mazot hırsız-
lığı yapan Büyükşehir Bele-
diyesi Yol Şube Müdürlüğü 
personeli kamyon şoförünü 
suç üstü yakalayıp polise 
teslim etti. Bir ihbarı değer-
lendiren Adana Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta ekipleri, 
Adana Büyükşehir Beledi-
yesi Yol Müdürlüğü’nde ça-
lışan bir şoförün, belediyeye 
ait kamyonu, Gürselpaşa 
Mahallesi’ndeki kendi evinin 
önüne park ettiğini ve burada 
bir şahısla birlikte kamyonun 
deposundan hortum aracılı-

ğıyla mazot çekip 50 litrelik 
bidona doldurduğunu tespit 
etti. Bidon henüz yarı yarıya 
dolmuş haldeyken ve hır-
sızlık devam ederken video 
görüntüsü de çekildi. Zabıta 
önce mazot çalan personelin 
amirini arayarak bilgi verdi. 
Amir olay yerine gelip, gö-
rüntülenen hırsızlıkla ilgili 
tespit gerçekleştirdi. Ardın-
dan Büyükşehir Zabıtası ve 
Büyükşehir Bürokratı olay 
yerine polis çağırdı. Hırsızlı-
ğı yapan personel, kendisine 
yardım eden şahıs, suçüstü 
yapıp şikayetçi olan Zabıta 
ekibi ve tespit yapan bürokrat 
karakola giderek ifade verdi. 
Konu yargıya intikal etti.

YORUM: Keşke memle-
ketteki tüm hırsızlar, müka-
fatlandırılacağı yere böyle 
yakalansa ve kanuna teslim 
edilseydi...
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Kozan, bazılarına göre sıkıcı 
bazılarına göre ise kalele-

riyle, tarihi yapılarıyla, akarsu-
larıyla, yaylarıyla yemekleriyle - 
özellikle ciğer kebabıyla sevilesi 
ve eğlenceli bir şehir...

Çoğu zaman bu kenti sıkıcı 
bulduğum fazlasıyla doğrudur. 
Aslında bir yönüyle şehirleri gü-
zel ve sevimli kılan mekanları ve 
insanlarıdır.

İlçemizde ki sevimli ve huzur 
veren mekanlardan bir tanesi 
Akdağ Hurmalı Konak... Sahibi ve 
hoş sohbet işletmecisi Amir Ak-
dağ beyefendi aslında eğitim bi-
limleri mezunu, yani bir eğitimci. 
Eğitim danışmanlığı ve 30 yıldır 
özel eğitim alanında çalışmalar 
yapan bir isim.

Bir - iki haftada bir konağa 
uğrar, şömine başında sıcak ça-
yımı yudumlar, Amir bey ile soh-
bet ederiz...

Bu hafta ki sohbetimizin 
konusu ‘kadın cinayetleri ön-
lenebilir mi’ sorusuydu.

Amir bey; “Kadın cinayet-
lerinin önlenebilirliği üzerine 
ciddiyetle kafa yormak lazım. 
Bütün kadın cinayetleri belki 
önlenemez fakat bazılarının 
önlenebilmesi mümkün gibi gö-
zükmekte. Bu nedenle sebep-
lerine göre kadın cinayetlerini 
incelemekte fayda var.”

“İlişkimize son bir şans daha 
ver...”

Amir bey cinayetlerin se-
bepleri üzerine şöyle diyor; 
“Ayrılıklardan sonra son bir 
şans görüşmelerinde, cinayetle 
sonlananlar incelendiğinde ge-
nellikle son sözün, ‘sen erkek 
misin, senden o nafakayı söke 

söke alacağım, ömür boyu 
bana çalışacaksın’ gibi söz ol-
duğu görülmekte.

Burada amacımız katili ak-
lamak veya hafifletici sebepler 
yaratmak kesinlikle değil!

Burada amaç; son bir şans 
görüşmelerinden kadının şid-
dete uğramadan veya cinayete 
kurban gitmeden, taraflardan 
her ikisinin zararsız bir şekilde 
bu görüşmeyi sonlandırabilme-
sini sağlamak.

Çünkü cinayetle biten görüş-
meden sonra erkek ya hapisha-
neye ya da intihar ederek me-
zara gidiyor. Cinayete uğrayan 
kadın zaten bu dünyaya veda 
ediyor. Var ise çiftin çocukları 
yaşadığı bu korkunç travma ile 
bir ömür geçirmeye mahkum 
edilerek yetiştirme yurtlarına 
gönderiliyor.

O son sözler söylenmeseydi; 
‘bak hayatım biz anlaşamıyo-
ruz, sen iyi bir insansın çocuk-
larımın babasının, ayrı olsakta 
onları birlikte büyüteceğiz. Evet 
şu anda nafaka veriyorsun. Fa-
kat ben de iş bakıyorum, yakın 
zaman da bana nafaka ödeme-

yeceksin. Yeniden sende ken-
dine bir hayat kurarsın’ diyen 
bir kadın, eşi yada eski eşi ta-
rafından öldürülebilir mi?”

Peki Amir bey, kadınların 
veya erkeklerin sinirlerine ha-
kim olarak, kriz anında böyle 
söyleyebilmeleri için ne yap-
malı?

Amir bey; “Klasik gibi gele-
cek ama eğitim şart.”

Ama nasıl bir eğitim?
Amir bey; “Çocuklarımız 

doğduğu andan itibaren onları 
sevgiyle yetiştireceğiz, şiddet 
uygulamayacağız. İkinci konu, 
erkeğin kadına karşı üstün ol-
madığı düşüncesini küçük yaş-
tan itibaren çocuklarımıza öğ-
retmeliyiz.”

Peki kriz anında kadın 
ölümden nasıl kurtulabilir?

Amir bey; “Aslında bu soruyu 
şöyle cevaplayayım. Bir baba 
olarak kızımın bir başka erkek 
tarafından - erkek arkadaşı 
veya eşi tarafından şiddete uğ-
rayacağı kaygısı bu toplumun 
bir bireyi olarak benim de yaşa-
dığım bir kaygı. Bu konuda kı-
zıma nasihatim hep şu olmuş-

tur; ‘kızım, ayrılma aşamasına 
geldiğin bir ilişkiyi bitirirken, 
karşındaki insanı rencide edici, 
onurunu incitici, küçük düşürü-
cü, onu tahrik edici sözlerden 
daima uzak dur. Kırmadan dök-
meden ilişkini sonlandır.’

Kızımın erkek arkadaşlarıy-
la ve oğlumla oturup konuştu-
ğumda ise daima onlara aynı 
şekilde, her ilişkinin bitebilece-
ğini fakat önlerinde uzun bir ya-
şam olduğunu anlatırım ve kim-
senin kimseye şiddet uygulama 
halkının olmadığını hatırlatırım.

Nasihatlerimin kızımı şid-
detten mutlak surette koruya-
cağından emin değilim ancak 
şiddet görme olasığını azalta-
cağına eminim.

Bu konuların önceden konu-
şulması; kız - erkek farketmez, 
kriz anında öfkelerini kontrol 
edebilmeleri ve şiddetten uzak 
durmaları konusunda etkili ola-
caktır.”

Amir beyin, bir eğitimci 
gözüyle kadın cinayetleri, 
karı - koca anlaşmazlıkları 
veya ilişkiler üzerine görüş-
leri bu şekilde.

Kendisine bu güzel sohbet 
için teşekkür ediyorum. Ka-
dın cinayetlerinin yaşanma-
dığı, insanın insandan yaşam 
hakkı anlamında üstün olma-
dığı bir Türkiye’de yaşamak 
ümidiyle...

Tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kut-
lu olsun. Bir sonraki yazıda 
buluşuncaya dek, sağlıcakla 
kalın.
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Yıllardır uzaylılar gele-

cek, insanlığı yok edecek 
dediler, durdular.

Ne gelen oldu, ne giden.
Toprak peşinde koşan 

savaşkanlar varken,
İnsanlığın yok olması 

için,
Uzaylılara ne gerek var…
Yok, etmek için bizim bir-

birimizi,
Dünyalı olmamız,
Adem’le Havva’dan gel-

memiz,
Kanımızın kırmızı olma-

sı,
Aynı havayı solumamız 

bir şey ifade etmiyor.
Rusya, Ukrayna’yı işgal 

ediyor.
Evler yakılıyor, yıkılıyor, 

insanlar ölüyor.
Ukrayna’da yaşanan in-

sanlık dramını,
Dünya, canlı canlı izli-

yor…
•••
Savaşlarda hiç bir şey 

üretilemez!
Bunu bilen savaşkanlar,
Her mevsim bir senaryo 

yazar,
Dünyanın herhangi bir 

yerinde üretilmişin üzerine 
çökmek, yeni silahlarını de-
nemek için savaş çıkartır-
lar…

Savaş’ın bir bedeli vardır.
Binlerce hayat, zamansız 

sonlanır..
Toplumlarda acılar bıra-

kır…
Acılar kin, nefret ve in-

tikam duyguları ile faşizmi 
besler.

Aileler dağılır.
Anneler ağlar.
Şehirler yok olur.
Ekonomiler çöker,
Kıtlık olur, açlık başlar.
Çocuklar ölür.

•••
İşgal veya savaş hangi 

coğrafyada yaşanırsa ya-
şansın insanlık suçudur.

Savaşın tozu, dumanı 
içinde,

Objektif olunamaz,
Sağlıklı düşünülemez,
Mantıklı davranılamaz.
Vicdan yerini duyguya bı-

rakır.
İnsanın bir yanı acıyor 

olsa da, diğer yanı acıma-
sız katil olur.

İnsan, insanın kanını içer.
Yaşam hakkını elinden 

alır.
Gizlenmiş ırkçılık hortlar.
Demokrasi ve özgürlük-

ler askıya alınır.
Savaş hukuku egemen 

olur.
Fillerin tepişmesi, çimle-

rin ezilmesi oligarkların pa-
rasına para katar.

Savaşın şanı da, şerefi 
de  ölümü de fakir fukaraya 
kalır.

•••
Putin’in hayatını, eğitimi-

ni, ideallerini bilen, bu işga-
lin geldiğini bilirdi.

Bilmek için;
Feraset, basiret, öngörü 

sahibi olmak,
Satır aralarını çok iyi oku-

mak gerek.
Mantık bazen çöp…
Bilemediler…
Putin küresel sermayenin 

kıyım aracı “para ve silahı” 
eline almış,

Amerika’sı, İngiliz’i alık 
alık bakıyor.

Dünya sinmiş, ağzı açık 
seyrediyor.

Rusya, Kırımı aldı mı?
Aldı.
Ne yapıyorsun kardeşim 

diyen oldu mu?
Olmadı…
Suriye üzerinden Akde-

niz’e kıyısı oldu mu?
Oldu.
Ne yapıyorsun kardeşim 

diyen oldu mu?
Olmadı…
Paran ve silahın varsa,
Birleşmiş milletlermiş, 

Natoymuş hikaye.
Göstere göstere Ukray-

na’yı işgal ediyor mu?
Ediyor…
Ne yapıyorsun kardeşim 

diyen oluyor mu?
Şimdiye kadar olmadı…
Aklımda deli sorular,
Orası senin burası be-

nim,
Emperyal paylaşım mı?
•••
Çocuğuna ekmek götü-

ren ana-baba,
Sınıftaki öğretmen,
Hastanedeki doktor,
Üniversitedeki öğrenci,
Ukraynalı kadın dedi k;
“Savaşa şiir yazdık, tarih-

ten okuduk, hiç aklıma gel-
mezdi, evime geldi.”

Gelin canlar bir olalım.
Amasız, fakatsız.
Mırın, kırın etmeden,
Savaşa hayır diyelim…
•••
Sivil yerleşim alanları sa-

vaş alanına dönüşmüş.
Çocuklar, kadınlar, yaşlı-

lar, engelliler korku ve panik 
içerisinde.

Ev yok, bark yok,
Yataksız, yorgansız…
Yiyeceksiz, içeceksiz…
Kimisi, sığınakları,
Kimisi, metro istasyonla-

rını,
Kimisi ise arabasını evi 

yapmış…
Yaşama uygun olmayan 

ortamlarda, yaşam müca-
delesi…

Her an ölüm korkusu, yüz 
binler savaş ortamından 
kaçmaya çalışıyor...

Nazi artığı Ukraynalılar,
Ukrayna’dan ayrılmak 

isteyen Afrikalıları trenden 
indiriyor.

Faşizm, masum insanla-
rın teninin, saçının, gözü-
nün rengine bakıyor.

Rusya’ya haydut devlet 
diyelim de,

Ukrayna’daki neonazi 
gerçeğini yok mu sayalım?

Tolstoy’un, Dostoyevs-
ki’nin romanlarını lanetle-
yen,

Müzisyenlerin kadrosunu 
iptal eden,

Rus öğrencilerin Üniver-
site kaydını silen batıya ne 
diyelim?

SACİT
ÖZTÜRK

 İSTİLA
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KOZAN BELEDİYESİ YENİ BİNASI PROJESİ TANITILDI
Hal ve civarındaki 2 belediye binası yıkılacak
Kozan Kent Konseyi Yü-

rütme toplantısı Kozan 
Belediye Başkanı Kazım 

Özgan’ın ev sahipliğinde Dağıl-
cak’ta yapıldı.

Gündemde Genel kurul ha-
zırlıklarının yanı sıra Kozan Be-
lediye Başkanı Kazım Özgan ve 
Mimar Yaşar Gök yeni belediye 
binası projesinin sunumunu ya-
parak tanıtımını yaptı.

Kozan Belediye Başkanı Ka-
zım Özgan Kent Konseyi Yü-
rütme Kurulu üyelerine Kozan 
Belediyesi olarak mevcut Bele-
diye binası karşısına Kapalı ha-
lin bulunduğu alanda yapmayı 
planladığı ve Projesi hazırlanan 
yeni modern belediye binasının 
projesinin tanıtımı yaptı.

Başkan Özgan burada yaptığı 
konuşmada; 135 bin nüfuslu bir 
şehre gecikmiş bir proje, hayata 
geçmesi lazım. 

Kozan Belediyesi’nin mevcut 
binasının karşı tarafında iki adet 
binamız var.  

O binalar ömrünü tamamla-
mış binalardır.” Dedi. Özgan, bu 
binalarla birlikte kapalı hal’inde 

kalkacağını söyleyerek yeni bi-
nanın buraya yapılacağını söy-
ledi. “Binayı yaparken mevcut 
çınar ağaçlarına da kesinlikle 
dokunmayacağız ve koruyaca-
ğız” diyen Başkan Özgan:  “Ko-
zan’da asil bir mimari bir yapımız 
yok. Böyle bir şehirde demokra-
tik yollarla seçilen belediye kuru-
munun da bir binası yok. Mevcut 
binamız 1985’lli yıllarda yapılmış 
ve deprem yönetmeliğinde çü-
rük. 

Kozan Devlet Hastanesi’nin 
yıkılan  binasından daha kötü 

bir bina. Analiz yapılsa kesinlikle 
yıkım diyecekler. Bu sadece Ko-
zan Belediyesi binası için geçerli 
değil Kaymakamlık binası için de 
geçerli, diğer

binalar içinde geçerli. 2000’li 
yıllardan önce yapılan yapılar 
içinde geçerlidir. Bu binaların 
değişmesi lazım.”dedi.

Başkan Özgan Hal Sokak, 
Üstün sokak ciğercilerin olduğu 
alanlara çıkışların olacağı bazı 
bölgelerin trafiğe kapanacağı ve 
belediye binasının altına kapalı 
otopark planladıklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Derya 
Tüfekli ; “ Yeni Belediye binası 
projesinin önümüzdeki 20-30 
yıllık bir geçmişe bakıp, bugün 
yapılmak istenen projenin önü-
müzdeki 20-30 yıla yön verece-
ğini ön germemiz lazım. 

Ben bu projeyi destekliyor 
ve sizlerden de desteklemenizi  
bekliyorum. “dedi.

Tüfekli; “Bizler Kent konseyi 
olarak tarihi bir binada görevimi-
zi devam ettiriyoruz. 

Kozan devamlı kuzeye doğru 
gelişiyor. Bizler bugün Belediye 
binasının yer seçimi ile ilgili he-
pimizin görüşü ortak bir şekilde 
olumludur. Çünkü Belediye bi-
nası eğer kuzeye giderse tıpkı 
aşağı yukarı çarşıdaki esnafların 
mağduriyeti ticari hayatın ölmesi 
aynı yapı Irmak Caddesi Saim-
beyli caddesinde de meydana 
gelecek. O yüzden buradaki ye-
rinde dönüşümün Belediye bi-
nasından başlaması etrafındaki 
diğer binaların örnek olacağı için 
hepimiz tarafından yer seçimi 
için en ufak bir soru işareti yok.”-
diye konuştu.
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KOZAN TİCARET BORSASI’NDAKİ MÜCADELE VE
ÇALIŞMALARIN DERİNDEN DERİNDEN SESİ GELİYOR
Zenginler kulübü olarak nitelenen Kozan Ti-

caret Borsası seçimleri önümüzdeki Ekim\ 
Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kulis-

lerde şimdilik 3 adayın adı geçiyor.
Mevcut Başkan İdris Çevikalp, TOBB Delege-

si ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ve Meclis 
Başkanı Turgay Bozkurt'un adı geçiyor. Baka-
lım izleyelim. İdris Çevikalp'in üyeleri dolaştığı 
ve nabız ölçtüğü biliniyor. Bilal Kurt ile Turgay 
Bozkurt'un da örgütlü çalıştıkları dile getiriliyor. 
İdris Çevikalp’in aynı ekip arkadaşlarına: “Ben 1 
dönem adayım. Sizlere söz veriyorum, gelecek 
dönemde sırasıyla sizler de yaparsınız” şeklin-
de garanti verdiği ama hep rastgelindiği üzere, 
tıpkı siyasilerin “Bir dönem aday olurum” sözü 
gibi koltuğun cazibesinin yine gelip geldiği dile 
getiriliyor. Borsanın kurt gibi seçmenleri var. Bu 
işin yönlendirici kurnaz tilkileri de var. Biz nabzı 
ölçmeye devam edeceğiz.

Bu arada Eski Başkan ve İşadamı Mehmet 
Yağan’ın tavrı da merak ediliyor…

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI
Saman bir zenginlik işareti tıpkı Karamyağları gibi. 

Çook zam geldi. Mal Müdürlüğü'nden emekli sevgili 
Mehmet Ocak ağabeyim bir yerlere gönderiyordu.

Biliyoruz:  Samanı bıraksan yiyecek dolu 2 ayaklıları.  
İçerisine kepek bile katmadan yiyecekler hazır ama  sa-
man pahalı, saman kıymetli. 

Şaka bir yana: Türkiye bir zamanlar kendi kendisine 
yeten 7 dev tarım ülkesinden biriydi. Ne oldu da saman, 
buğday, yağ, hayvan, pirinç  ithal eder hale geldik? 

Bir düşünmeli. Önlem almalı. Çözüm üretmeli. Biz şah-
sen görevleri Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmek olanla-
ra güvenmiyoruz.

 Türk tarımı, Türk çiftçisi, üretenler her yönüyle destek-
lenmeli.

Tarım gelişmenin ve sanayileşmenin önünde bir engel 
değildir ancak geç anladık.

Gelişmiş bütün dünya ülkeleri çiftçisini, hayvancısını 
korurken, gözetirken ve en yüksek gelirleri onlara tahsis 
ederken; bizimkiler toprağı, üreteni, hayvancısını terk ettir-
di, iflas ettirdi. Pahalı girdilerle onları onları ekip biçemez 
hale getirdi. 

Saman deyip geçme tanı/ Onu yemeye hazır olanları/ 
İçine kepek katmadan bile/ haşır huşur HEMENCECİK Yİ-
YECEKLERİN VARLIĞINI…
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BAŞKAN ÖZGAN’DAN PERSONELİNE PROMOSYON MÜJDESİ

Kozan Belediyesi ile 
Garanti Bankası ara-
sında yapılan maaş 

promosyonu imza töreni 
Başkanlık makamında ger-
çekleşti.

Kozan Belediye Başka-
nı Kazım Özgan ile Garanti 
Bankası Kozan Şube Mü-
dürü İsmail Saygıcak ara-
sında imzalanan protokol 
ile Kozan Belediyesi’nde 
çalışan şirket personeline 
maaş promosyonu verile-
cek.

Protokol İmza töreninde 
konuşan Kozan Belediye 
Başkanı Kazım Özgan , 
“Yapılan görüşmeler so-
nucunda personelimiz için 
yapılan maaş promosyon 
ihalesini, en yüksek tekli-
fi veren Garanti Bankası 
aldı.  500’den fazla işçi-

mizin 3 yıllık promosyon 
sözleşmesini imzaladık. 
İşçilerimize hayırlı olsun. 
En yüksek teklifi veren 
Garanti Bankası ile diğer 
bankalarımızda bu yarışa 
katıldılar hepsine teşekkür 
ediyorum.Bankanın verdi-
ği promosyon fiyatını yarın 
personellerimize düzen-
leyeceğimiz  programda 
açıklayacağız.“dedi.

Garanti Bankası Kozan 
Şube Müdürü İsmail Say-
gıcak’da yaptığı açıklama-
da; “ İşçilerimize hayırlı 
olsun Belediyemize hayırlı 
olsun. Diğer bankalar ile 
katıldık iyi bir rekabet oldu. 
Bundan kurul faydalandı. 
Belediyemize çalışanla-
rımıza destek olduysak 
bizde mutlu oluruz. Hayırlı 
uğurlu olsun.”diye konuştu.
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Türk Milleti tarihten bu yana kadınlarımızı baş tacı olarak görür. Türkiye 
Cumhuriyeti’ mizin Kurucusu, Eşsiz Lider Atatürk ve silah arkadaşları Türk

kadınlarına bir çok Avrupa ülkelerinden önce 1930 yılında seçme hakkı 5 aralık 
1934 yılında da seçilme hakkını vermişlerdir.

Medeni dünyanın her yıl kutladıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor; en 
derin ve kalbi sevgi ve saygılarımı arz ediyorum.

Adem KAMALI
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CAN MEDİKAL TÜM KÖY VE İLÇELERİMİZE

KAPI KAPI BEZ DAĞITIYOR
Genç, Eğitimli, son 

derece çalışkan ve 
iyi insan ilişkileriyle 

dikkat çeken  bir değeri-
miz olan Musa Akçalı’nın 
işletmeciliğini yaptığı Can 
Medikal, reçeteli has-
ta bezlerini, hiçbir servis 
ücreti almadan Kozan, 
İmamoğlu ve Feke’nin en 

ücra köylerine değin ulaş-
tırıyor. 

Can Medikal yenilenen 
yüzüyle Halkımıza hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Medikal sektöründe yıl-
dızı parlayan ve toplum-
daki etkisi giderek hisse-
dilen Musa Akçalı, hizmet 
ve ürün yelpazesini gide-

rek genişletiyor.
Can Medikal, 2010 yı-

lında kuruldu. 
Özellikle yatalak du-

rumdaki hastalara köy, 
kasaba demeden sokak 
sokak, hasta bezi ve son-
da servisi yaparak adaını 
duyumuştu. Masaj aletleri, 
hacamat kupaları, egzer-

siz aletleri ve ihtiyaç du-
yulan tüm medikal ve tıbbi 
malzemelerin satışı yapıl-
makta. Sosyal sorumluluk 
ilkesine önem veren Can 
Medikal,Sürekli gelişen 
medikal sektörünün mar-
kalaşmış ve kendini kanıt-
lamış firma ve ürünlerini 
yakından takip ediyor.



08 MART 2022 SON FİKİR 10
İleride ülkemiz için tehlike 

oluşturabilecek örgütlü ceha-
let ise, bilinç seviyesi oldukça 
düşük, cehalet yurdunda vücut 
bularak örgütlenen tarikatlar 
gerçeği. 

××××××
1 değil, 2 değil, 5 değil, 50 

değil sürüsüne kıran girsin. 
Ne yazık ki nerdeyse her 

önüne gelen kafasına göre bir 
tarikat oluşturmuş, sözde İslam 
dinini temsil ettiklerini sanıyor-
lar.

××××××
Her bir tarikat, diğer bir tari-

katın varlığından rahatsız olur, 
birbirlerini hiç sevmezler. 

Her tarikatın şeyh’i kendi 
tarikatına hükmeder. İşin garip 
yönü nedir biliyor musunuz? 

İşin garip yönü gırtlağına ka-
dar suç makinesine dönüşmüş 
malûm zatların tarikat kurup di-
nen hidayete ermesi. 

Sizce oldukça düşündürücü 
ilginç bir durum değil mi?

Huylu huyundan vazgeçer 
mi?

××××××
Tarikatlar devletin kılcal da-

marlarına kadar tuttun da, em-
niyete, orduya, siyaset kurumu-
na varana kadar sızan Fetullah 
gülen tarikatından çok farklı bir 
görüntü verseler de, farklı fark-
lı yollardan yürüyen aynı yolun 
yolcusudurlar. Aynı merkezden 
emir alırlar. Verilen emirleri ye-
rine getirmekle yükümlüdürler. 

××××××
Bir zamanlar dini yönü güç-

lü dostları tarikatlar konusunda 
uyarmıştık. Nihayetinde sa-
kalımız yok hoca değiliz, hatı-
rı sayılır bir servetin sahibi de 
değiliz, sadece sıradan bir va-
tandaşız, eeee... mevki makam 
sahibi olmadığımıza göre, biz-
leri kim takar ki? 

××××××
Yanlışlarla iç içe içselleşmiş 

fikirler yanlış da olsa doğrudur 
mantıksızlığı ülke halklarının 
başına daha çok işler açar.

××××××
Peki ya sonra? Demek ki, 

kazın ayağı öyle göründüğü 
gibi masum değilmiş.

15 temmuz darbe girişimine 
girişen ordu içinde yuvalanmış 
tarikati müritler, başarısız olun-
ca bütün tarikatların zulasında 
sakladığı sırlar alenen ortalığa 
saçıldı. Hangi ülkenin emrinde 
oldukları gün gibi ortaya çıktı.

Demek ki neymiş? 
Orduya sızan Fetullah’ilerin 

darbe girişimi bizlere bir uyarı 
imiş. 

Ya darbe gerçekleşmiş ol-
saydı? 

××××××
Tarikatları palazlandıran 

ABD.(CIA) destekli 1971 - 12 
mart muhtırası ve daha sonra 
1980- 12 eylül darbesi ile sol 
görüşe yatkın rütbeli askerler 
T.S.K. bünyesinden tamamen 
tasfiye edilince, meydanı söz-
de milli geçinen Fetullah’i tari-
katına bağlı rütbeli askerler ele 
geçirdi. 

Karışık kuruşuk hıyar tarla-
sına döndü ortalık.

××××××
FETÖ’cüsü, ERGENE-

KON’cusu, MAFYAcısı, MİL-
Lİ’cisi DİN’cisi, O’cusu, bu’cu-
su, şu’cusu, suçlusu suçsuzu 
iç içe geçmiş ahtapot ağları gibi 
aşağıdan yukarıya doğru silsi-

le yolu ile orduyu tamamen ele 
geçirdiler 

Kimin eli kimin cebinde 
belli değildi. Hemen hepsinin 
özellikleri fanatik birer solcu 
düşmanı olmaları idi. Fetul-
lah’i tarikatın rehberliğinde, 
bu Amerikan yanlısı NATO’cu 
askerler darbeci generallerin 
önünü açmış, bir dizi terör ey-
lemleri gerçekleştirerek darbe 
ortamlarının olgunlaşmasına 
ön ayak olmuşlardı.

××××××
1971-12 Mart muhtırasından 

9 yıl sonra ABD’nin çocukları 
ülkeye bir kez daha darbe vur-
du

1980 -12 Eylülde darbeyi 
gerçekleştiren Amerika’nın ço-
cukları ülkenin bilimsel nitelik-
teki üniversite gençliğini hallaç 
pamuğu gibi attı.

××××××
Nasıl bir ülke? Nasıl bir 

ordu? Nasıl bir gaflet? Nasıl bir 
ihanet? 

Kaynar sular başımdan aşa-
ğı döküldü sandım.

××××××
Besle, büyüt, yetiştir eğit.
Besle kargayı oysun gözü-

nü... Bir ordu düşünün ki bağı-
na bahçesine deresine dağına 
yaylasına ovasına evine barkı-
na sahip çıkıyor diye kendi hal-
kını ve çocuklarını potansiyel 
düşman görsün. 

Böyle düşmanca bir hareket 
doğru bir mantık mı? 

Doğru tarafı ne tarafı? Gü-
venilecek tarafı var mı?

×××××× 
Gençliğin değerini bilmeyip 

de acımasızca harcayan or-
dular, gün olur harcadıkları o 
gençliği aramak zorunda kalır.

××××××
Dikkat ederseniz, ordunun 

içine öyle bir nifak sokulmuş ki. 
Şaşkınlık deryasında boğu-

lup kalırsınız..
××××××
Asker askere kelepçe ta-

kıyor, asker askeri yargılıyor, 
asker askeri tutukluyor, asker 
askere güvenmiyor, asker as-
kere karşı, asker askeri suçlu-
yor, asker askere dava açıyor, 
asker askerden davacı, asker 
askeri hiç sevmiyor. Geriye ne 
kaldı? 

Vatan millet Sakarya nutku 
mu? Onunda içine ettiler ya... 
Kına yaksınlar artık. 

××××××
Kuru gürültü çıkaran türkü-

ler, beynimizin içinde trampet 
çalarmış.

Birbirleri ile geçinemeyen 
rütbeli askerlerle nereye ka-
dar? Yürür bu Türkiye....

××××××
Birliğini beraberliğini yitirmiş 

bir ordu, terslikler sarmalında 
çarşafa dolanırsa

Böyle bir ordu o ülkenin ge-
leceğine sahip çıkabilir mi? O 
ülkeyi koruyabilir mi?

Vesselam: Derin dehlizlerde 
kurgulanmış bu tarikat yapılan-
maları, aslında oltanın ucuna 
takılıp mazlum halklara yuttu-
rulan zokaya benzer.

Bir ülke halkı o zokayı yuttu-
ğu andan itibaren sudan çıkmış 
balığa döner.

Çırpındıkça ölümleri kaçınıl-
maz olur.

Bu yüzden pür dikkat etme-
liyiz…

ARAP AGA
YAZDI

ANADOLU TOPRAKLARINDA 
YEŞEREN TARİKATLAR
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MİLLET İTTİFAKI'NIN 6 İLÇE
BAŞKANI BİRARAYA GELDİLER
CHP Kozan İlçe Başkanı Bün-

yamin Sedefoğlu, İyi Parti 
İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı, 

Saadet Partisi İlçe Başkanı Muham-
mer Özçelik, Gelecek Partisi İlçe 
Başkanı Murat Başıbüyük, Demok-
rat Parti İlçe Başkanı Önder Andırın 
ve Deva Partisi İlçe Başkanı Gün-
gör Avan DAĞILCAK'TA biraraya 
geldiler. KOZAN Belediye Başkanı 
Kazım Özgan da Millet İttifakı İlçe 
başkanlarıyla sohbet ettiler. Haberi 
yakaladım ve hatıra fotoğrafını he-
men çektim...

ŞEHRİN KUZEYİNDEKİ ADLİYE
BİNASI İÇİN FAALİYETLER BAŞLADI

Temeller kazılıyor. Haydi hayırlı olsun memlekete. Şehir kuzeye doğru 
büyüyecek. Her yer tıkış tıkış oldu. Tabi bu arada tarıma elverişli ara-
ziler hızla betonlaşmaya devam ediyor. Bu gidişle ekecek toprağı zor 

bulacağız. Biz de beton yeriz!

DOST VE ARKADAŞLARIMIZ 
ALTIN GİBİ KIYMETLİDİR

Dr. Burak Yiğenoğlu kardeşim, Eski Şampi-
yon Güreşçilerimizden Merhum Halil Öz-
türk’ün kıymetli öğrencisi Selami Erdo-

ğan ve Kadir Bursal Ağabey ile ülkeyi ve bölgeyi 
konuştuk. Dost, arkadaş ve kardeşlerimiz altın gibi 
kıymetlidir. Kendi değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
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İZMİR'DEN, ÇORUM'DAN SİPARİŞLER ALIYOR
Can Medikal Musa Akça-

lı'ya kargo paketi yaparken 
rastgeldik. Demek ki ada-

ma boşuna değer vermiyoruz. Laf 
olsun torba dolsun diye ona ba-
şarılı demiyoruz.

Düşünün, müşterilerine bura-
dan İzmir'e kargoyla hasta bezi 
ve hidrofilik sonda gönderiyor. 
Kendisine soruyoruz:  “arada bin 
kilometre var, niye Kozan'daki bir 
firmayı, Can Medikal'ı tercih edi-
yorlar?” 

Kendisi: "Örneğin Çorum'dan, 
İzmir'den, arıyorlar, istiyorlar. Müş-
teri telefonda sanki Kozan'daymış 
gibi konuşuyor. Sipariş veriyor. 
Demek ki güven duyuyorlar. Doğ-
rusu şu: Az kar ediyorum. İnsan 
odaklı çalışıyoruz." dedi. Musa 
Akçalı kıymetli ve de değerli. Al-
lah nazardan korusun. Umarım 
böyle başarılı gider…

MUHAMMET ÇAĞ AĞABEYİM BURSA'DAN GELDİ 
HEDİYELİK ŞALGAMLARINI KARGOLATTIRDI
Bursa'da değerli dost-

larına yöremiz şalga-
mını ikram edecek. 

Muhammet abi, uzaklarda 
o kadar çok güzel dostlar 
edinmiş ki sesi Kozan'a ge-
liyor. Kendisi Emekli Hava 
Astsubayı ve Eski futbol 
hakemi. Bursa E. Hakem-
ler Şube Başkanı. Şu an da 
A×A Sigorta acentası.

Baba tarafından aslen 
Nalbant köyünden Hacı ve 
Fikret Çağ'ın evladıdır. Anne 
tarafından da Toklu Kazım' 
ın torunudur.
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Büyük Birlik Partisi Ge-

nel Başkanı  Sayın 
Mustafa DESTİCİ yıl-

lardır bir konuya parmak ba-
sıyor lakin ne duyan var, ne 
de dinleyen, her halde işle-
rine gelmiyor.Aslında söyle-
diği konu ülke ekonomisi ve 
hazine açısından milli çıkar-
larımız için söylediği besbel-
li. Sayın Mustafa Destici’nin 
isteği hazineden siyasi par-
tilere yapılan hazine yardı-
mını, pandemi dolayısı ile iki 
yıldan bu yana ülke genelin-
de ekonomik griz içerisinde 
olan küçük esnaf ve emekli 
dul ve yetimlere ödenmesi 
için tekrardan hazineye hibe 
edilmesi. Sayın Mustafa 
Destici’nin bu hareketi Rah-
meti BAŞBUĞ  ALPASLAN 
TÜRKEŞ bey de kara kapka-
ra 12 Eylül öncesi yine böyle 
bir ÜLKE ekonomik sıkıntı 
içerisinde idi, İMF kapıların-
da memur maaşları için kre-
di beklenildiği günlerde Rah-
metli BAŞBUĞ ALPASLAN 
TÜRKEŞ TBMM üyelerine 
seslenerek birer maaşları-
mızı hazineye bırakalım di-
yerek örnek olan kişiliğinden 
yine bir ilk örnek sergileye-
rek LİDERLİĞİNİ göstermiş-
ti. Şimdi Sayın Desteci’nin 
de isteği böyle bir şey diye 
düşünüyorum. Görelim ba-
kalım ASİL’lere geldiklerin-

de vaatte mangalda kül bı-
rakmayan vekil efendiler, 
emeklinin %2.5’lik bir zammı 
için  mecliste tasarıyı 10 gün 
bekletenler, bakalım bu iste-
ğe nasıl bakarlar. Vekillerden 
önce genel başkanlar bu is-
teğe nasıl bakarlar önemli 
olan bu. 

Valla az para değil, 5 si-
yasi parti 645 MİLYON gibi 
bir rakam  hazineden yar-
dım alacaklar, ondan sonra-
da  sözde resmi siyasi parti 
ama mecliste PKK temsilcisi, 
milletin parasıyla  ASKERE, 
POLİSE kurşun sıkacaklar, 
sonra da  gidip dış devlet-
lerin kapılarında DEVLETİ-
MİZİ şikayet  etme sırasına 
girecekler, daha da olmadı 
AİHM DE HAK ARAYACAK-
LAR, GERİYEDE DÖNÜP  
bol vaatler ile ASİL vatan-
daşlar arasında kin tohumu 
ekmeye devam edecekler. 

Bu dış mihraklar meraklısı 
kişiler bilmiyorlar mı  KÜRT, 
LAZ, ÇERKEZ, BOŞNAK 
vatandaşlarımızın dedele-
ri ÇANAKKALE’DE OMUZ 
OMUZA ÜZÜM hoşafı ile 
karınlarını doyurup bu aziz 
vatan İÇİN ÇARPIŞTILAR, 
ŞEHİT OLDULAR, GAZİ OL-
DULAR, hiç bir zaman sen 
busun, ben buyum demedi-
ler, bu düzene dur diyecek 
bir ATATÜRK çıkar inşallah. 
Diğer taraftan bakın bu para 
başka  nerelere gidiyor. Aklı-
mıza hemen lider derebeyliği 
olarak karşımıza çıkıveriyor. 
Yerelde adaylar zaten kendi 
masraflarını kendiler karşı-
lıyor, geriye bence  bir tek 
liderlerin illerde yapacakları 
mitingler kalıyor, demek ki 
bu kadar paralarla har vurup 
harman savruluyor. İktidara 
gelirsek şunları yapacağız, 
çiftçi’ye şu kıyağı yapacağız, 

emekliye, işçiye, memura, 
şu kıyağı yapacağız demele-
ri boşa mı? Bilmiyorlarmı ki 
bu hazinenin parasında yeti-
min ve tüyü bitmemiş garibin 
haklarının olduğunu. Ama bir 
sistemdir tutturdular gidiyor-
lar, sistem böyle istiyor, sis-
tem şöyle işliyor, arkadaş bu 
zıkkım olasıca sistem maaş 
zammı konusunda dar ge-
lirliye, emekliye, memura, 
asgari ücretliye yani ASİL’E 
yüzde bilmem kaç virgül 
nokta 1,sevgili vekillere ge-
lince bilmem kaç lira. Sevgili 
Mustafa Destici başkan se-
nin serzenişin biz vatandaş 
nezdinde doğru ama parti 
genel merkezlerinde  boşa 
bence, niye derseniz, bugü-
ne kadar hangi bir vekil Rah-
metli BAŞBUĞ  ALPASLAN 
TÜRKEŞ hariç bu ayda  ma-
aşlarımızı hazineye bıraka-
lım diyebildi. 

Vekillerin hepsi dahil Al-
lah aşkına hangisinin aylık 
ve maaşlara ihtiyaçları var. 
Sizin o dediğiniz konuyu ha-
rekete geçirmeleri için, önce 
milli düşünülmesi gerek, Va-
tan Millet sevgisi en önde 
düşünülmesi gerek ki, sonra 
o dediğin konu kendiliğinden 
hallolsun. Yani ATATÜRK 
gibi birleştirici, bütünleştirici 
bir LİDER GEREK.
Kalın sağlıcakla…

İsmail
KÜÇÜKÖZEN

SİYASİ LİDERLER! MUSTAFA
DESTİCİ’YE KULAK VERİN
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KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA 

KANDEMİR 8 MART DÜNYA KADINLAR
GÜNÜYLE İLGİLİ MESAJ YAYIMLADI

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar günüyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, kadınların 
önem ve değerine işaret etti. Kandemir: “  8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve 

mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

MUSTAFA KANDEMİR
KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI
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Aski eski Müdürü  eğitimci arkadaşımız Yakup Ünüvar'ın babası Ali 

Ünüvar Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, 
tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

Komşumuz Merhum Emin Bahar’ın Eşi; Hüseyin Bahar Hocamızın, 
Adnan Bahar ve Nihat Bahar’ın anneleri Türkan Bahar Abla Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmetİ kederli ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Yalçın KARA/SON FİKİR GAZETESİ

Yalçın KARA/SON FİKİR GAZETESİ
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HAKAN AĞCA ANKARA'DA, KOZAN'A YAPACAĞI
YATIRIMLARLA İLGİLİ TEMASLARDA BULUNDU

Kozan’da ve böl-
gede ticaretin ve 
istihdamın büyü-

mesi konusunda elini 
taşın altına koyan, pro-
jeler geliştiren Kozan 
Ticaret Odası Başkan 
Adayı Hakan Ağca, 
Ankara'da ki Tarım 
ve Gıda Konfederas-
yonu'nu(TARIMKON) 
ziyaret ederek ikili di-
yaloglarda bulundu. 

HEM İSTİHDAM
SAĞLANACAK 

HEM DE ÜRÜNLER
DEĞERLENECEK 
Yurtiçi ve yurtdışı te-
maslarıyla çalışmala-
rına hız veren Hakan 

Ağca, Ankara'da Ulus-
lararası Tarım ve Gıda 
Konfederasyonu'nu zi-
yaret ederek bir takım 
yakın teknik temas ve 
incelemelerde bulun-

du.  
Ticaret Odası Başkan 
Adayı Hakan Ağca, 
bölgemizde kurma-

yı planladığı tarımsal 
ürünlerin çok yönlü iş-
lenmesine yönelik ya-
tırımlarla ilgili çalışma-
larına devam ediyor. 

Kozan ve bölgemizde-
ki yatırım ve ticaretin 
geri kalmışlığıyla ilgili 
konuşan Hakan Ağca, 
önümüzdeki günlerde 

Berlin'de de bir dizi 

temaslarda bulunaca-
ğının altını çizdi. 

Yakın zamanda ilçe-
miz Kozan’da Adana 

yolu üzerinde kurulma 
aşamasında olan kuru 
meyve tesisi ile bölge-
miz halkına istihdam 
sağlayacak olan ve 

yöremize özgü meyve 
ve sebzelerin kurutula-
rak dünya pazarına çı-
karmayı hedefleyen iş 
insanı Hakan Ağca’nın 
gerçekleştirdiği ziya-

retlerin oldukça verimli 
geçtiği kaydedildi. 

PROJELER BİRER 
BİRER HAYATA 

GEÇECEK 

Türkiye’nin ve dünya-
nın birçok şehrindeki 
ticari yatırımları yerin-
de inceleyen, deneyim 
ve tecrübesi ile ilçemiz 
Kozan’da da yöremizin 
kalkınmasına yönelik 
önemli ölçüde yatırım-
larda bulunan Kozan 
Ticaret Odası Başkan 
Adayı Hakan Ağca’nın 

Kozan ve bölgemiz 
için dikkat çeken pro-
jelere sahip olduğu ve 
ticaret odası başkanlık 
makamı gücüyle daha 

güçlü bir şekilde bu 
projeleri bir bir hayata 
geçirmeyi hedeflediği 

biliniyor.


