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Zeydan Karalar muhtar eksenli çalışmayı sürdürüyor

Zeydan Karalar muhtarları dinliyor, sorunları ilk ağızdan alıyor. Başkan Zeydan 
Karalar, İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinin muhtarlarıyla bir araya 
geldi, sorun dinledi, yapılanları ve yapılacakları anlattı.
Yönetim anlayışında muhtarlarla diyaloğa büyük önem veren Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu, Kozan, Feke ve 
Tufanbeyli muhtarlarıyla bir araya geldi. İlk olarak İmamoğlu Belediyesi’nde 
İmamoğlu muhtarlarıyla görüşen Başkan Zeydan Karalar, ASKİ yöneticileri ve 
Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte muhtarların sorunlarını dinledi. 8’de

Zeydan Karalar’dan 
Tamer Dağlı’ya 

teşekkür

12 Şubat 1992’den 12 Şubat 2021’e…
Yalçın Kara yazdı / 
Okurlarımız bilir. Babam Şalgamcı İbrahim 
Karaoğlu’nun dünyasını değiştirmesinin 
yıldönümünde her yıl geleneksel bir şekilde 
duygu, düşünce ve yorumlarımızı kamuo-
yuyla samimiyetle paylaşırız. Çoğunlukla 
ben yazarım, bazen de Kardeşim Cihan’ın 
o güzel gerçekçi, psiko-sosyolojik yer yer 
mistik-manevi yazılarını yayımlarız.16’da

9’da

Fıstık Çamı 
Kozalağı 

Ekonomiye 
Kazandırılacak

7’de

BABAM İBRAHİM KARAOĞLU’YU ANARKEN İYİ 
DÜŞÜNME VE TIYNET ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

Cihan Kara babasını 
yazdı          8-9’da
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun’un 13 Şubat Dünya Radyo Günü Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, 13 Şubat Dünya radyo günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Altun mesajında “Dünyagenelinde hala en güçlü kitle iletişim araç-
larındanbiri olma özelliğinikoruyan radyo, ülkemizde de ilk yayının 
gerçekleştiği 1927’den bu yana vazgeçilmez iletişim mecralarından 
biri olmuştur.
İlk olarak habere erişim için kullanılan radyo,eğitici yayınlarla 
toplumsal hayatta önemli bir rol üstlenirken, müzik yayınlarıyla 
eğlence,sesli tiyatrolarla kültür-sanat, reklamkuşaklarıyla da ekono-
mialanlarında kendisine yer edinmiştir.
radyo kanalları gelişen teknolojinin sunduğu dijitalimkanlarıda 

kullanarak erişim alanlarını ve kapasitelerini genişletmişlerdir.
Bugün ülkemizde yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte uydu, kablo ve 
internet altyapısıyla yayın yapan 933 farklı radyo kanalı haber ve 
müzik başta olmak üzere farklı içeriklerle milyonlarca insana ulaş-
maktadır. 
Son dönemde Türkiye’de her alanda gerçekleştirilen altyapı yatırım-
larından radyo yayıncılığı da nasibini almıştır.
Bu alandaki en büyük yatırımlardan birisi de hiç kuşkusuz İstan-
bul’da Büyük Çamlıca tepesindeki radyo ve televizyon vericilerinin-
Küçük Çamlıca’dainşa edilen tek bir kulede toplanması olmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçen ve aynı za-
manda İstanbul’un simge yapıları arasına katılan bu proje sayesinde 
dünyada ilk defa 100 radyo tek bir kuleden yüksek kalitede yayın 
yapmaya başlamıştır.
Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarakradyo kültü-
rünün yaygınlaştırılmasına ve zenginleştirilmesine katkı vermeyi 
başlıca görevlerimizarasında görmekteyiz.
radyoculuğun medya dünyası içerisinde sahip olduğu önemli konu-
mun farkında olarak önümüzdeki dönemde de radyo yayıncılığını 
desteklemeyi ve programcısından teknik personeline kadar bütün 
sektör çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceğiz. 
Bu düşüncelerle, “hakikatin sesi” olan yayınlara imza atan bütün 
radyo çalışanlarının 13 Şubat Dünya radyo günü’nü tebrik ediyor, 
kendilerine başarılar diliyorum” dedi. 
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Zeydan Karalar muhtar eksenli çalışmayı sürdürüyor

Zeydan Karalar muhtarları dinliyor, sorun-
ları ilk ağızdan alıyor. Başkan Zeydan Ka-
ralar, İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli 
ilçelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi, 
sorun dinledi, yapılanları ve yapılacakları 
anlattı.
Yönetim anlayışında muhtarlarla diyaloğa 
büyük önem veren Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu, 
Kozan, Feke ve Tufanbeyli muhtarlarıyla 
bir araya geldi. İlk olarak İmamoğlu Beledi-
yesi’nde İmamoğlu muhtarlarıyla görüşen 
Başkan Zeydan Karalar, ASKİ yöneticileri ve 
Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte muhtar-
ların sorunlarını dinledi. Kozan, Tufanbeyli 
ve Feke muhtarlarıyla da Kozan’da buluşan 
Başkan Zeydan Karalar, Adana’da 7 bin km 
bozuk yol bulunduğunu, 11 ilçede arıtma 
bulunmadığını ve su sorunu yaşandığını 
belirterek, ilçelere yapılan ve yapılacak hiz-
metleri anlattı. Halka verdiği sözleri yerine 
getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini, 
sorunların tamamının çözümü için zama-
na ihtiyaç bulunduğunu belirten Başkan 
Zeydan Karalar, muhtarların her birine söz 
vererek sorunları dinledi.
İlk olarak konuşma yapan Kozan Belediye 
Başkanı Kazım özgan:  Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi ile 
birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını dile 
getirdi. özgan:  “Tarihi köprünün trafiğe 
kapatılması ihalesi bize kalmıştı. Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettim. 
3 defaya orayı ziyaret ettik. Talimatını verdi 
Emlak İstimlâk Daire Başkanlığına. Şuanda 
çalışma devam ediyor. Başkanıma teşekkür 
ediyorum” dedi.

DİLe GeTİRİLeN SORUNLAR 
TİTİZLİKLe NOT ALINDI

ASKİ yöneticilerinin ve Büyükşehir bürok-
ratlarının muhtarların sorunlarını titizlikle 
not aldığı toplantılarda muhtarları yol arka-
daşları olarak gördüğünü ve halkın sorun-
larını en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu 
ifade eden Başkan Zeydan Karalar,  Yedigöze 
Barajı’ndan su getirilmesi projesinin hayata 
geçirilmesinin ardından Ceyhan, İmamoğlu, 
Kozan ve Yumurtalık ilçeleriyle, 160 köyün 
su ihtiyacının giderileceğini açıkladı.  Baş-
kan Zeydan Karalar, söz konusu projeyi eski 
haliyle hayata geçirmeleri halinde 1 buçuk 
milyar lira harcanacağını, oysa aynı işi yeni 
projeyle 250-300 milyon liraya yapacaklarını 
kaydetti.

ZOR KOŞULLARA Ve 
PANDeMİYe RAĞMeN HİZMeT 
SAYISI Ve KALİTeSİ ARTIYOR

günümüzde bir ilçenin arıtmasının bulun-
mamasının kabul edilemez olduğunu, bu 
eksikleri gidermek için gerekenleri yapa-
caklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, 
zor koşullara ve  pandemiye rağmen hizmet 
sayısı ve kalitesini artırmayı sürdürdüklerini 
ifade etti.
Başkan Zeydan Karalar, “Halkımıza bir söz 
vermişsek yaparız. Bugün olmazsa yarın 
yaparız. 30 yıldır, 40 yıldır çözülmemiş so-
runları bir anda çözmemiz bekleniyor ama 
elbette kolay değil. Halkımızın bütün sorun-
larını çözmek için çalışmak benim için kut-
sal bir iş. Benim kalbim halkım için ve on-
larla birlikte atıyor. Tüm sorunları çözmek 
için yeterli para olduğunu varsaysak bile, bu 
kadar sorunun kısa sürede çözümü uygula-
nabilir değil. Zamana ihtiyaç var. Biz oy için 
değil, halkımızın eksiklerini gidermek için 

çalışıyoruz. Ne mutlu bana ki, Allah bana 
sizlere hizmet etme şansı verdi. İşimizi hızlı 
ve doğru yapmak için farklı bir anlayışıyla 
yönetilen bir belediye oluşturduk” dedi.

ŞeHİT KUBİLAY’I KOZAN’DA 
ANACAĞIZ

CHP İlçe Kongresine geldiğimde Devrim 
Şehidi Kubilay’ın Kozanlı olduğunu söyle-
miştim. Biz onun ölüm yıldönümünde an-
mayı Menemen’de yaparız. Kozan’da çok kısa 
zamanda Kubilay Parkı yapacağız, O’nun 
heykelini dikeceğiz, Kozan’ın güzellikleri 
olan Anavarza’yı resmeden bir girişi yapaca-
ğız ve bundan sonra Adanalı ve Kozanlılar 
olarak gururumuz, onurumuz Kubilayı’da 
anma yıllarında burada anacağız demiştim. 
Kubilay Parkı’nda çalışmalarımıza bitmek 
üzere. Kubilay’a ve Kozanlılar yakışır bir 
şekilde açılışını yapacağız. 
Ayrıca 12 Kreş yapma projemiz var. 2021 
yılında 4 yada 5 kreşin temelini atacağız. 
İlk temelini atacağımız kreş Kozan’daki kreş 
olacak.

KONUŞMAK İSTeYeN MUHTAR-
LARIN TAMAMI SÖZ ALDI

İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli muh-
tarları da Başkan Zeydan Karalar ve sorun-
ların teker teker tespiti ve kaydı için hazır 
bekleyen bürokratlara halkın ihtiyaçları ile 
ilgili bilgi aktardı. Söz almak ve sorunları 
aktarmak isteyen muhtarların tamamı konu-
şarak, mahallelerindeki, köylerindeki prob-
lemleri aktardı. Muhtarlara, ihtiyaçlarıyla 
ilgili iletişim kurabilmeleri için, çok sayıda 
bürokratın telefonları dağıtıldı.
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Başkan Karalar: “Kozanlılarla ilk teması 
Yalçın’ın gazete gecesinde kurdum”

Kozan’da merkez ve kırsal 
mahalle muhtarlarıyla bir 
araya geldiği toplantıda 
konuşan Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar,  CHP 
Adana İl Başkanlığı 
yaptığı dönemde 
Kozanlılarla ilk teması 
Son Fikir gazetesi İmti-
yaz Sahibi Yalçın Kara’nın 

gecesinde kurduğunu söyledi.
Başkan Karalar “CHP Adana İl Başkanıyım. Yalçın’ın gecesi var. Bir 
gazetenin yemeğine CHP Adana il başkanı çağırılır. Hani atasözü 
vardır. “Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görülme”. 
Orda Kozanlılara ilk toplu hitabet etme imkanı yakaladım.  Dedim 
ki Kozan önemli bir bölge, Kozanlılar kendine münhasır önemli in-
sanlar. Tabii ki Kozan bölgenin en değerli yeri. Ve Kozanlılarda çok 
değerli insanlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi: Kozanlılar 
milliyetçi, muhafazakâr ama bir o kadar da Laik, 
Demokratik Cumhuriyete ve Atatürk’e o kadar 
bağlı insanlar. 

İkincisi de çoğu Kozanlıların bilmediği, Yalçın’ın gecesinde            
anlatmıştım.  Mustafa Kemal Atatürk ulusal Kurtuluş Mücadelesine 
karar verirken ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geçtikten sonra kong-
reler başlar ya. Kongreler de hemen herkesi çağırır. Ama Kozan’dan 
çağırmaz. Kozanlı bunu içine sindiremez. Çağrılmadıkları halde 
ulusal Kurtuluş mücadelesine katkı koymak ve destek olmak için 
temsilci gönderir. Böyle de özel bir özelliğiniz var sizin. Kozanlıların 
hiç olmadığı kadar desteğini gördüm. Bu desteğin artarak devam 
edeceğine inanıyorum” dedi. 

Zeydan Karalar’dan Tamer Dağlı’ya teşekkür
CHP’li Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Ko-
zan’da merkez ve kırsal 
mahalle muhtarlarının 
taleplerini, sorunları-
nı yerinde dinlemek 
amacıyla düzenlediği 
toplantıda Ak Parti 
Adana Milletvekili 

Tamer Dağlı’ya, Yedigöze Barajı’ndan Kozan’a içme suyu getirmek 
için verdiği desteğe teşekkür etti. 
Başkan Karalar “Yedigöze Barajı projesiyle Kozan, İmamoğlu, 
Ceyhan, Yumurtalık Merkez ve 160 mahallenin (köyünün) sağlıklı 
suya kavuşmasını inşallah sağlayacağız. Bu kolay bir iş değil. Yak-
laşık 2 milyar Tl’lik bir yatırımdır. Yedigöze Barajı’ndan suyu alıp 
tünelden geçirip arıtmaya kadar getirmenin maliyeti en fazla 250-
300 milyonla çözeceğiz. Arıtma’dan sadece Kozan’a suyu getirmenin 
maliyeti 450 milyon. Ne yaptı yaklaşık 1 milyar. Kozan’a ve size feda 
olsun. Yedigöze Barajı projesi bitmeden Kozan’ın su sıkıntısı bitmez.
Arıtmadan Kozan’da su getirmenin 63 milyon kredisi var. Bu biz-

den önceki dönemde başlamış bir girişimdir. Bunda Ak Parti Ada-
na Milletvekili Tamer Dağlı’nın da katkıları vardır. Kendisine çok 
teşekkür ediyorum. 63 milyonun 31.5 Eurosu hibedir. 31.5 milyon 
Eurosu’nun Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan ASKİ 
ödeyecektir. Bunlar belki yıllarca olmayacak devasa yatırımlar. 
2018 yılında 100 milyon zarar eden ASKİ’nin bunu yapma şansı 
yoktu. O 95 milyon zarar eden ASKİ 2019 yılında 145 milyon, 2020 
yılında da 200 milyon para arttırdı.geliri giderinden fazla oldu” 
şeklinde konuştu.  
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1930 yılının başında, Alman dik-
tatörü Hitler,
Almanya’da yaşayan Yahudi kö-
kenli bilim insanlarına ve sanat-
çılarına kötü davranmaya başlar.
Durumun kötüye gittiğini gören,
Albert Einstein 17 Eylül1933 
yılında,
Atatürk’e bir mektup yazar.
Mektup;
“Ekselansları,
ÖZE (Yahudi nüfusu koruma 
grupları birliği) Dünya Birli-
ği’nin Şeref Başkanı olarak, 
Almanya’dan 40 profesörle, 
doktorun, bilimsel ve tıbbi ça-
lışmalarına Türkiye’ de devam 
etmelerine müsaade vermeniz 
için başvuruda bulunmayı ekse-
lanslarından rica ediyorum.
Sözü edilen kişiler, Almanya’da 
halen yürürlükte olan yasalar ne-
deni ile mesleklerini icra edeme-
mektedirler.
Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi 
liyakat sahibi bulunan bu kişiler, 
yeni bir ülkede yaşadıkları tak-
dirde son derece faydalı olacakla-
rını ispat edebilirler.
Ekselanslarından ülkenizde 
yerleşmeleri ve çalışmalarına 
devam etmeleri için izin verme-
niz konusunda, başvuruda bulun-
duğumuz tecrübe sahibi uzman 
ve seçkin akademisyen olan bu 
40 kişi, birliğimize yapılan çok 
sayıda müracaat arasından seçil-
mişlerdir.
Bu ilim adamları, hükümetinizin 
talimatları doğrultusunda kurum-
larınızın herhangi birinde bir yıl 
boyunca hiçbir karşılık bekleme-
den çalışmayı arzu etmektedirler.
Bu başvuruya destek vermek 
maksadıyla, hükümetinizin talebi 
kabul etmesi halinde ,sadece yük-
sek seviyede bir insani faaliyette 
bulunmuş olmakla kalmayacağı, 
bunun ülkenize de ayrıca kazanç 
getireceği ümidimi ifade etmek 
cüretini buluyorum.
Ekselanslarının sadık hizmetkarı 

olmaktan şeref duyan,
Prof. Albert Einstein ”
Türkiye, Hitler zulmünden kaçan 
çok sayıda insana kapısını açtı.
Gelenler arasındaki bilim insan-
ları Üniversite ve bilime katkı 
sağladılar.
•••
Kim Milyoner Olmak İster adlı 
yarışmaya katılan yarışmacıya,
‘’Hangisi, beyindeki bir bölgeye 
verilen addır’’?  Sorusu soruldu.
Yarışmacı bilmediğini düşünerek, 
telefon joker hakkını kullandı.
Jokeri bir doktordu;
Doktor olan joker ‘’Omurilik 
soğanı’’ yerine ‘’Omurilik sarım-
sağı’’ yanıtını verdi.
Şaka gibiydi.
Beyin ve beynin bölümleri,
Ortaokuldan itibaren, okutulan 
bir konudur.
Yıllarca tıp eğitimi alan bir 
hekim nasıl olur da yanlış yanıt 
verir?
Öğretmen soruyu bilmez.
Ben, bu sistemde yetişen ne 
öğretmen, ne doktor, ne de başka 
bir meslek sahibinin kabahatli 
olduğunu düşünmüyorum.
Sorunun, bir kaç yılda bir değiş-
tirilen eğitim-öğretim sistemi ve 
yetersiz alt yapıda düğümlendiği-
ne inanıyorum.
Finlandiya’nın bile kıskandığı 
eğitim-sistemimiz var ya(!) mey-
velerini vermeye başladı.
•••
“Omurilik soğanı” demesi gere-
kiyordu,
“Omurilik sarımsağı” dedi söy-
lemlerine takılmadan,
Bizlerin;
Liyakat sahibi akademisyen bu-
lunmadığı,
Eğitim için yeterli alt yapı olma-
dığı halde,
Çok sayıda Devlet ve Vakıf Üni-
versitesi açtılar.
Sınav sorularını çaldılar.
Sınava girecek adayın yerine, bir 
başkasını sınava girdirdiler.

Kul hakkı yediler.
Bir garibanın okuma hakkını 
elinden aldılar.
Hakkı olmayan birilerine verdi-
ler.
Kamusal bir hak olan eğitimi, 
paralı hale getirdiler.
Yıllarca örencileri, tarikat okulla-
rına gitmeye, yurtlarında kalma-
ya zorladılar.
Yaşanan bu yanlışlığı, haksızlığı 
kamuoyuna anlatmamız gerek-
mez mi?
•••
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı,
“Boğaziçilimisiniz, Boğazdışılı-
mısınız onu bunu bilmem.
Aklınızın ucundan bile geçirme-
yin.
Biz abdest alır dışarı çıkmayız.
Bizim zaten abdestimiz var.
Bilin istedik de…
Şöyle söyleyeyim.
Siz hani bir ayı geçti eylem yapı-
yorsunuz ya.
Biz eylem falan yapmayız.
Biz gece vakti işi bitirir ertesi 
gün işe gideriz bilin istedim.”
Şeklinde bir Tweet atıyor. 
İlahiyat fakültesi dekanı olan 
birisi,
Nasıl olur da dinin iyiliği, dü-
rüstlüğü, kardeşliği öğrettiğini 
bilmez.
Ülke olarak,
Cehalette başı çekenleri öncele-
dik.
Bilime öncülük edebilecekleri 
aşağıladık.
Bizdendir diye liyakat sahibi ol-
mayan birinin başına kep taktık.
Sırtına cübbe giydirdik.
Yetinmedik bir de dekan yaptık.
Cehaleti, alternatif bir fikir zan-
neden
Dekanımız, 29 harfi kullanarak, 
yazım hatası ile dolu, attığı twe-
etle eğitim-öğretimin içler acısı 
halini ortaya koydu.
•••
Dekan öğrencileri tehdit eder de 

sıradan insanlar durur mu?
Elinde silahla poz veren magan-
da,
‘’Haydi gidiyoruz, polisler-
le omuz omuza duracağız, dil 
uzatanın dilini, el kaldıranın elini 
koparacağız’ desem kaç kişi be-
nimle gelir” tweetini atıyor.
Boğaziçili öğrenciler tehdit üstü-
ne tehdit ediliyor.
Ülke, ülke değil sanki kasaplar 
çarşısı.
Halimize için, için ağlamak geli-
yor.
•••
Spiker, sokakta rastladığı kişilere,
Şu an bizim bulunduğumuz yere 
Ay mı daha yakın, yoksa Ameri-
ka mı sorusunu soruyor?
Görebildiğinin yakın, göremedi-
ğinin uzak olduğunu düşünmüş 
olmalı ki(aklı gözünde)
Ay daha yakın cevabını veriyor.
Bir ülkede cehalet kutsanırsa, 
o ülke kültürel açıdan bataklık 
haline gelir.
Boğaziçi üniversitesinin matema-
tik,fizik, mühendislik gibi bölüm-
lerini kapatın.
Yerine ilahiyat fakültesi açın.
Rektör olarak da öğrencileri teh-
dit eden dekanı getirin.
Bırakın Ay’a gitmeyi Jüpiter’e 
bile gider gelirsiniz.
Salgın nedeniyle her gün ölüyo-
ruz.
Önceliğimiz aşı mı olmalı?
Yoksa Ay’a gitmek mi?
Ekonomik sıkıntı nedeniyle 
bebeğini bile doyurmakta zorla-
nan genç anne baba bebeklerini 
akrabalarına bırakarak intihar 
etti.
Önceliğimiz uzaya gidecek ka-
dın aramak mı?
Yoksa bebesini bile doyurmakta 
zorlanan kadına iş bulmak mı 
olmalı?
“Hafif acılar konuşabilir ama 
derin acılar dilsizdir.” Seneca.

OMURİLİK
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TAMER DAĞLI “HEM ÜRETİCİMİZİ HEM DE 
TÜKETİCİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komis-
yonu üyesi Tamer Dağlı Meclis genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada tarım politikalarına değindi, 
hem üreticinin hem de tüketicinin korunmaya de-
vam edeceğine vurgu yaptı. 
Adana Milletvekili Tamer Dağlı “Türkiye’yi tarım 
ve orman alanında daha güçlü bir noktaya taşımak 
adına, var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. AK Parti 
Hükümetleri döneminde çiftçiye verilen desteğin 
sürekli arttığını vurgulayan Dağlı, tarımsal ihracat-
taki artışın da bu desteklerin ve yürütülen tarım po-
litikalarının isabetli olduğunun göstergesi olduğunu 
söyledi. COVİD-19 salgını döneminde gıda arzı 
sorunun yaşanmadığının altını çizen Milletvekili 
Dağlı, Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan tedbir-
lerle ürün stoklarının kontrol altında tutulduğunu 
belirtti. 

Tamer Dağlı’nın konuşmasından satırbaşları: 

COVİD-19 salgını dolayısıyla bütün dünyada ol-
duğu gibi biz de virüs ile çok çetin bir mücadele 
sürecine girdik. Devlet olarak, milletimizle birlikte 
bu salgının etkilerini en aza indirmek için tüm im-

kânlarımızı seferber ettik. gübre, tohum, ilaç, yem 
vb. tarımsal girdilerin üretim, erişim ve dağıtımının 
kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarım takvimini de 
dikkate alarak ilave yazlık ekim yapmaya uygun 24 
ilimizde, %75 hibe tohum temini ile “Bitkisel üreti-
mi geliştirme Projesi’ni” başlattı. 
“Milli Emlak genel Tebliğinde” gerekli düzenleme-
leri yaparak, atıl hazine arazilerinin etkin bir şekilde 
tarımsal üretimde kullanılması sağlandı. 
ülkemiz 2018 yılında 44 Milyar Dolar ve 2019 yılın-
da ise 48,5 Milyar Dolarlık tarımsal gSYH ile Avru-
pa’da lider, dünyada ilk on arasındadır. 
ülkemiz tarımda net ihracatçı bir ülke konumunda-
dır. 18 Milyar Dolarlık tarımsal ihracatla, 5,3 Milyar 
Dolarlık dış ticaret fazlamız bunun ispatıdır. 
2020 yılı ilk on ayında Covid-19 salgınına rağ-
men, 15,1 Milyar Dolar tarım ve gıda ürünleri 
ihracatı yaptık ve 4,5 Milyar Dolar dış ticaret 
fazlası verdik. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 
yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre %5,2 artış gösterdi. 
2020 Aralık itibariyle çiftçilerimize 21,5 Milyar 
lira destek ödenmiş olup, ödemeler de devam 
etmektedir. Son 18 yılda Tarımsal Destek Mikta-
rında 12 katlık rekor artış sağladık. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile verdiğimiz destek-
lerde muazzam bir artış sağladık. Son iki yılda 
desteklerimizi, %52 artışla, 22 Milyar liraya çı-
kardık. 
üretici dostu politika ile üreticimizi korurken 
diğer taraftan tüketicimizi kollamaya da 
devam edeceğiz. 
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Fıstık Çamı Kozalağı Ekonomiye Kazandırılacak

Kozan Belediyesi 403 Hektar Alanda Fıstık Çamı Bakım 
Çalışması Başlattı
Kozan Belediye Başkanı Kazım özgan: “Kozan Belediyesi 
mülkiyetinde 6 kırsal mahallede toplam 403 hektar alanda 
fıstık çamı alanındaki hasat ile ilçe ekonomisine katkıda 
bulunmak istiyoruz” dedi. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım özgan; Kozan Belediyesi 
mülkiyetinde bulunan Bulduklu, Çandık, Ferhatlı, Kıbrıs-
lar, Kuyuluk ve Oruçlu mahallerinde bulunan toplam 403 
Hektar alandaki Fıstık çamı alanlarından birisi olan Fer-
hatlı mahallesindeki Fıstık çamı alanında incelemelerde 
bulunarak Fıstık çamı alanındaki temizlik ve kesim alanla-
rındaki işçiler ile bir araya geldi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım özgan burada yaptığı açık-
lamada; “Ferhatlı mahalle muhtarımızın önersi ile 700 
dönüm alanda 1989 yılında köy tüzel kişiliği tarafından 

dikimi yapılan ve emeği geçen dönemin muhtarına emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir yasası ile de Ko-
zan Belediyesi mülkiyetine giren bu alanlarda bizde köylü 
vatandaşlarımıza burayı ihaleye vererek buranın temizliği 
ve sık olan ağaçların kesimi yapılıyor. İlerleyen zamanlar-
da fıstık çamı kozalağı hasatını yaparak Kozan’a ülkemize 
köyümüz ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda bu 
alanda verim çok düşük çok sık dikilmiş. Sık dikilen alan-
larda Orman müdürlüğünden alınan izinler ile de seyrelt-
me işlemleri yapılıyor.”dedi.
Başkan özgan; “Kozan Belediyesi mülkiyetinde 6 kırsal 
mahallede toplam 403 hektar alanda fıstık çamı yetişiyor. 
Bunların bir kısmı ise kızılçam. Biz bu alanda ilerleyen za-
manlarda harnup fidanı dikerek de çeşit oluşturmak arzu-
sundayız. “diye konuştu.
Ferhatlı mahalle Muhtarı Mustafa Akça’da yaptığı açık-
lamada; “ Fıstık çamı alanında şu an bakım yapıyoruz 
bakımlar bittikten sonra inşallah meyvesini alacağız.
Fıstık çamının kozalakları ülke ekonomisine Kozan 
ekonomisine Belediyemizin ekonomisine katkısı ola-
cak.”dedi.
Orman Mühendisi Melike Emiroğlu Çot ise teknik bilgi ve-
rerek; “Dikimi yapılan sahalarımızda Orman mühendisleri 
odasının yönetmeliği gereği sahalara dikili kesim yapılan 
sahaların Orman işletme müdürlüğünce görevlendiriliyo-
ruz. Sahaların denetimini kontrolünü yapıyoruz, damgala-
nan ağaçların düzenli kesilip kesilmediğini inceliyor 
kontrolünü yapıyoruz.”şeklinde konuştu.
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BABAM İBRAHİM KARAOĞLU’YU ANARKEN İYİ 
DÜŞÜNME VE TIYNET ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

Cihan Kara merhum 
babasını yazdı

Değerli Son Fikir okuyucuları, 
sizlere son yazımdan bu yana tam 
bir yıl geçmiş. Aman ne kadar da 
çabuk geçti, su gibi akıyor zaman 
demeyeceğim bu defa. Neler oldu 
bu sürede neler? Hepsini biliyor-
sunuz. Yaşadınız. 80’ler TV dizi-
sinin sevdiğim bir repliğiyle “Ben 
böyle şey görmedim”, ben böyle 
bir uzun yıl görmedim… Musibet 

zamanı uzundur der eskiler. Covid-19 salgın hastalığından bahsediyorum. 
Anladınız.
 Eve tıkanmalar, yasaklar, maskeler, karantinalar… Ve maalesef 
vefatlar. ölenlere rahmet kalanlara sıhhat dilemek kaldı hissemize. Bu 
arada televizyonda Merhum Kemal Sunal’ın yoksul ülkemizin yıkık dökük 
şartlarında mütevazı bütçelerle çektiğidönemin filmlerini izledik, güldük 
ama “Biz Türklerin genetiği farklı Korona hastalığı bize işlemiyor” diyen 
palavracı hekimlere daha çok güldük neticede. Devamlı tornistan yapan 
siyasileri ise siz aklınıza getirin.
 Bilenler biliyor, okuyanlar okuyor, her sene babam İbrahim Ka-
ra(oğlu) hakkında anma yazısı kaleme almam adeta bir Son Fikir geleneği 
oldu. Tabii bu anmanın toplumsal ve kültürel bir gerekçesi var:  Bu gaze-
tenin savunduğu temiz toplum, temiz siyaset, bilgili ve duyarlı vatandaş 
olma ve daima hukuki ve etik meşruiyet dairesinde kalma gibi değerlerin; 
Türk devletinin ve Türk milletinin kutsal varlık ve bağımsızlığına ve bundan 
ayrılmayacak olan Atatürk İlkeleri, İnkılapları ve Umdelerine bağlılık ve 
sadakat gibi ideallerin ilham kaynağı evvela Babamız Karaoğlu olmuştur.
 İlmin başı merak etmektir. Bu kadar meraksız bir toplulukta ve 
bu kadar günlük gazetelerin az sattığı bir ülkede satır satır gazete ve köşe 
yazısı okuyan, okumayı teşvik eden, sözümona baba mirası şöyle dursun 
ilkokulu okuması bile çok görülen bir ırgat, bir sinema işçisi, dağda kömür 
yakan bir köylü, seyyar tablasında mahalli beyaz gazoz satan, sonranın şal-
gamcısı, SSK’sı, Bağ-Kur’u olmayan bir mesleksiz Türkmen amaöğrenmeye 
yürekli, eleştirmeye cüretli kaç adam bulunur? Yoksulluk mu? Tanrılarını 
bilmem ama her yoksul gururludur. Babası ona küçümseyerek “Senin neyin 
var ulan!” diye kızınca “Benim Allah’ım var ulan!” deyip ilk ve sanıyorum 
tek defa karşı çıkmıştı. Az buz değil inanç bir zamanlar yoksulların zen-
ginliğiydi, zenginler ise “Allah razı olsun”, “SelamünAleyküm” demekten 
bile çekinirlerdi taşra görüntüsü vermeyim diye. Devir döndü şimdilerde 
mazbut görünümlü gözü aç türedi zenginler yerli yersiz ağızlarına pele-
senk ettiler bu defa da ne kadar dinsel söz var boca ediyorlar her yerde, 
protokol camilerinde cumaları kimlik düşüren uyanık memurları kenara 
koyuyorum.
 Son dönemlerde işadamlarının “dini ilişki sermayesi olarak kul-
lanma girişimlerini” Prof. Dr. Ayşe Buğra “Türkiye’de Yeni Kapitalizm 

Siyaset, Din ve İş Dünyası” kitabındaayrıntılı ve bilimsel olarak anlatmak-
tadır. Tabi bu meselelerin o zamanki köklerini yıllar önce merhum gaze-
teci uğur Mumcu “Tarikat, Siyaset, Ticaret” eserinde ortaya koymuştu. 
Babamın uğur Mumcu’nun köşe yazılarını akşamları evde bana okuttuğu-
nu çok iyi hatırlıyorum.
önemli bir din bilimci Prof. Dr. Hüseyin Atay “İslam’ı Yeniden Anlama” 
kitabında “…Dinin ve hayatın bir bütünlük içinde olması aslında dinin 
gayesidir. Din insanların hayatını felce uğratmaya gelmemiş, aksine, onu 
düzeltmeye, yoluna koymaya gelmiştir (s.89)… İlmin gereğinin yapılma-
sını iman öğütler. Münafık, imanı olmadığı için hep kendi çıkarını düşü-
nür. Onun şahsiyeti çıkarıdır. Çıkarını ön planda tutan kimsenin münafık 
olduğuna hükmedilir” Atay’a göre bir işe ehliyeti ve liyakati olanları eleyip 
ehliyetsiz ve liyakatsizleri sırf kendi grubundan diye, yoldaşlık, yandaşlık 
nedeniyle torpil yapanlar, yaptıranlar namaz kılsa, hacca gitse, Müslüman 
olduğunu ikide bir söylese de münafıktır (s.109). Merhum Babam böylesi 
din şovu için sineği süzüp ayırıp ama arkada deveyi yutanlara lafı sokağın 
başından atıverirdi: “Münafık herifler! Boyunlarınıza boz iplikler ölçülü-
vere”…
 öte yandan sahtelik sadece din konusunda belirmiyor. 12 
Mart ve 12 Eylül rejimlerine giden yolda Atatürk Atatürk diye yeri 
göğü inletenlerin gerçekte Atatürk çizgisi ve ilkelerinden ne kadar 
uzak olduklarını gören Cumhuriyet gazetesi Başyazarı merhum 
Nadir Nadi o denli bıkmıştı ki bu sahte Atatürkçülerden “ Ben Ata-
türkçü Değilim” adındaki çok meşhur kitabını yazmıştı. Nadi şu çok 
kıymetli uyarıyı da yıllar önce yapmıştı: “Atatürk’ün devrim ilkele-
rini ayakta tutmaya karar vermediğimiz sürece çok partili demok-
ratik rejimin yurdumuzda yaşamasına olanak yoktur.” Sizce var gibi 
görünüyor mu acaba?
 Alçak bir terör saldırısıyla hayatını kaybeden büyük aydın 
Prof. Dr. Muammer Aksoy da “Devlet Hukukla Yaşar” kitabında 
sözde Atatürkçü imiş gibi görünüp onun ilkelerini, eserlerini, dev-
rimlerini aslında reddedenlerin kendi ifadesiyle “Aldatmacı Atatürk-
çüler” olduklarını çok güzel anlatır. 
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Babam akranlarından oldukça kültürlü ve hazır cevap bir adamdı. 
Yukardaki aydınları ben üniversitede değil babamın yanında öğren-
dim. Merhum Babam kendi kendine âşık megalomanlardan değildi 
ama bir ara psikolojik bir buhran geçirdikten sonra iyileştiğinde Al-
lahuTeâla’nın kendisinin bazı görüşlerinin ciddiye alınmaması için 
böyle yaptığını iddia etti. Kim bilir? “Atın iyisine doru yiğidin iyisine 
deli” derler bizim gelenekte. Bununla beraber kalıcı bir karakteri ve 
kimliği hep vardı. Nüktedanım diye kalkıp da zengin sofralarında 
üç-beş egosu şişmiş zavallıyı neşelendirmek için pohpohçu da olma-
dı.
 Antik dönemin bilgelerinden Plutarkhos “ Bir Pohpohçuyu 
Bir Dosttan Ayırt Etmenin Yolları” adlı eserinde “Pohpohçu, başka-
larına uymak için kendini farklı kalıplara sokar. İçinde rahat ede-
bileceği kalıcı bir karakter konumu olmadığı için kendisinin değil 
başkalarının seçtiği bir yaşamı sürer. Bir görünür ama birin içinde 
çoklukturlar.” Burada tavsif edilenler için babam şöyle söylerdi: 
“Seni görür sensirir, beni görür bensirir, topal iti görür, topal it sirir”.
 Babam Karaoğlu’yu ziyaret eden birçok zengin arkadaşı, 
dostları vardı ama zengin kapılarını aşındırdığını hiç görmedim. Ben 
de babamın oğluyum, cep cepken delikken de işte Rabbe şükür bir 
öğretim üyesi maaşı alırken de zengin kapısı tıklatmadım. İnsanları 
parasına göre ziyaret etmiyorum, hiç etmedim. Ziyaretimin ve arayıp 
sormamın önemsizliğini sürekli hatta çok zaman hiçliğini hissettiren 
akrabayı taallukatın gitmeyince ve aramayınca sitemlerini işitmek 
beni çok şaşırtıyor ve ikiyüzlüce geliyor. Başkalarını anlamak için 
aynısını yaşamayı beklemek çok ilkelce geliyor, hatta insanca gelmiyor 
bana. Birlikteyken mutlu ve huzurlu olduğum kişileri ve akrabaları-
mı çok seviyorum. En sevdiğim komşu esnaftandır ayakkabı boyacısı 
Ramazan, çocukluktan meslektaşım adam gibi adamdır ha. Çayını 
içip yemeğini yesen hasta etmez, gözü kalmaz, arkadan lafını etmez 
çünkü…
 Milattan sonra II. Yüzyılda yaşamış Doktor galenos “ruhun 
Tutkularının Teşhisi ve Tedavisi” eserinde şöyle söyler. “Eğer bir 
insan zengin ve güçlü kimseleri ziyaret etmiyorsa, onlarla yemek 
yemiyorsa, disiplinli, ilkeli bir yaşam sürüyorsa, o adamın doğruyu 
söylemesini bekleyebilirsin.” galenos insanın kendini görebilmesi 
için bu kıstaslara uyan ve mümkünse sizi tanımayan böyle bir bilge 
kimse ile tam bir gün geçirerek eleştiri almamızı tavsiye eder.
 Faizciliğiyle ünlü bir esnaf bir gün sabah babama gelerek 
rüyasını anlatır. Rüyasında korkunç bir vampir gördüğünü insanların 
kanını emdiğini gördüğünü söyler, yorum bekler. Babam der ki: “ O 
vampir işte sensin, insanları borçlandırıp kanını emiyorsun.” Tabii ki 
herkes böyle “Parrhesiastes” olamaz.
 Fransız Düşünür MichelFoucault “Doğruyu Söylemek” kita-
bında Dünya İmparatoru Büyük İskender ile bir fıçının içinde laha-
na yiyerek yaşayan Filozof Diogenes’in karşılaşmasını anlatır. “gölge 
etme başka ihsan istemez” sözünü herkes hatırlar ama sohbetin 
devamı var. Diogenes şöyle söyler: “Sana hakikati söyleyecek tek 
insan benim ve onu başka kimseden öğrenemeyeceksin. Zira herkes 
dürüstlükte benden geri kalır, kölelikte ise beni geçer.” İskender de 
bir insanın nasıl iyi bir kral olabileceğini sorar. Diogenes özetle: “…
İnsan kaptanlar gibi davranmadan kaptanlık yapamazsa, kimse de 
Kralca davranmadan Kral olamaz. gerçek bir Kral olmanın tek yolu 
Kral gibi davranmaktır.”

 Büyük Sanatçı Kemal Sunal “Kapıcılar Kralı” filminde 
Kapıcı Seyit’in nasıl uyanıklıkla, merdiven altı ticaretle köşe 
olup çalıştığı apartmanı satın aldığını hikâye eder. Ama Kapıcı 
Seyit yine de kapıcılığı bırakmaz. Kral Kapıcısı olmaktan iyidir 
ne dersiniz dostlar? Demem o ki horoz ölür gözü çöplükte kalır. 
Parayla yat, kat, araba, diploma vs. çok şeyler alabilirsiniz. Dila-
ver Bey tiplemesi gibi görgü kuralları, dans dersi de alabilirsiniz 
ama iyi düşünmeyi, tıyneti, iç huzuru satın alamazsınız. Platon 
Devlet eserinde bu yüzden şöyle söyler: “Zenginlik ve kazanç 
düşünmenin en iyi yolu olsaydı. Para severlerin övdükleri övül-
meyi, yerdikleri yerilmeyi en fazla hak edenler olurdu. (s.319)”  
Aristo “flüt çala çala flütçü olunur” diyor. Saygılı davrana dav-
rana saygılı olursunuz.
 Merhum Babam Zeki Alasya gibi dost biriktirdi. Dost gibi 
davrandı Dost oldu. İnsan gibi yaşadı İnsan oldu. Belki çok yaşa-
madı ama kaliteli ölümsüz anılar ve dersler bıraktı. Çocuklarını 
bıraktı. Evet milyon dolarlık portföylerimiz yok. Ama bazılarının 
hayal bile edemeyeceği belki de hiç tatmadığı hatta dudak bü-
keceği “paranın yanında züğürt tesellisi bunlar diyerek kafasını 
çevirip hisse lotlarına dalacak” olanların umursamayacağı bir iç 
huzurumuz var. Elhamdülillah Epiktetos gibi böylelerinin dü-
şüncelerini de ben hiç umursamıyorum. Babam İbrahim Kara-
oğlu’nu vefatının, kendi ifadesiyle “dünyasını değiştirmesinin” 
29. Yıldönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum. Onunla bir gün 
kavuşacağımız anın özlemi içerisinde kendisine dua ederken 
“evlat babanın sırrıdır” düsturunu her gün biraz daha idrak 
ediyor, çocuğum İbrahim Ata’yı babamı kucaklar gibi sarıyor ve 
kokluyorum. Ağaç kökü kadar sağlam olur. Ne güzel bir tevafuk 
İbrahim Suresi 24 “Güzel söz; kökü yerde, dalları gökte olan 
güzel bir ağaca benzer. O ağaç Rabbinin izniyle meyvelerini her 
zaman verir…”
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Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız 
“Bayrağı daha ileri taşıyacağız”

Ak Parti Adana İl gençlik Kollarının 6.Olağan kongresi 12 Şubat 
Cuma günü Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. 
Ak Parti İlçe Kurucu Başkanı Durmuş Ali Yıldız’ın oğlu Mustafa Yıl-
dız’ın İl gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongreye Cumhurbaşkanı 
recep Tayyip Erdoğan kongreye tele konferans yoluyla katıldı. 
AK Parti Sözcüsü ömer Çelik “Siz Adana’nın gençliğisiniz, Çukuro-
va’nın evlatlarısınız. Bu ülkeye Suriye’deki terör örgütleri komşu ya-
pılmaya çalışıldığında Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebili-
riz’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanım Adanalı gençlerde bir gece ansızız 
gelebilir. Bizim partimiz yaşlanmaz sadece yaş alır. Cumhurbaşkanı-
mız Suriye sınırında kurulmak istenen terör devletini darmadağın 
ederken Adana gençliği Cumhurbaşkanımızın yanındadır” dedi. 
Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıe-
roğlu, “Çok farklı bir dünya sürecine giriyoruz. Bu süreçte iddia 
sahibi, inançları doğrultusunda güçlü bir Türkiye yolunda ilerleyen 
bir partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşıyız. gece 
gündüz demeden çalışan lidere sahibiz. İnşallah onunla birlikte yeni 
hayaller, yeni hedefler kurarak yolumuza devam edeceğiz”   dedi. 
Ak Parti İl gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız, “öncelikle    

Adana 6. Olağan İl genç-
lik Kolları Kongremize 
iştirak eden; varlığından 
onur, gurur ve şeref duy-
duğumuz, Sn. Cumhur-
başkanımız'ın yol ve dava 
arkadaşı genel Başkan 
Yardımcımız ve Parti Söz-
cümüz Sn. ömer Çelik 
Bakanımıza, bizleri yalnız 
bırakmadıkları için genç 
yüreklerimizin en derin 
hürmetlerini ve şükranla-
rını sunarım.
Ak gençlik bir vefa ha-
reketedir. Bugün bizler 
sadece kongre yapmak 
için bir araya gelmedik. 
Masumların sesi, gelece-
ğin umudu olabilmek için 
geldik. önceki dönemde 
görev almış arkadaşları-
mızla, yeni bayrağı dev-
ralacak arkadaşlarımızla 
birlikte Adana için hiz-
met edeceğiz. gün durma 
günü değildir. Devralınan 
bayrağı daha ileriyle taşı-
yacağız” diye konuştu.
Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay “ Ak Parti’nin bir siyaset oku-
ludur. genç kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olaca-
ğım. Adana’da gençlerimiz çok şanslı. ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu 
ve milletvekillerimizle Adana’da bir başarı hikayesi yazacağız” dedi.
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ULAN FIRILDAK DÜNYAARAP AGA
Halk Köşesi

Berbat kötü bir huyumuz vardır. İyi 
niyetli saf tarafımız, çabuk dolduruşa 
geliyor ne yazık ki. Sırf bu yüzden hiç 
düşünmeden baş aşağı kırk takla atlarız. 
Kedi gibi dört ayaküstüne düşmesi-
ni beceremeyiz. Sonrada ne kafa kalır 
bizde, ne göz kalır, ne çene, ne ağız 
kalır, ve nede burun kalır bizde. Hafif 
bir rüzgar esintisinde sağa sola savrulan 
teneke barakaya döneriz. Şayet ölmediy-
sek, ayıkmamak üzere hastanede açarız 
gözlerimizi. Medyada yazan her habe-
re çabucak inanırız. Yani kafamıza taş 
düşse düşmanı anında tespit ederiz. Ama 
terör örgütlerinin kökünü kazımakta 
başarı oranımız sıfır. Terörü sıfırlamak, 
hiç bir hükümetin başarı hanesinde yok-
tur. Konuşuruz konuşuruz her konudan 
konuşuruz gene gider aynı taşa kafamızı 
çarparız. (TERRÖRRR...!) Ya kafamı-
za ermeni kayası düştü sanırız, ya PKK 
kayası düştü sanırız, ya DHKPC kayası 
düştü sanırız. Ama bu gibi terör örgüt-
lerini besleyen, silahlandıran, finansal 
destek sağlayan dostumuz sandığımız 
ülkeleri de görmezden gelir o ülkelere 
hayranlık duyarız. Tek tesellimiz, Yemen 
çöllerine gider, hem çocukça bir ruhla 
kumda oynarız, hem de teselli ikrami-
yesi ararız. Büyük ikramiye şansımıza 
takılmayacağına göre, amorti çıktımı 
amorti? Ben buna bakarım. (ARAPLAR 
OSMANLIYI ARKADAN VURDU.) 
dolması. Emperyalistlerin, geri kalmış 
toplumlara yutturduğu sucuklu yumurta 
lokması gibidir. Sucuklu yumurtaya tav 
olursan lezzetinden de hoşlanırsın sanı-
rım. Emperyalistlerin böylesi sucuklu 
yumurta sorması olmasa, öfkemizi na-
sıl dindireceğiz? Hayıfımızı kimlerden 
alacağız? Kürtlerden mi? Araplardan mı? 
Ermenilerden mi? Türklerden mi alaca-
ğız? Farklılığımız neden silah olup nam-
lusunu doğrultuyor kardeşliğimize? Ne-
den ırkımın ırkımdan başka dostu yok? 

Hayr’ola arkadaş senin ırkına hangi ırk 
düşman? Irkını hiç bir ırkın hedefi haline 
getirme, hiç bir ırk senin ırkına düşman 
değil çünkü. Olsa olsa asıl sen düşman-
sın ırkına Bölücülük yapma, kardeşliği 
parçalama emperyalizme çakallık yap-
ma! Anadolu nice kavimlere vatan olmuş 
büyülü diyar, bağrında barındırdığı ta-
rihten günümüze kadar gelen her kavmi 
kucaklayacak kadar sevgi dolu ana kuca-
ğı gibidir. Yüzbinlerce analarla doludur  
Anadolu! Sırlarla gizlenmiş terörle harap 
etme Anadolu’yu. Uyanık ol ihanetin ka-
rıştırmasın Anadolu’yu. Peki hiç merak 
edip geniş detaylı araştırdık mı? Terör 
olayları nereden kaynaklanıyor? diye. 
Terör örgütlerini hangi ülkeler besleyip 
Anadolu’da barınan kavimlere karşı 
yönlendirir? İçimizdeki hangi kurumlar 
bu terör örgütlerinin örgütlenmesine göz 
yumar? Veya ön ayak olur? Abdullah 
Öcalan hangi fakültede okuyordu? Kim-
ler bulup eğitti? Kimlerin eseri? Derin 
karanlıklarda eğitilen ihanet. Gelişmemiş 
her hangi bir ülkenin, her hangi bir kuru-
muna bir sabotaj olayı gerçekleştiğinde, 
bu yukarda saydığım vesaireler, yani 
terör örgütleri neden hemen medyanın 
baş gündemine oturur? Veya Oturtulur? 
Haber değeri taşıdığı için mi? Yoksa 
maksadı aşan kötü niyetli bir saklılık mı 
saklı? Uyanık olmazsak, elin oğlu fitne 
bombasını aramıza bir güzel yerleştirir, 
uzaktan kumanda ile fitne bombasını 
gümletir, kıyametin nereden geldiğini 
bile bilemeyiz. Anamızdan doğduğumu-
za pişman ederler. Beynimizde akıl mı 
kalır? Uçar gider bin karış havaya. Sonra 
aklını kaybetmiş deliler gibi birbirimizi 
suçlamaya başlarız. Üstüne üstlük birde 
birbirimizi imha etme yarışına gireriz. 
Tuzaklara düşmeye müsait yapımız var 
çünkü. Ve yetkililer anında teröristleri 
tesbit eder. Bir iki saat sonra terör örgütü 
de belirlenir. Geniş halk yığınları haber-

dar edilir. Anlayacağınız bilindik terör 
örgütleri gündeme bomba gibi oturur, 
günlerce konuşuruz. Vay! hainler vay-
yy...! Özellikle soruyorum, iktidar’ların 
elinde koz olan bu terör örgütlerini gün-
deme taşımasında bir tuhaflık yok mu? 
Var, ama nereden bileceğiz ki? İyi niyetli 
saf tarafımıza denk geldi ise bilemeyiz 
tabi. Bilmiyoruz. Medya yazdı işte ya. 
Oradan biliyoruz. Medya dünyasının 
arkasında hangi gizli servisler var? Han-
gi sermaye grupları var? Biliyor muyuz? 
Vallahi sazan balığı gibi tam bir hanzo 
gibiyiz. Oltaya çabucak takılıyoruz. 
Yoksul bir yaşamı medya dünyasında 
göremeyiz. Bu terör suçlamaları ile bir 
yerleri, özellikle SOLU suçlamaları kim-
lerin işine gelir? Bu ülkenin kaymağını 
yiyen kodamanların işine gelir zannım-
ca. SOL en tehlikeli korkularıdır çünkü. 
Birbirlerinin devamı niteliğindeki ikti-
dar’lar terörü bahane ederek yönetim-
deki başarısızlıklarına kılıf hazırlarlar. 
Maksat vatandaşın kafasını karıştırmak, 
manipüle etmek. Hiç şüphesiz bu tür ya-
şanmış olumsuz gelişmeler perde arka-
sında sır gibi saklıdır. Bir medya ve algı 
operasyonu ile düğmeye basılır ülkenin 
dört bir yanında bombalar patlatılır. 
Arabalar tekmelenir dükkanlar yağma-
lanır. Al sana iktidar’ların yönetimdeki 
başarısızlığına kılıf. TERRÖÖRRR...! 
GOMONİSTLER AZDI GENE! masalı. 
Yönetimdeki sorumlu yöneticilerin başa-
rısızlığına bir kılıftır bu tür terör olayları. 
Vatandaşı manipüle etme operasyonu 
yani. Bu gibi gündemlerle vatandaş hem 
oyalanır hem korkutulur, hem susturulur. 
Böyle yöntemlerle muhteşem saltanatla-
rını sürdürürler” Devamı haftaya
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KOZAN GENÇLİKSPOR’DAN TRANSFER ATAĞI

eRDeM KALAY KOZAN GeNÇLİK SPOR'DA

Hızı ve çabukluğu ile göz dolduran 2001 doğumlu Erdem 
Kalay Kozan gençlik Sporda! Modern futbol kanat oyun-
cularında aranan hıza ve çabukluğa fazlasıyla sahip olan 
2001 doğumlu genç futbolcu Kozan Spor alt yapısından 
yetişti. Hızı ve çabukluğunun yanında dayanıklılığı ile de 
göz dolduran genç oyuncu :" Yan yana oynamaktan büyük 
haz aldığım Kozanlı abilerim ve kardeşlerimle aynı projede 
olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Başkanımız 

Ali gültekin ve yöneticileri-
mize teşekkür ederim." dedi. 
Kulüp Yöneticimiz rıdvan 
Sırkıntı : " Erdem kardeşimiz 
izlerken keyif veren bir fut-
bolcu kardeşimiz. Aramıza 
hoş geldin diyoruz. Bizler 
yönetim olarak Kozanlı 
gençlerin her zaman yanın-
dayız, yanında olmaya da 
devam edeceğiz. " dedi.

Akbaş da Kozan Gençlik Spor dedi
Kozan futbol camiasının Efsanesi Mehmet Akbaş 'ın oğlu 
2000 doğumlu Durmuş Ali Akbaş da Kozan gençlik Spor-
da.Kozan Spor alt yapısından yetişip Andırın ve Kadirli 
Sporda da forma giyen orta saha oyuncusu : " Futboluna ve 
kişiliğine hayran olduğum abilerim ve birbirinden yetenek-
li genç kardeşlerimle böyle bir projede yer almaktan dolayı 
mutlu ve heyecanlıyım. Fırsat verildiğinde Kozan'ın genç-
lerinin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Başkanım 
Ali gültekin nezdinde bütün yöneticilerimize teşekkür 
ederim." dedi. Klüp Yöneticimiz Halil Ataş : "Kozan'da spor 
camiasının Efsane abisi Mehmet Akbaş 'ın oğlunu camia-
mıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kozan gençliği-
nin her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edece-
ğiz." şeklinde konuştu.

Kadir Can Ünal Kozan Gençlik Spor'da

Kozan Spor alt yapısından yetişip Adana gençler Birliği 
ve Andırın Yeşildağ Spor formalarını giyen 21 yaşındaki 
Kadir Can ünal, Kozan gençlik Sporda. Sağ, sol bek ve 
sağ açık mevkilerinde oynayan geriden bindirmeleriyle ve 
sakin futboluyla göz dolduran futbolcumuz: " Birbirinden 
kıymetli abilerim ve kardeşlerimden oluşan bu takımda 
oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız Ali 
gültekin ve yöneticilerimize beni bu güzel projede düşün-
dükleri için teşekkür ederim." dedi. Kulüp Yöneticimiz 
Eğemen İnşaat sahibi Abdullah Durur:" Kadir Can kardeşi-
me güveniyor ve inanıyorum. Kozan'ın ve Kozanlı gençle-
rin her daim yanındayız” dedi. 
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Kozan Kızılay Şubesi emekçilerini ödüllendirdi

Kozan Kızılay Şube Başkanı Oğuz Cengiz ve yönetim kuru 
üyeleri Kızılay’a maddi ve manevi yardımlarını esirgeme-
yen iş adamlarını ödüllendirdi. İlk olarak Şekerciler Market 
Sahibi ve hayırsever iş adamı Ahmet Perçin’i ziyaret eden 
heyet, Ahmet Perçin’e teşekkür belgesi takdim ettiler. Ko-
nuyla ilgili konuşan Ahmet Perçin “ Kızılay’a bir katkımız 
olmuşsa ne mutlu bize. Arkadaşlara güzel hediyeleri için 
çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum” şeklinde 

konuştu. Şekerciler marketten sonra Yüksel Ticaret sahibi, 
başarılı iş adamı Alican Yüksel’i ziyaret eden Kızılay heyeti 
Alican Yüksel’e Kızılay’a yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür 
belgesi takdim ettiler. Alican Yüksel yaptığı açıklmada “ 
Kızılay gibi önemli hizmetlerde bulunan bir kuruluşa yar-
dım yapmış olmanın sevinci içindeyim. Bundan sonra da 
elimizden ne yardım gelirse seve seve yapmaya hazırız. Bu 
güzel hediye içinde arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi. 
Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ise yaptığı açık-
lamada “ Alican Yüksel ve Ahmet Perçin’e Kızılay’a yaptığı 
yardımlardan ötürü bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Binboğa Bal Kooperatifi 33 milyonluk ihale 
sözleşmesini ve tahadütünü imzaladı

Kozan’ımızın ve Bölge-
mizin gururu Binboğa 
Bal Kooperatifimizin 
Milli Savunma Bakan-
lığımızın 33 milyonluk 
ihale sözleşmesini ve 
tahadütünü imzaladı.
Kozan Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Kan-
demir emeği geçen ve-

killeri teşekkür etti. Kandemir “Başta Binboğa Bal Kooperatifi 
Başkanımız Emrah Zararsız ve yönetimini, kooperatifimizden 
desteklerini esirgemeyen diyar diyar gezerek bal üretimini ger-
çekleştiren üyelerimize Kozan’ımız adına şükranlarımızı sunu-

yoruz. Bizleri sadece bu süreçte değil her an yanımızda olan Ak 
Parti genel Başkan Yardımcımız Adana Milletvekilimiz Sayın 
Jülide SArErOĞlu’ na ve Adana Milletvekilimiz Sayın Tamer 
DAĞlI’ ya teşekkür sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. 
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Kozan’da yeni bir mağara keşfedildi

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ve Kozan TEMA Tem-
silci Derya Deniz Bey mağarada incelemelerde bulundular. Konuyla 
ilgili konuşan Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ; " Ba-
bam Osman Çakıcılı'nın ısrarlı bir şekilde burada mağara olduğu-
na yönelik uyarıları sonucu Tema Kozan Temsilcisi Derya Bey ile 
incelemelerde bulunduk. Burası İçersinde birçok sarkıtın olduğu 
çok büyük bir mağara. Biz acil bir şekilde tescil için Tabiat Varlıkları 
Kuruluna başvurmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Bizim zaten 
Kent Konseyi olarak Anıt ağaçların tescili için çalışmalarımız devam 
ediyor. Bundan sonra bu çalışmalara mağaraları da eklemiş olduk" 
şeklinde konuştu. 
Tema Kozan Temsilcisi Derya Deniz ise yaptığı açıklamada; İlk giriş yük-
sekliği hafif eğilerek giriliyor ve sonrasında genişliyor. İlk bölümde geniş-
çe bir alan ileride iki kola ayrılıyor. Soldaki kol eğilmeden ilerlenebiliyor. 

Sadece keşif amaçlı 
gidildiğinden ve 
mağaralar konusun-
da uzman bir rehber 
olmadığından bu 
kolun ucunda bu-
lunan ve sürünerek 
gidilebilecek yere 
kadar devam ettik. 
Fener tutulduğunda 
daha ilerisi görüle-
biliyor. Belki o dar alandan sonra tekrar genişliyor ve çok daha ilerilere gi-
diyor olabilir. Sağdaki kol ise belli mesafe ayakta gidilirken 10 metre kadar 
yol çömelerek ilerlenebiliyor. Sonrasında yine ayakta yürünüyor. Bu kolun 
en sonunda sürünerek girilebilen bir bölgeye geliniyor. Fener tutuldu-
ğunda ilerisi görebiliyor. Benim gibi klostrofobisi olanların gelebilecekleri 
son nokta burası. Bu noktaya gelene kadar fobiyi yenen merak yenilmeye 
başlıyor ve kendinizi bir anda mağara dışına atma isteği doğuyor o dar 
girişi gördüğünüzde. Mağaranın bazı taban yerlerinde su birikintileri var. 
Tavandan sızan suların oluşturduğu sarkıt ve dikitler ile traverten benzeri 
yapılar çeşitli yerlerde görülebiliyor. Çok küçük sarkıtlar olduğu gibi ağaç 
gövdesi büyüklüğünde tavan ve tabanı birleştiren sarkıt-dikitler de var. 
Mağara ekosistemi içinde adapte olmuş kırkayak benzeri canlılar ile ma-
ğaraların olmazsa olmazı yarasalar da evsahibi modunda huzurla uyurlar-
ken gezimizin son dakikalarında huzursuz evsahibi moduna bürünerek 
ses çıkarmaya başlamışlardı. Mağaradan çıktıktan sonra öğrendiğimize 
göre; giderken fark edilmeyen ve dönüşte fark edilebildiğini söylenen 
(Ama biz dönüşte de fark edemedik ikinci bir katı daha varmış.” dedi.

Şıh Efendi Bulvarına dikkat çekiyoruz
OKUYUCU MEKTUBU

Yalçın Kara kardeşim Şıh Efendi Bulvarı da 
üvey evlat. Doğalgaz hattı çekilmedi. Bir 
odayı klimayla 400 Tl’ye ısıtıyoruz. Elektrik 
telleri binalara yakın geçiyor ve görüntü kir-
liliği yaratıyor. Elektrik köy hattına bağlı, sü-
rekli kesiliyor.  Bulvar üzerindeki sokaklarda 
internet altyapı sorunu var. Çocuklar ders-
lere mobil internetten girmek durumunda 
kalıyor. Fehmi özel Türkay caddesi gibi bu 
caddede üvey evlat... güya şehrin göbeği. 
Burayı da dile getirirsen memnun olurum 
dostum.                                     Volkan Varan

SLOWFOOD ADANA EKİBİ KOZAN’DA
Kozan Ticaret Odası Baş-
kanı Mustafa Kandemir ve 
Kozan Binboğa Bal Koope-
ratifi, Kozan’ın lezzetlerini, 
tarihini kültürünü tüm 
dünyaya tanıtmak için  ziya-
rette bulunan SlOWFOOD 
ADANA ekibine Kozan’da 
ağırladılar.
 Kozan Ticaret Odası Başka-
nı Kandemir “Kozan Ticaret 
Odası ve Binboğa Bal Ko-
operatifi olarak evsahipliği 

yaptık SlOWFOOD Adana ekibine ev sahipliği yaparak Kozan’ımızın tarihi 
kültürünü ve eşsiz lezzetlerini anlattık. Kendilerine Kozan duyarlılığından 
dolayı Slowfood Adana Başkanı Pırıl Bilici ve ekibine teşekkür ediyor şük-
ranlarımızı sunuyorum” dedi. 
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK 
BAŞKAN KOCAİSPİR’İ ZİYARET ETTİ

AK Parti Sözcüsü ömer Çelik, Yüreğir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.
 AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’ın da eş-
lik ettiği ziyarette Başkan Kocaispir'den çalışma-
larıyla ilgili bilgi alan AK Parti Sözcüsü ömer 
Çelik, Yüreğir’de önemli hizmetler gerçekleştiril-
diğini söyledi.
Başkan Kocaispir'in göreve gelmesi ile Yüre-
ğir'de çok önemli projelere şahit olduklarını 
belirten ömer Çelik, “Başkanımız bir yandan 

gerçekten Yüreğir'i dönüştürecek, Adana’ya kat-
kı sağlayacak projeleri yaparken bir yandan da 
hepinizin takip ettiği gibi sahadan hiç
ayrılmıyor, sürekli sokaklarda, mahallelerde.
Belediye Başkanımızı özellikle pandemi döne-
minde yaptığı faaliyetler, vatandaşımızı yalnız 
bırakmayan tutumu sebebiyle tebrik ediyorum. 
gerçekten devletimiz her alanda büyük bir 
sahiplenmeyle vatandaşımızı bu pandeminin 
etkilerinden korurken belediye başkanlarımızın
gayretleri bunları tamamlayan, vatandaşımıza 
olan sahiplenmeyi daha ileri götüren bir tablo 
ortaya çıkardı.” diye konuştu.
Yüreğir'de güzel işler yapıldığını vurgulayan 
ömer Çelik, “Zaman zaman Türkiye'nin bazı 
yerlerinde olduğu gibi salgının aşırı yükseldiği 
tablolarla da karşı karşıya kaldık. Bu da tabii 
hem belediye faaliyetleri bakımından hem bele-
diyemizin üzerine yüklenen yükbakımından bü-
yük bir sıkıntı oluşturdu. Ama Yüreğir Belediye 
Başkanımız Fatih Bey ve ekibi bu süreci büyük 
bir dirayetle yönettiler. Hiçbir zaman sahadan 

çekilmediler, vatandaşlarımıza çok
güçlü bir şekilde sahip çıktılar. Dolayısıyla arka-
daşlarımızın yaptığı çalışmalar, doktorlarımızın, 
sağlık ekiplerimizin yaptığı çalışmaları kolaylaş-
tıran, onların büyük fedakarlıklarına katkı sağla-
yan, gerek gıda zincirinin aksamaması konusun-
da gerekse temizlik, hijyen konusunda, maske 
ulaştırılması konusunda son derece gayretli
çalışmalar yaptılar. Onun için özellikle o zor 
dönemler, sıkıntılı dönemlerde gösterdikleri 
performans açısından tebrik ediyorum.” şeklin-
de konuştu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Şenoğul’un acı günü

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı ve Sena Tesettür gi-
yim’in Sahibi Süleyman Şenoğul’un Annesi Hürü Şenoğul, 
15 Şubat Pazartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Sos-
yal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze nama-
zının ardından Merhume Hürü Şenoğul, Kozan Mezarlı-
ğına defnedildi. 
Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz.

Abdullah Kozan “Sektörde 14 yıllık tecrübemizle 
hizmet vermeye devam ediyoruz”

“Duymayan Kalmasın” sloganıyla 
yola çıktıklarını dile getiren Kozan 
İşitime Merkezi Sahibi Abdullah 
Kozan, yaklaşık 6 aydır Kozan 
Devlet Hastanesi Civarı, Feke 
Caddesi No:8 adresinde hizmet 
verdiklerini dile getirerek sektörde 
14 yıllık tecrübeleriyle hizmet ver-
diklerimi ve  merkezlerinde işitme 
cihazı satışı, Cihaz Pil Değişi mi, 
tamir ve bakımını yaptıklarını 
vurguladı.
Abdullah Kozan “14 yıldır işitme 
cihazı bünyesinde hizmet veriyo-
ruz. Bizim sloganımız duymayan 
kalmasın. Duymayan kalmasın 
diyoruz ve duyuyorum ama anla-

mıyorum diyor bizim hastalarımız. 
Tamamen sağır olmak duymamak 
değildir. Duyup da anlamakta duy-
ma kaybıdır. Kozan İşitme Merke-
zimizde her bütçeye uygun işitme 
cihazımız vardır. Kulak kalıbı, 
hastalarımızın eski ve arızalı işitme 
cihazlarının bakım ve tamirini de 
kendimiz yapıyoruz.  Eğer cihazın 
garantisi varsa hastamızı firmaya 
yönlendirip işlemlerini yaptırıyo-
ruz. İşyerimizi açalı 6 ay oldu ama 
sektörde çok iyi bir geçmişimiz 
var” şeklinde konuştu. 



12 Şubat 1992’den 12 Şubat 2021’e…

Aradan tam 29 yıl geçmiş.
Okurlarımız bilir. Babam Şalgamcı İbrahim 
Karaoğlu’nun dünyasını değiştirmesinin 
yıldönümünde her yıl geleneksel bir şekilde 
duygu, düşünce ve yorumlarımızı kamuo-
yuyla samimiyetle paylaşırız. Çoğunlukla 
ben yazarım, bazen de Kardeşim Cihan’ın o 
güzel gerçekçi, psiko-sosyolojik yer yer mis-
tik-manevi yazılarını yayımlarız.

Babamı 56 yaşında kaybetmiştik. Ben 
51 yaşına geldim. Bu yıl daha garip 
hallerdeyim. 
Hiç unutmuyorum. özlemim zaman zaman 
depreşiyor ama insanı alıştırıyor yıllar…
Yarım asırda çok şey gördük gibi. Yolun 
sonunu da hissedebiliyoruz…
Varlık ikliminde babamı içimde, tüm 
benliğimde hissediyorum. 
Bütün davranışlarımda, huyumda, 
günlük yaşantımda tıpkı onun gibi-
yim. Babam gibi davranıyorum. Ya 
da öyle olduğunu sanıyorum. Tepki 
duyarken, celallenirken, küfreder-
ken; aniden parlayıp birden durgun-
laşıp gönül almaya gayret ederken, 
vicdani noktalarda sanki babam olsa 
şöyle davranırdı şeklinde ben de 
tezahür eden davranış ve haller oldu-
ğunu gözlemliyorum.
genetik kodlarım ağır basıyor. Ama babam 

gibi derin değilim…
Babamla olan eski albümlere bakıyorum;  
annem genç, anneannemle, kardeşimle ve 
yeğenimle olan fotoğrafı dikkatlice 29 yıllık 
birikimimle inceliyorum…
Babam tıpkı İlhan Selçuk gibi bakıyor. 
Ötelerde, derinlerde, başka yerlerde… 
Fotoğraf çekilirken dahi…
Bedeni orada, ruhu kesinlikle başka alem-
de…
Dünya dolup dolup boşalıyorsa, acaba gi-
denler kalan sevdiklerinde mi yaşamı devam 
ettiriyorlar?
İnsan kaybettiği sevdiklerine kavuşabilecek 
mi, bu nasıl olacak? ölüm ötesi bir hayat ne 
şekildedir? Allah korusun; cehennem ne acı 
bir şeydir!
ölüm dünya kuruldu kurulalı insanoğlu-
na hep ağır gelmiştir. Karşısında çaresiz ve 
zavallıyız.
Genç iken veya güçlüyken Deli Dum-
rul gibi oluyor insan ama yaş kemale 
gelmeye başlayınca hayata bakış açısı 
değişiyor.
Diyor ya şarkıcı “ ölüm ne garip şey anne!” 
Çocuklarım büyüyor, zaman zaman aksilik-
ler çıkıyor, babamın davrandığı gibi davranı-
yorum…
geçmiş gözümün önünde birer birer canla-
nıyor.

uzaklaşan birçok şey tekrar yakınlaşıyor
İnsan sosyal çevresinin bir parçası, bir unsu-
ru…
Aklımda sorular: Babam öldüğünde ben 
nasıl davranıyorsam, ben öldüğümde de 
çocuklarım öyle davranacaklar. Aynı şeyleri 

yaşayacaklar.
Işık sönecek ve ben de onlarda mı yaşayaca-
ğım?
Yaşamak da yaşama neler katabiliyoruz?
Hani ne yapıyoruz, bir çentik mi atıyoruz?
gündelik hayatın kaygısında, gündemde 
boğulup gidiyoruz…
Hayat bu: Sabah evden çıkarken, akşam 
olmayacağını düşündüğünde çocukların 
yaşayacağı acıyı düşünüyorsun…
geri gelemeyebilirsin, bir güneş gibi batıp 
gidebilirsin.
Dünyaya kazan kazan için gelmediğimizi 
biliyoruz.
günahlarımız, eksiklerimiz, ertelediklerimiz 
var…
Kendimi olgun bir meyve gibi düşünüyo-
rum.
Hayat bu yaşlarda ağırbaşlılık veriyor.
Daha toplumcu, daha bir iç dünyamızda 
yolculuk içindeyiz. 
 Zaman zaman yalnızlaşıyoruz.
Teslimiz…
 Dünya kuruldu kurulalı iyi, kötü kavgası 
var.
Kendisinden habersiz sineğin kanadını oyna-
tamayacağına, ağacın yaprağını düşürmeye-
ceğine inanıyoruz…
Kavgadan, şerden, kötülerden uzağız…  Mu-
habbeti bilmeyen, maddi zevklerde kaybolan 
felsefesiz kimselerden de uzak duruyoruz.
Bize verilen müddeti doldururken; kokusu-
nu dahi unutamadığım, Batıni ilmin derin 
mücadelecisi Hakk’a teslim olmuş, dünyanın 
en vicdanlı, en duygulu, en paylaşımcı baba-
sını rahmetle, özlemle, saygıyla anıyorum.
Bizlere bıraktığı dünyanın en büyük mirasını 
nesilden nesile sürdürebilmenin gayreti ve 
mutluluğuyla, hala görüştüğümüz o gönül 
dostu arkadaşlarının ellerinden öpüyorum.


