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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘

İbrahim KARAOĞLU 3,50

MENCİK 
KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN
  Tel:  516 33 38

ÜSTÜN AİLESİNDEN BEYAZ AY 
DERNEĞİ'NE EV BAĞIŞI

Kozan' ın köklü ailelerinden 
Sivas Kongresi Delegasyonlarından 
Dava Vekili Mustafa Faik 
Üstün'ün Oğlu M. Vecdi Üstün ile Eşi, 
Kazım  Sehlikoğlu'nun Kızı Feriha  
Üstün'ün mirasçıları Alparslan, Fatma, 
Latife, Seyyide,  A. Refik, M. Faik,
 E. Serap, Vedia Üstün bahçeli kargir 
evlerini Beyaz Ay Derneği ne
 bağışladılar. Her yıl ödedikleri kira 
bedelinden kurtulmanın sevincini ya-
şayan dernek üyeleri memnuniyetlerini 
dile getirdiler.                                                   

Hacımirzalı’da alt yapı çalışmasına başlandı... ASKİ HACILAR KÖYÜNÜN 
SEL SORUNUNU ÇÖZÜYOR 

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, 
Hacılar da 40 yıldır çözülemeyen sorunu çözüyor…
Hacılar Mah. Muhtarı Muhtarı Memiş Coşkun 
“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
gerçekten de 40 yıldır kanayan yaramız olan yağmur 
suyu drenaj hattı sorunumuzu ortadan kaldırdı. Çok 
da memnunuz Hacıbeyli olarak. Başkanımız Zeydan 
Karalar’a, ASKİ Genel Müdürümüz Nesrin Vursavuş’a ve 
Kozan ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi                   10’da

İlk defa hizmete kurbanlar kesiliyor…
Hacımirzalı Mahalle 
Muhtarı Hasan Erdoğan 
“Bugün çok mutluyuz. Kış 
ayında bile oğul veren 
sivrisineklerden ve pis 
kokulardan yatamıyorduk. 
Zeydan Karalar 
BAŞKANIMDAN ve emeği 
geçen  tüm Aski 
çalışanlarından Allah bin kez 
razı olsun. İlk kez 
böylesi bir hizmet
 alıyoruz”dedi.               12’de 
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Vermedikleri kursun ücretini 
aldıkları iddia ediliyor... 

Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir 
kursla ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutanak 
tutulduğu ortaya çıktı.
İddia ve konu şu:  Halk Eğitim bünyesinde evlere 
gidip yerinde verilmesi gereken kursun verilmediği-
sözde verilen kursun yerine getirilmediği halde kur-
siyer öğretmenlerin aylarca kursun ücretini aldıkları 
ortaya çıktı.

MÜFETİŞİ BİZATİHİ MÜDÜR İSTEMİŞ... 

Edindiğimiz bilgilere göre Halk Eğitim Merkezi  
Müdürü bizatihi tutanak tutmuş ve müfettişin  
gelmesine vesile olmuş. Bundan sonrası mı ne?  
Usule uyduruldu mu? 
Müfettiş tutanağının içeriğiyle ilgili bilgim yok. 
Sevilen, dürüst ve titiz bir müdür olarak bilinen 
Bünyamin Akbulut'un 2 haftalık izne ayrıldı-
ğı ve  bir takım evraklara imza atmak istemediği            

duyumunu da aldık.
Bildiğim bir şey varsa: Herkes hakettiğini almalı.
Bakalım devletin kurumlarını izleyelim...
Not: Genelde bu tür vakıaları müdürler, yetkililer 
kapatırlar. Sonuç ne olursa olsun Halk Eğitim 
Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'u, kamuoyu 
adına, tebrik ediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, 
gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde 

tüm dualarınız kabul olması dileğiyle Miraç 
Kandiliniz Mübarek Olsun

Mehmet YAĞAN
YAĞANLAR UN

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...
İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden 

ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik 
içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Av. Mustafa ÇİFTÇİ

Öğrenciler böyle bir kurs almamışlar...
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Her Salı-Perşembe ve Cumartesi 
günleri otogaz da halk gününe 
değerli müşterilerimizi bekliyoruz.

Kalitenin, Ucuzluğun,  Güler-
yüzlü üstün hizmet anlayışının 

adresi opet  göçyolu petrol.

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem 
kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile başlayan 
mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet, rahmet ve 
bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam 

etmektedir. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla 
doludur. Bu düşüncelerle Kozanlı hemşehrilerimizin ve İslâm Âleminin kutlu 

Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine, 
milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını 

Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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ÜSTÜN AİLESİNDEN BEYAZ AY 
DERNEĞİ'NE EV BAĞIŞI

Kozan' ın köklü ailelerinden 
Sivas Kongresi Delegasyon-
larından Dava Vekili Mus-
tafa Faik Üstün'ün Oğlu M. 
Vecdi Üstün ile Eşi, Kazım 
Sehlikoğlu'nun Kızı Feriha 
Üstün'ün 
mirasçıları Alparslan, Fat-
ma, Latife, Seyyide,  A. Re-
fik, M. Faik, E. Serap, Vedia 
Üstün bahçeli kargir evlerini 
Beyaz Ay Derneği ne bağışla-
dılar. Her yıl ödedikleri kira 
bedelinden
 kurtulmanın sevincini yaşa-
yan dernek üyeleri 

memnuniyetlerini dile getirdiler.
Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal 
" Derneğimizin kurulduğu günden bu yana kendimize ait bir 
binamızın olmamasının çok sıkıntısını yaşadık. Buna rağmen 

engellilerimizin taleplerini karşılıksız bırakmadık. Her yıl kira 
probleminin yaşanmasından kurtulacak olmamızın büyük 
mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesile ile Sayın Ruhi Gül'e ve 
Üstün ailesinin mirasçıları olan Latife Taner, Fatma Yetişer, 
Elif Serap Sert,Abdullah Refik Üstün, Mustafa Faik Üstün,-
Vedia Gül Küçük, Seyyide Bayer, Alparslan Üstün, Fatma 
Üstün,Mahmut Üstün, Arif Taner Üstün ailesine göstermiş 
olduğu bu örnek davranışları için Kozan ve çevresinde bulunan 
engelli kardeşlerimiz adına çok çok teşekkür ederim" dedi. 

Başkan Yahya Ocak’dan 
Miraç Kandili Mesajı

Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı ve Kozan Kunduracılar Odası Başkanı 
Yahya Ocak, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Ocak, mesajında “"Miraç ge-
cesi sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescidi 
Haram'dan, Yüce Allah'ın bir kısım ayetlerinin 
gösterilmesi için, Mescidi Aksa'ya götürülmesi, 
oradan da zaman ve mekan unsurlarının aşıldı-
ğı bir makama ulaştırılması olayının cereyan et-
tiği gecedir. Kandil olarak adlandırılan geceler, 
ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, 

aynı zamanda manevi feyziyle de gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi 
berraklaştırır. Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden 
geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak 
düşünülmelidir. Miraç Kandilinin ülkemiz, bölgemiz, ilçemiz ve tüm İslam 
âlemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, değerli hemşerilerimin 
Miraç Kandili’ni tebrik ederim” dedi. 

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz Kutlu Olsun...
Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der… Dermanı 

kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve 
dualarda unutulmamak dileğiyle Miraç Kandiliniz 

mübarek olsun

Ahmet TANRIVERDİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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“Hayal kurarım, hayal...
Işıklı, sevinçli, çiçekli,
Kimsenin, kimseyi sömürmediği,
Kimsenin kimseden korkmadığı, kuşkulanmadığı,
Kimsenin kimseye düşmanca bakmadığı, bir dünya-
nın hayalini kurarım.
Bu kadarı da bana yeter.
Bu kadarı bile beni mutlu eder.’’
Diyen Kemal Sadık Gökçeli,
Van’dan göç edip Adana’nın Osmaniye ilçesine bağlı 
Hemite köyüne yerleşen, Nigar hanım ve eşi Sadık 
Efendinin çocuğu olarak dünyaya gelir.
Adını Kemal Sadık koyarlar.
Nüfusa kaydını da 1926 yılında yaptırırlar.
Yaşar Kemal ise annesi ile beraber yaptığı hesapla-
malar sonucunda gerçek doğum tarihinin 1923 yılı 
olduğunu söyler.
•••
Doğduğum bu Türkmen köyünde bizi Kürt diye ayrı 
saymadılar.
Biz de kendimizi onlardan hiç ayırmadık.
Bütün köylülerle akraba gibiydik, der.
Daha üç buçuk yaşındayken bir kaza sonucunda sağ 
gözünü kaybeder.
Babası, Sadık Efendi’nin sahiplenip büyüttüğü, Yu-
nus adlı çocuk Sadık Efendi’yi köydeki camide na-
maz kılarken bıçaklayarak öldürür.
Bu durumdan psikolojik olarak etkilenen Kemal’in 
dili tutulur ve on iki yaşına kadar kekemeliği sürer.
Ancak okur-yazar olduktan sonra kekemelikten kur-
tulur.
•••
Sekiz yaşındayken, köye gele çerçilerin kadınlara 
sattığı eşyaların bir kısmını borca verdiğini ve defte-
re yazmasından etkilenip, yazmaya ilgi duyduğunu,
Çocukluğunu, ozanların anlattığı efsaneler, okuduk-
ları şiirlerle geçiren Kemal Sadık küçük yaşına rağ-
men ozanlara öykünerek türküler, şiirler söylemeye 
başladığını,
Kendisiyle atışan görme engelli Aşık Ali’nin, Sen bu 
yaşta bu kadarsan sonunda Karacaoğlan gibi ola-
caksın sözüne çok mutlu olduğunu,
Köyde, her gece yaşlı köylülerin sohbete oturdukla-
rını, kendisinin de onlara katıldığını,
Türkmenin eski günlerini,
Büyük aşık Dadaloğlu’nu,
Kozanoğlu’nun başkaldırısını,
Toprağın verimliliği ya da verimsizliğini,  
Kurtuluş Savaşını konuştuklarını,
Bazı günler sabahlara kadar onları dinlediğini anla-
tırdı.

•••
Benim bir merakım da, bir şeye gözümü dikip onu 
günlerce seyretmekti.
Örneğin, evimize getirilmiş bir kilimi, aylarca bıkma-
dan usanmadan seyrettiğimi anımsıyorum.
Çocukluğumda,
Demircilerin ocaklarını,
Marangozların uğraşlarını,
Arıların karpuz kabuklarını didiklemesini,
Yılanların sevişmesini,
Civcivleri kapmak için köyün üzerine seyirten kartal-
ları günlerce seyrettiğini,
Sanki hiçbir şey yapmadan dünyayı seyretmeye gel-
miş, derdi.
•••
Dokuz yaşında, ilkokula,
1941 yılında Ortaokula başladığını,
Ancak son sınıfta hastalandığını,
Yatılı öğrencilik hakkını kaybettiğini,
Maddi imkânların yetersizliğinden dolayı okulu bı-
rakmak zorunda kaldığını,
Irgatlık,
Irgat katipliği,
Kütüphane memurluğu,
İnşaat denetçiliği,
Öğretmen vekilliği,
Arzuhalcilik gibi farklı işlerde çalıştığını anlatır.
•••
Arzuhalcilik yaptığı zamanda başından geçen olayı 
şöyle anlatır.
1950’yılı Nisanında hapse girdim.
Kadirlide bir çocuk komünist propagandası yapar-
ken yakalanmış.
Ben de o zamanlar Kadirlide arzuhalcilik yapıyor-
dum.
Küçük bir tahta kulübeydi dükkânım.
Çocuğu çok dövmüşler.
Oda bildiği adların hepsiyle bir olmuş Çukurova’da 
Komünist Partisi kurmuş.
Ben de o kurucular arasındaydım.
Bir sabah candarmalar geldiler.
Şangır şungur, ellerinde kelepçeler, birini bana tak-
tılar; savcıya, sorgu yargıcına götürdüler, oradan da 
doğru hapishaneye.
“Komünizm propagandası yaptığı iddia edilen bir ço-
cuğun işkencede adını vermesiyle,
Kemal Sadık Gökçeli partinin kurucu üyelerinden biri 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alınır.
Daktilosunun arkasında boş kaldığı zamanlar öykü-
ler yazan arzuhalci Kemal Sadık Gökçeli üç ay hapis 
yatar.
Oysa çocukla birbirlerini hiç tanımazlar.

Neyse ki olayın, arzuhalcinin doğru sözlü, zulüm 
karşısında boyun eğmeyen, ezilen inanların hakları-
nı savunan, kişiliğinden rahatsız olanlardan kaynak-
landığını anlayan yargıç, beraat kararı verir.
•••
Kemal Sadık, adliyeden çıkarken yanına gelen bir 
görevli, yargıcın kendisini odasında beklediğini söy-
ler.
Arzuhalciyi karşısına oturtan, kahve ikram eden yar-
gıç, onun hayatını değiştirecek konuşmasını yapar,
Sizi mahkûm edeyim diye çok baskı yapıldı bana.
Çukurova’da kalmayın.
Hemen İstanbul’a gidin.
Orada, Yeni Cami’nin arkasında da arzuhalcilik ya-
par, hayatınızı kazanabilirsiniz.
Sizi burada öldürecekler.
Yazık olacak öldürülürseniz.
‘Bebek’ hikâyenizi ben de okudum, karım da okudu.
Çok sevdik.
O edebiyattan iyi anlar.
Hatta merakından bugün sizi görmek için mahke-
medeydi.  
Kadınların içinde.
Ben fazla anlamam, ama Türkçeyi kullanma ustalığı-
nıza hayran oldum.
Bana söz verin, buralarda durmayacağınıza dair.
“Bebek”, Kemal Sadık’ın ekmeğini kazandığı dakti-
losunda yazdığı öyküdür ve yayımlanmamıştır.
Hakimin sözlerinden, öykünün mahkemeye jandar-
ma tarafından delil olarak sunulduğunu anlar.
•••
Adalet siyasi hesaplara malzeme yapılmamalı ger-
çeğine inanan,
Hakimin eşi,
Onun çok zeki,
İleri görüşlü,
Bilgili,
Özel yetenekli.
Hayal gücü yüksek,
Hayalini mantık çerçevesinde kurgulayabilen,
Arkasından gelenlere yol gösterecek,
Saygıyı sonuna kadar hak eden,
Özgürlüğü verildiğinde, edebiyatın en büyük kalem-
leri arasına gireceğini inanan bir okur.
Kemal Sadık Gökçeli başkana gideceğine dair söz 
verir ve teşekkür ederek çıkar.
İstanbul’a gelir ve arzuhalcilik yapmaya başlar.
Yaşamından küçük bir kesit aldığım bu adamı,
Ben İnce Memed,
Siz Yaşar Kemal olarak bilirsiniz.

IRGAT
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8 Mart Dünya Kadıjnlar gününüz kutlu olsun...
Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili’miz 
mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin 

İnşaallah. Hayırlı kandiller.

 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun..
Tüm Müslüman aleminin mübarek 
Miraç Kandili’ni kutluyorum… Bu 
hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, 

Sağlık nasip etsin.

Alican YÜKSEL Tahsin Mencik
Yüksel Ticaret Mencik Has Un Değirmeni

68 adet tablet teslim edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 
başlatılan ‘’Küçük Parmaklar Projesi’’ kapsamında Türkiye 
genelinde 30.000(otuzbin) adet klavyeli tablet bilgisayar 
dağıtılıyor. TOBB ve Kozan Ticaret Borsası tarafından 
finanse edilen 68 adet klavyeli tablet bilgisayar yardıma 
muhtaç öğrencilere dağıtılması amacıyla Kozan İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Teslim Törenine Kozan Kaymakam. Şafak Gürçam, Kozan 
Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Kozan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan Organize Sanayi 
Müdürü Fatih Aydın, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı İdris 

Çevikalp, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ve Meclis 
Üyesi Bülent Ünal katıldılar.
Tablet teslim töreni sonrasında Kozan Ticaret Borsası 
olarak eğitime verdiğimiz destekle Fatih Anadolu 
Lisesiyle karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma işbirliği 
protokolü imzalandı.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Fatih 
Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Osmanca, Yönetim 
Kurulu Başkanı İdris Çevikalp ve Genel Sekreter Türker 
Yaşar tarafından imzalanan protokol ile eğitim, sosyal 
tesisler konusunda yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri 
gerçekleşecek.
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SARHOŞUM DÜNYA’DA SEVDİĞİM
ARAP AGA

Halk Köşesi

Geçen sayının devamı
Bu acı gerçeklerin en iyi yaşanmışlığı-
nı en açık örneği ile iyilik meleği rolüne 
bürünen FETÖ gerçeğinde görebiliriz. 
Gerçi, neme lazımcı bir özelliğin ada-
mı olduğumuzdan, olumsuz gelişmelere 
karşı duyarsız bir havadayız hangi âlem-
de, nerelerde belli değiliz. Elin Fetö’sü 
uzun vadeye yayarak malı götürmüş. Bi-
zim gibi ahmaklarda günü kısa vadede 
nasıl kurtarabiliriz derdine düşer. İyilik 
meleğimiz olan Fetö’cüler nerede şimdi? 
Hani şu komünizmle mücadele dernek-
lerini örgütleyen Fetö’cüler? Bir kısmı 
ABD’ye kaçtığına göre, bir kısmı Avru-
pa’ya kaçtığına göre, niye kaçtılar acep? 
Ülkeyi çok sevdiklerinden mi kaçtılar? 
Yoksa servetlerini ve canlarını kurtar-
mak için mi kaçtılar? Tersi bir durumda 
olabilirdi, siyahın ak’laştığı ak’ın siyah-
laştığı bir dönemden geçtik, geçiyoruz 
çünkü. FETÖ’cüler Vatandaşlardan yü-
rüttükleri milyarlarca doları nereye ta-
şıdılar? AMERİKA ve AVRUPA’YA ta-
şıdıklarına göre, yorum yazılarımızdaki 
iddialarımızda haksız sayılmayız hani. 
FETÖ’cüler Amerika’da ve Avrupa’da 
milyonlarca dolarlık villa tipi son derece 
lüks malikanelerinde büyük bir keyifle 
yaşıyorsalar, kabahatin tamamı, hem de 
tamamı bizim kabahatimizdir. Böyle-
si inanılmaz derecedeki sınırsız serveti 
Fetö’cülere bizler armağan ettik. Vallahi 
hak ettik kerizliği desem kimse bozuk 
atmasın. Onların bu soygun saltanatla-
rını görmezden geldiğimiz için, aklımızı 
yargılasak yerinde olur. Ekonomik krizi 
yaratan ana nedenlerin başında, yaban-
cı kapitalist ülkelere servet değerindeki 
gelir kaynaklarının taşınması gelir. Gidin 
turistik tatil beldelerine bütün zengin iş 
adamı kılıklı hainlerin(Genelleme yap-
mıyorum. Yarası olan gocunsun) nereler-

de barındıklarına tanık olursunuz. Neden 
yoksulluk batağında yaşıyoruz? Anlamış 
olmamız gerekmez mi? Aralarında birde 
övünç kaynağımız olan milli kahraman 
Hakan Şükür’ümüzde var. Meğer kale-
mize bol bol gol atarmış da haberimiz 
yok. Köylüler, Timur’un köylerine ema-
net ettiği bir tanecik filden fena halde 
rahatsız olurlar. Gidip hocaya durumu 
anlatırlar. “Yahu hocam bu Timur’un fili 
önüne gelen her şeyi yiyip bitiriyor, bir 
şey bırakmadı baş edemedik. Neredeyse 
ocağımıza incir ağacı dikecek bir çaresi 
yok mu? Bize önderlik et Timur’a gidip 
şikayetçi olalım.” Hoca köylülerin öne-
risini kabul edip köylülerin önüne düşer, 
hoca önde köylüler arkada yola düşer-
ler. Timur’un otağı uzaklardan görünür 
görünmez, köylüleri bir korku basar, 
Timur’un otağına yaklaştıkça korkuları 
iyice artar. Neden sonra otağa varırlar. 
Timur’un gür sesi köylülerin yüreğini 
ağzına getirir. Köylüler hocanın arkasın-
da durmayıp sırra kadem, tabana kuvvet 
oracıktan sıvışıp kaçarlar. Hoca arkasına 
bir bakar, bakar ki ne görsün? Köylü-
lerden arkasında kimsecikler kalmamış. 
Baktıki olacak gibi değil, kellesi gövde-
den ayrılacak kelle koltukta Timur’un 
huzuruna çıkar. Timur sorar, “Hayr’ola 
hoca derdin nedir?”Hoca sakına sakına 
derdini anlatır. “Vallahi çok değerli haş-
metli kralım, köyümüze emanet ettiğin o 
bir tanecik fil var ya, o filden köylülerim 
o kadar çok hoşnut kaldılar ki, 3 tanecik 
daha fil gönderirsen çok daha hoşnut ola-
caklar.” Hoca kelleyi kurtardı kurtarma-
sına da Ya köylüler? Köylüleri arzu et-
tikleri kaderleri ile baş başa bırakalım, 4 
fili hakkettiler çünkü. Kaçarsak, mutlaka 
felaketin daha berbatına yakalanırız.
Güç kimin eline geçerse iki yüzlü sah-
tekâr politikacılar çabucak taraf değiş-

tirip, güne bakan çiçeği gibi güneş’in 
doğuşuna göre yön belirler. Sahte politi-
kacıların siyasette ağırlığı hissedildikçe, 
ha... ALİ MEMMET ha... MEMMET 
ALİ, ha... ZIR DELİ ha... ÇAYLAK 
VELİ fark etmez.Herkes kalıbına göre 
Ali Veli zır deli olmuş, yaşarsam kafama 
göre yaşarım havasında. İkiyüzlü sah-
te politikacıların Allah!ı para. Zaten bu 
zihniyete göre Ayetlerle de alay edilir… 
Çevir gaz yanmasın pohpohçuları. İki 
yüzlü sahtekâr politik papazların geliş-
tirdiği iki yüzlü sahte politikalar bu ül-
kede rağbet gördüğü sürece emperyalist 
ülkeler ülkemizin başına daha çokkk... 
çorap örer, daha çoook... terörist üretir-
ler. Ülke çamur deryasında çırpındıkça 
çırpınır çırpındıkça batar. 65 yaşındayım 
aklım siyasete bastı basalı bu ülkede te-
rör olayları medya aracılığı ile her zaman 
gündemin başköşesine oturmuştur. Evet 
terör olayları yaşanır yaşanmaz diye bir 
kural yoktur, su uyur düşman uyumaz 
söylemi doğru ise teröre maruz kalabili-
riz. Önemli olan akılcı bir yöntemle ya-
tağında akan akarsuyu uyutmamak. Biz 
ülke olarak uyanık olacağız ki düşmanı 
uyutarak kıvrak zekâmızla düşmanı imhâ 
etmenin yollarına bakacağız. Akarsuyun 
akışını lehimize dönüştürerek, tarım üre-
timini artıracağız. Birbirlerimizle kavga 
ederek hiç bir üretimi gerçekleştireme-
yiz. Düşman üretiriz ancak. Elimizdeki 
mevcut üretimini de kaybederiz. Yani 
önümüzdeki tuzakları önceden fark ede-
ceğiz. Yoksa derin çukurlara düşer, kapa-
na düşmüş fareler gibi cıyaklarız. İşimizi 
de Allah’a bırakmayacağız, aksi takdirde 
Allah’ımızı dahi inancımızdan uzaklaştı-
rırlar. Kravatı bir kere kaptırdık mı, sü-
per güçlerin hedefinde havada saçılan toz 
bulutlarına döneriz. 
  Devamı gelecek sayıda          

ULAN FIRILDAK DÜNYA 3
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ARAÇLARINIZ DEĞERİNDE SATIN ALINIR

Serhan GÜLTEKİN:  
0533 354 47 99

Adres: Çanaklı Mah. Develi 
Bulvarı. Çevre Yolu Çanaklı 

Kavşağı Kozan/  ADANA

2. EL OTO ALIM SATIMI
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ADEM KAMALI

Kulun Rabbine yakın olduğu 
gecelerin en önemlisi? 

Kendisine dua 
edenleri geri çevirmeyen, 

günahları bağışlayan, her şeyi 
bilen, gören ve duyan Yüce 
Allah tüm dualarımızı kabul 

etsin. Türk İslam Aleminin ve 
Kozanlı Hemşerilerimin 
Mübarek Miraç Kandili 

Mübarek Olsun.
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ASKİ HACILAR KÖYÜNÜN SEL SORUNUNU ÇÖZÜYOR 
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, Hacılar 
da 40 yıldır çözülemeyen sorunu çözüyor…

Kozan'ın Hacılar Mahallesi’nde 40 yıldır yaşanan yağmur 
suyu baskınlarını önlemek amacıyla Adana Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ ekiplerince yağmur suyu drenaj hattının 
110 metresi  döşenmeye başlandı. Sonfikir’e ve Otağ TV’ye 
açıklamada bulunan Köy Muhtarı Memiş Coşkun, yapılan 
hizmetlerden dolayı Başkan Zeydan Karalar'a ve çalışan 
ekiplere teşekkür etti.
Muhtar Coşkun “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar, gerçekten de 40 yıldır kanayan yaramız olan 
yağmur suyu drenaj hattı sorunumuzu ortadan kaldırdı. 
Çok da memnunuz Hacıbeyli olarak. Başkanımız Zeydan 
Karalar’a, ASKİ Genel Müdürümüz Nesrin Vursavuş’a ve 
Kozan ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kasabamızın içme 
suyu döşendikten sonra asfalt yapımı içinde çalışmalar 
başlayacak. Ara sokaklar her ne kadar Kozan Belediyesi’n-
de olsa da Zeydan Başkanımız emri vererek asfalt yapımını 
üstlendi. Eskinden burada futbol sahamız vardı. Yenilen-
mesini Zeydan Başkanımızdan rica ediyoruz. Ayrıca kos-
koca kasabanın oyun parkı yok. O’nu da istiyoruz. Hizme-
timizi alıyoruz. Allah’ın izniyle almaya devam edeceğiz. 
8-10 tane menfez geçişlerimiz ile önceki belediye döne-

minde döşenen büzlerin temizliği yapıldı.  Çok iyi hizmet 
aldık. Hacıbeyli halkı adına herkese çok teşekkür ederim” 
dedi. 
Kasaba sakini Kemal Öztürkoğlu “Buranın yapılması için 
yıllardır müracaat etmemize rağmen bir türlü çözüme 
kavuşturamadık.  Başta Adana Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Zeydan Karalar’a, ASKİ çalışanlarına ve muhtarımı-
za çok teşekkür ediyorum. Bura zamanında açılmış toprak 
kanalıdır. Fakat zamanla belediyeler bunu tahliye şekline 
getirdi. Suyu daha fazla çeksin diye.  Bu sefer önde tıkanık-
lık olduğundan suyu çekmiyordu. Çekmediği zaman bizim 
evlerimiz sular altında kalıyor, gölet gibi oluyordu. Hem 
sinek yapıyordu. Yıllardır çabalıyorduk ama bir türlü yapı-
lamıyordu” şeklinde konuştu. 
ASKİ Şefi Aytül Öztürk “Hacılar’a yağmur suyu drenaj hat-
tı döşüyoruz. Yaptığımız çalışmayla bataklık olan kısımlar 
kurutulacak.  Vatandaş sinekten ve kötü kokudan kurtula-
cak. Ekiplerimiz şarampolleri temizliyor ve asfalt dökümü 
için hazırlık yapıyorlar. 
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ALİ GÜLTEKİN YENİDEN BABA OLDU
Kozan Gençlik Spor Başkanı ve 
Başkan İnşaat sahibi Ali Gül-
tekin’in Umay adında güzeller 
güzeli bir kızı oldu. Kozan’ın 
sevilen simalarından, ezilmiş 
halkın Başkanı Ali Gültekin 
yeniden baba oldu. Ali Gülte-
kin 2009 Yılından beri Derya 
Gültekin ile evli olup, Miray ve 
Ziya adında 2 çocuğa sahiptir. 
Ali Gültekin yaptığı açıklama-
da “ Dünyanın en güzel duy-
gusu evlat sahibi olmak, baba 
olmak. Allah’a şükürler olsun 
kızım Umay sağlıklı bir şekilde 

dünyaya geldi. Allah bahtını açık etsin. Mutluluğumuzu paylaşarak gerek 
telefon açan gerek mesaj atan bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki 
varsınız” şeklinde konuştu.  Ali Gültekin Kozan Stadyum karşısında Başkan 
İnşaat’ın işletmeciliğini başarıyla yürütüyor. Ali Gültekin’e hayırlı olsun 
diyoruz. Küçük Umay’ın vatana millete faydalı bir evlat olarak büyümesini 
yüce Allahtan diliyoruz.

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz 
ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. 

Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

İlçe Protokolünden 8 Mart’ta Anlamlı Ziyaret 

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Mimar 
Kazım Özgan, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe 
Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Kent Konseyi Başkanı 
Derya Tüfekli  8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla şehit 
annelerini ve şehit eşlerini ziyaret ettiler.
Kaymakam Gürçam, Başkan Özgan ve beraberindeki heyet 
şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak 
çiçek takdiminde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Şehit anneleri ve Şehit eşleri ise böyle özel bir 
günde hatırlanmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek ilçe 
protokolüne anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam şehit ve gazilerimizin anne-

leri, eşleri ve kız kardeşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü 
kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi. Kaymakam Gür-
çam şehit ve gazilerimizin yakınlarına çiçek takdiminde bulu-
narak günlerini kutladı.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan; “Aziz şehitleri-
mizin kıymetli hatıraları olan anneleri bizim en değerli varlık-
larımızdır. Bizler bugün bu topraklarda rahatça gezebiliyorsak 
aziz şehitlerimiz ve kıymetli gazilerimiz sayesindedir. Şehitle-
rimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 
Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü ve bizlerin en kıymetli var-
lıkları olan Şehit ve Gazi annelerimizi, şehit eşlerini ve yakınla-
rını ziyaret ederek günlerini kutluyoruz. Onlar bizim başımızın 
tacıdır. Bu vesile ile başta Şehit ve Gazi Annelerimiz, onların 
değerli eşleri ve kız kardeşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi. 
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Hacımirzalı Mahallesi’nde ilk kez alt  yapı çalışması...

Kozan’a bağlı Hacımirzalı Mahallesi’nde yıllardır foseptik, 
lağım çukurlarıyla sivrisinek larvalarının perişan ettiği halk 
ilk kez alt yapı hizmeti almaya başladı. Kanalizasyon çalışma-
sından ve yol hizmetinden memnun kalan Mahalle Muhtarı 
Hasan Erdoğan “Bugün çok mutluyuz. Kış ayında bile oğul 
veren sivrisineklerden ve pis kokulardan yatamıyorduk. Zeydan 
Karalar BAŞKANIMDAN ve emeği geçen  tüm Aski çalışanla-
rından Allah bin kez razı olsun. İlk kez böylesi bir hizmet alıyo-
ruz. Mahalle sakinleri olarak memnun ve müteşekkiriz.”dedi. 
Davul zurna ile kurban keserek Aski Genel Müdürü Nesrin 
Ursavuş’u ve bürokratları karşılayan  mahalle sakinleri se-
vinçlerini dile getirdiler. Meclis toplantısı nedeniyle davete 
katılamayan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan 
Karalar’ ın selamlarını ileten Aski Genel Müdürü Nesrin Vur-
savaş Kozan’daki arıtma tesisini ve alt yapı çalışmalarını yerinde 
inceledi. Vursavaş: “Sayın Başkanımız Zeydan Karalar’ın sözleri 

bizim için talimattır. Kozan’ın tüm içme suyu alt yapı hattını 
değiştireceğiz” dedi.
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Tüm İslam Aleminin Mübarek Miraç Kandilini ve 
Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle 

kutlar, yürekleri sevgi dolu tüm kadınlarımıza 
saygılarımı sunarım

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize 
bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza 

dolsun Miraç  kandiliniz mübarek olsun.

Fatih KARA
Otomotiv-Emlak-Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı

Emin CANBOLAT
Kozan Kuyumcular Odası Başkanı & Döviz Kuyumculuk

MEHMET KELEBEK
KELEBEK GURME PEYNİR DÜNYASI

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, 
şeytan senden uzakta, melekler başucunda 

olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki 
duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek 

olsun!

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat 
Yusuf Bilgili 8 Mart Dünya Kadınlar 

günü dolayı ise mesaj yayınladı. 
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf 
Bilgili “Dünden bugüne fedakârlıktan ka-
çınmayarak büyük kahramanlıklara imza 
atmış ve hayatın her alanlarında varlılarını 
sürekli hissettiren tüm kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten 
duygularla kutluyorum” dedi.  
Kadınların annelik duyguları sahiplen-
meleri şefkat ve merhamet duyguları ile 
ülkenin en zor dönemlerinde en ön sırada 
yer alan kadınlarımızın hakkı asla öden-
mez diyen Başkan Bilgili “ 15 Temmuz 
hain girişiminde ve vatanımızı müdafaada 

bulunduğumuz diğer dönemlerin tamamında kadınlarız hep en sırada yer 
aldı. Onların can siperane duruşları sayesinde ülkemizin bir karış toprağına 
tarihten bu yana kimse erişemedi. Onların salih imanları sayesinde yeti-
şen evlatlarımız vatan için şehitlik mertebesine erişirken onlar hep vatan 
sağ olsun dediler. Kadınlarımıza büyük bir vefa borcumuz bulunmaktadır. 
Partimizin de girişimleri ile toplumumuz da kadınlarımız hem hak ettikleri 
hakları verildi hem siyasi hem iş hayatında en ön sıralarda yer aldılar. AK 
Parti kadınlara siyasette de öncülük ederek mecliste daha çok temsiliyet 
hakkı vermiştir. Artık ülkemizde kadınlarımız en ön sıralarda yer almakta 
kadına yönelik şiddetin en önenmesi için haklarının korunması içinde 
önemli kararlar alınmıştır. Hakkını ödeyemeyeceğiz kadınlarımızın bu 
anlamlı günü kutluyoruz” dedi.
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Eski Zabıta Müdürü İzzet Kunt’un Kayınbabası vefat etti

Kozan Belediyesi Eski Zabıta Amiri, Kozanspor da bir dönem 
Antrenörlük de yapan İzzet Kunt’un Kayınbabası, Kozan Vergi 
Dairesi çalışanlarından Şenda Kaplan-Kunt’un  Babası Mustafa 
Kaplan, 01 Mart Pazartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhum Kaplan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılı-
nan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı’na defnedil-
di. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi 
esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra 
bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek 

dileğiyle Miraç kandilinizi kutlarım.

ABİDİN KAYMAK
8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz 
ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun..

Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK VE  ARACILIK HİZMETLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun...
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra 

bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, 
Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Fatih Aydın
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü
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SON FİKİR

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

İdare Merkezi:
Hacıuşağı Mah. Irmak cad. 
No: 43/A Kozan/ADANA

İletişim Tel
0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13

  Email: 
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
            sonfikir01@gmail.com

Kuruluş:12 /09 /2006
09 MART 2021 / Yıl: 16    Sayı: 754

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜcRETSİZ
Saimbeyli caddesi No: 236 Kozan Telefon: 0(322) 515 63 29

bölge bayii

Baskı :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar 
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

Kuyumcular Odası Başkanı Emin 
Canbolat Kayınbabasını kaybetti

Kuyumcular Odası 
Başkanı ve Döviz 
Kuyumculuk 
Sahibi Emin 
Canbolat’ın 
Kayınbabası 
Akgün Mobilya-
nın Sahibi Ersin 
Akgün geçtiği-
miz Pazar günü 
Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhum 
Akgün sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak Kozan Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.




