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Adana’nın incisi, Feke’de:  Samimi, yeni ve gülen yüzüyle, hizmet 
için yırtınan zıpkın gibi bir genç var…

MEHMET ALİ KIZILOLUK HALKLA BÜTÜNLEŞİYOR…
CHP’nin halkla barışık, hizmet için durmadan koşuşturan Feke 
İlçe Başkanı Mehmet Ali Kızıloluk Feke’nin dağ köylerine uzanıyor; 
şimdiye kadar ihmal edilmiş, yapılmamış hizmetlere aracılık ediyor 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın desteğiyle, 
daha iyi hedeflere ulaşabilmek için çabalıyor, mücadele ediyor.
Mehmet Ali Kızıloluk: “Zeydan Karalar başkanımdan Allah bin 
kez razı olsun. Şimdiye kadar görülmemiş, yapılmamış hizmetler 
Feke’nin 9 merkez ve 39 mahallesine yapılıyor. Yollar, köprüler,
 asfalt, tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma hamleleri, içme 
suyu, yıllardır yapılmayanlar bu dönemde gerçekleşiyor. Laf yok 
icraat var.                                                                                       9’da

1215
Fransızlarla girdik-
leri ,savaşta toprak-
larının bir kısmını 
kaybeden, İngiltere 

kralı Yurtsuz John kaybedilen toprakları 
geri alabilmek için, bir kez daha savaşma-
ya karar verdi. 6’da

Hoşkadem Camii İmamı Abdurrahman 
Yılmaz’dan "Din Hizmetine Adanmış 

Ömürler" kitabı 
Kozan’ın sevilen din görevlilerinden Hoşkadem 
Camii İmamı Abdurrahman Yılmaz, yaklaşık  
“Din Hizmetine Adanmış Ömürler” adlıo kitabı-
nı çıkardı. Kitap 1750-195  yılları arasında Kozan, 
Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli bölgesinin manevi 
önderlerini anlatıyor. Abdurrahman Yılmaz, 
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara’yı ziyaret 
ederek manevi şahsiyetlerin hayatlarını ve hatı-
ralarını konu edinen, "Din Hizmetine Adanmış 
Ömürler" isimli kitabını hediye etti.        3’de
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Yoğurt içindeki Domuz
Yoğurt…
Dünya dillerine 
ve dünya mutfağı-
na bizden girdi.
Kaşgarlı Mah-
mut’un Divan-ı 
Lügat-it Türk 

eserinde “yoğurt” sözcüğü var. Dünyaya öğrettiğimiz 
yoğurt sektöründe küresel alemde neler oluyor?
Önce absürt halimizi yazayım:
Son yıllarda Türkiye’ye sokulan “homojenize yoğrt” 
kavramını halkımız, “homojen  ile karıştırıp “aslı gibi” 
sanıyor! Oysa, kapitalizmde aldatma-kurnazlık biter 
mi?
Kimyasal laboratuarlarda yoğurdun başına neler geldi-
ğini yazsam, sıkılabilirsiniz. O halde şöyle başlayalım
“Ey Müslüman! Sana yoğurt değil, domuz yediriyor-
lar!” Şaka yapmıyorum. Kimyasal yoğurtlara kıvam 
artırması ve su tutması için jelatin ekleniyor. Jelatin 
çoğunlukla domuz derisinden elde ediliyor. 
Jelatin çok ucuz da bir kimyasal malzeme olduğu için 
neredeyse her üretici kullanıyor. Gaziantep Tarım İl 
Müdürlüğü, piyasada satılan yoğurtlara jelatin katılıp 
katılmadığına dair yaptırdığı  testlerde, 10 markanın 
8’inde jelatin kullanıldığını tespit etti! Kek ve pasta-
larda ucuz olduğu için domuz içyağı ithal edilip kulla-
nılmıyor mu? Kim kimi kandırıyor?  Sanırım domuz 
konusu ilginizi çekti. Evet. Konumuz, 6 bin yıldır 

yapılan yoğurt…
Neolitik çağdan beri kullanılan yoğurt sütün ferman-
tasyonu (mayalanması) sonucunda elde ediliyor. İçin-
deki faydalı bakteriler ve mantarlarla  yoğurt yaşayan 
bir canlı. Sadece yoğurt değil, kefir ve peynir de doğal 
“probiyotik” süt ürünleri. Peki… “Probiyotik” nedir?
Probiyotikleri ilk keşfeden 1908 yılında  Nobel Tıp 
Ödülü’nü kazanan Rus bilim insanı Ellie Metchnikoff 
oldu.
Probiyotik; bağırsak floramızı koruyan canlı-faydalı 
bakteriler ve mantarlara verilen isim. Bağışıklık siste-
mini destekliyor, hastalık yapan mikroorganizmaların 
çoğalmasını, zehirli toksinlerin kan dolaşımına geçme-
sini engelliyor. Böylelikle kanser, romatizma, iltihabi 
hastalıklar, alerji gibi pek çok ciddi sağlık sorununu 
önlüyor, riskini azaltıyor.
Evet, sindirim sistemiz üzerinde de büyük olumlu 
etkileri var. Kabızlığı, ishali, hazımsızlık, şişkinlik, 
gaz şikayetlerini büyük ölçüde önlüyor ve iyileştiriyor. 
Keza.
Otizmi, depresyonu, şeker be böbrek taşları oluşumu-
nu azalttıklarını savunan pek çok hekim var.
Canlı, doğal gıdayla kolaylıkla alabildiğimiz “probi-
yotik” şimdilerde doktor önerisiyle eczanelerde tablet 
halinde alınabiliyor! Niye? Çünkü yoğurdu, yoğurt 
olmaktan çıkardılar. Yoğurdu öldürdüler! Nasıl mı? 
Canlı-doğal yoğurt, kefir peynir, turşu, ekmek, bira 
ve şarap maruz kaldıkları fermantasyon sonucunda 
bolca “probiyotik” içeriyor. Sütün yoğurt yapılmak 
üzere fermante edilmesi (mayalanması? sonucu içinde; 
laktik asit olarak adlandırılan canlı, faydalı bakteriler 
oluşuyor. 
Bunlar arasında en önemlileri; Lactobacillus” ve “Bifi-
dobacterium” Bunlar bir çeşit probiyotik…
Evde çiğ veya pastörize sütle yapılan yoğurtta laktik 
asit bakterileri ölmez. Yani, dolaba konulduktan sonra 
yavaş da olsa üremeye, laktozu parçalayıp laktik asit 
üretmeye devam eder. Asitlik artığından yoğurtta ekşi 
bir tat oluşur. Çünkü, laktik asit bakterileri kendinden 
başka bakterini-yani zararlı bakterilerin-yaşamasına 
izin vermez, dolayısıyla  yoğur küflenmez, sadece 
ekşime yapar. Soner Yalçının “Saklı Seçilmişler” 
kitabından alıntıdır. Devamı gelecek hafta…
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Hoşkadem Camii İmamı Abdurrahman Yılmaz’dan 
"Din Hizmetine Adanmış Ömürler" kitabı 

Kozan’ın sevilen din görevlilerinden 
Hoşkadem Camii 
İmamı Abdurrahman Yılmaz, yaklaşık  
“Din Hizmetine Adanmış Ömürler” 
adlıo kitabını çıkardı. Kitap 1750-195  
yılları arasında Kozan, Feke, Saimbeyli, 
Tufanbeyli bölgesinin manevi 
önderlerini anlatıyor. Abdurrahman 
Yılmaz, 
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Yalçın 
Kara’yı ziyaret ederek  manevi
 şahsiyetlerin hayatlarını ve hatıralarını konu edinen, "Din Hizmetine 
Adanmış Ömürler" isimli kitabını hediye etti. 
Yıllardır bu kitap için çalıştığını ifade eden Abdurrahman Yılmaz Hoca 
“Milli kahramanlar yazıldı Kozan’da ama manevi kahramanlar ilmi 
yönüyle yazılmadı. Dünya çapında ilmi alimler var bunlar unutulacaktı. 
Bu bilgileri 20-25 yıldır topladım. Evlatları ve torunlarıyla görüştüm. 
Birçok yere giderek alan çalışması yaptım, kitaplardan araştırdım. 
Kitapla Kozan’ın değerinin daha da öne çıkacağına inanıyorum” dedi.

Mustafa Sedefoğlu vefat etti
 Merhum Deli Ağa’nın Evlatları çocukluğumuzun ve 
öğrencilik yıllarımızın efsane isimlerinden Albay Şinasi 
Sedefoğlu ile Ekmel Sedefoğlu, Fahrettin, Halis Sedefoğlu, 
Surep, Kenan,  Çocukluk arkadaşlarımızdan Erkut, 
Ertuğrul Tosun, Doğan, Seçkin, Sedat, Erhan, Okan, 
Sebahattin Sedefoğlu’nun kardeşleri; CHP İlçe Başkanı 
Bünyamin Sedefoğlu’nun amcasının oğlu, Anam Babam 
Ercüment Sedefoğlu’nun Kayını ve Amcasının Oğlu; 
CHP Eski İlçe Başkanı Merhum Fatih Sedefoğlu’nun 
Yiğeni; Tahir ve Abdurrahim Sedefoğlu’nun  uzun yıl-
lardır İstanbul’da yaşayan Amcaları Mustafa Sedefoğlu  
Hakk’ın rahmetine kavuştu. İstanbul’da bir süre beraber 
çalıştığımız ve birbirimizde emeğimiz olan Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli tüm ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.                             Yalçın Karaoğlu 
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GÖKMEN SARITAŞ, KOZAN FEKE SAİMBEYLİ 
TUFANBEYLİ KONTROLÖRÜ OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar daire
 başkanlığı 3. ve 5. Bölge (Kozan, Feke, Saimbeyli, 
Tufanbeyli) kontrolör görevi verildi. 
Sarıtaş “Bana bu görevi layık gören Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’a çok 
teşekkür ederim. Görevimi en iyi şekilde yapacağım . 
Başkanımız Karalar’a ile Tapan Yöresi ve kırsal 
bölgelerimizde yapılması gereken işler ve kırsal 
kalkınma projeleri ile İlgili Sunumu gerçekleştirdim” 
dedi. 

Mehmet Ali ALTIPARMAK

Av. Abdullah Avcı, Büyükşehir 
İmar Komisyon Başkanı

Adana Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Av. Abdullah Avcı, 
Adana Büyükşehir Belediyesi 
İmar Komisyonu Başkanlığı’na 
seçildi.  Avcı, sosyal medyada 
yaptığı açıklamada: “Ak Parti İl 
Başkanımız Mehmet Ay’ın 
tensipleri doğrultusunda aday 
gösterildim” şeklinde teşekkür 

etti. Hemşerimiz Abdullah Avcı’nın memleketimize güzel 
işler yapılması için mücadele edeceğine inanıyor, hayırlı 
olsun diyoruz.Bu arada diğer hemşerimiz Adana 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Eroğlu ise İmar 
Komisyonu başkan yardımcısı oldu.
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HOŞGELDİN DELİ KANLI
ARAP AGA

Halk Köşesi

Halk Çocuğu Arap Aga’dan anne, baba, çocuklar 
ve yaşama dair duygu yüklü nefis bir yazı … 

Bir anne ve bababının yokluğunu yüreğimizin derinliklerinde duyumsa-
dıkça ki hayal oldular ve ölmediler, ölümüne ölümsüzleştiler. Yüreğimizin 
yaşamsal tutkusu oldular. Hiç ölmedilerki. Varlıklarını her anışımızda 
elemli bir hüzün çöker uzak bakışlarımıza. Yağmur yağmur bulutlara 
dönüşür göz kapaklarımız. Hani dokunuversen yağacak gibi sağınak 
sağınak. Ruhumuza işlemiş bir kere ölümsüz tutkuları. Vazgecilir mi hem 
anadan hem babadan? Ölüme meydan okurcasına bizim için yaşadılar. 
Tutkularımızın amansız kara sevdasında yaşama sevincimiz. Zoraki olsa-
da mutlu olmasını bildiler, belki yoksuldular.
Ve belkide sofraları yoksuldu, ama gönülleri, düşene tekme vurmayacak 
kadar zengindi. Kapıları dara düşmüş, gelen her misafire açıktı. Evet biz-
leri hiç mutsuz görmek istemediler. Gülümseyen gözlerimizin içine baka 
baka gülümsediler sevincimize. Ve önce bedenlerinde bedenlerimiz şekil 
buldu ve canlarından bir parça kopararak canlarından can verdiler. Sonra 
bizleri canlı bir yaşamla tanıştırdılar, canlarından birer parça olduk. İlk 
eğitmenlerimizdi, yaşama dair ne varsa, bildikleri her şeyi öğrettiler. 
Emeklemeyi, ayağa kalkmayı, yürümeyi, yemeyi, içmeyi, bakmayı, gör-
meyi, konuşmayı öğrenmeyi, bilmeyi yani yaşamın bütün zorluklarını ve 
kolaylıklarını öğrettiler. Belki azıcık doydular, belki azıcık su içtiler, ama 
doyurdular, biz doydukça, doymasını bildiler, doyurmasını bildiler. Hiç aç 
bırakmadılar ve susuz bırakmadılar. Bizleri büyüte büyüte sevgimizle say-
gımızla büyüye büyüye yaşlanarak büyüdüler, ömür dediğin ne ki harca-
nıp gidiyor işte, ve yaşlandılar bu kez kendileri çocuklaştılar. Biz koskoca 
çor çocuk, tor torun sahibi adam olduk. Ve sonra, ve sonrasında bir gö-
ründüler, bir daha hiç görünmediler, fotoğraflarında yaşadık mutluluğu. 
Anıları anılarımızda hâlâ her zamanki gibi taptaze canlı sımsıcak. Yüreği-
mizin derinliklerine hoş bir sada bırakarak bir daha geri dönmemek üze-
re göçüp gittiler yaşadığımız gerçek diyardan, başka bambaşka bir yalan 
diyara. Yoklukları öyle bir havasız bıraktı ki bizleri bir anda gökyüzümüz 
siyah bulutlara büründü Ne gecemiz belli oldu ne gündüzümüz belli oldu. 
Öyle bir susuz bıraktı ki, yağmur yüklü bulutlara hasret kaldık, yarınlara 
ulaşabilir miyiz? Yürüdüğümüz uzak yollarda ömrümüz tükenir. Gene de 
ulaşacağımızı sanmıyorum. Bir tarafımız eksikse her tarafımız eksik kaldı 
anlayın artık. Yalpa yapa yapa Yalpalayarak yürüyen topal ördek gibiyiz 
sanki. Arafatta bir çocuk ağlar. Dağlarına puslu havalar çökmüş gibi. Belli 
bir belirsizlikte ulaşabileceğimiz diyar neresi? Nereliyiz? Bir bilmece gibi 
soru işaretiyiz. Yorucu bir kavgada yorgun düşen umutlarımız, kör dü-
ğüm gibi çözümsüz sorunlar yığınına dönüştü adeta. O kadar aç kalmışız 
ki bir o kadarda susuz kalmışız, asi bir ruhla patlak verdi yalçın kayalara 
posta koyan direnişimiz. Çılgın bir kasırgaya dönüştü kavgamız. Yener 
miyiz, yoksa yenilir miyiz? Boş ver be dostum yensek ne...? yenilsek ne...? 
baş eğmedik ya zalim ayrılıklara. Açlığımız özgürlüğü çağırır gibi haykı-
rır özgürlüğü, nerdesin ey özgürlüğümüz!? neredesin sevgili dostumuz!? 
Nerelerdesin? Sarı sıcağın kavuran sıcağı yakar inceden ince, uzaklara 
düşen uzak hayallerimizi. Çatlak çatlak yutkunur derinden derine susan 

derin suskunluğumuz. Ya bir patlarsa? Barajlar ne ki? Engel tanır mı?-
gümbür gümbür akan aķışımız? Fırtına fırtına eser esişimiz. Bu günle-
rimizde bir gariplik var ey anam, ve ey babam! nerdesiniz? Prangalara 
tutsak sevincimiz. Derin uykulardan kalkın artık kırın bileklerimizdeki 
paslı zincirleri. Bir annenin varlığına, bir babanın varlığına o kadar açız 
ki, su gibi, hava gibi, ekmek gibi ihtiyaç duyuyoruz işte! Tarifi sılada bir 
hasret. Yoklukları tarifsiz bir acı. Dayan dizlerim dayan. Sahi varlıklarının 
değerini hiç bilebildik mi? Hep sorarım bu soruyu kendime. Bile bildik 
mi kadir kıymetlerini? Öğrenemedik mi yoksa öğrettiklerini? Oysa yaşa-
mak düşe kalka yeryüzü ovalarında zorlukların üstesinden gelebilmektir. 
Yaşam denen tutkuya korkusuzca adım adım koşar adım yürütmektir 
Gökyüzü bazan masmavi, bazan güneşe küskün gökyüzü. Ufuklara doğru 
bir gemi yüzer, çılgın martılara inat. Tıpkı annemize benziyorduk tıpkı 
babamıza benziyorduk. Anne “tıpkı babası” diyordu. Baba, “tıpkı annesi” 
diyordu. Hık demiş anamıza benzemişiz, hık demiş babamıza benzemişiz. 
Çünkü bebekliğimiz onların öz meyvesiydi. Ne zahmetlerle, ne zorluklar-
la, ne çilelerle büyüttüler çocukluğumuzu. Hastalanıp bitkin mi düştük? 
İlaçları hazır, sevgi denen güzellik. Gülümseyen gözlerinde sevgi Can-
larımız ciğerlerimiz, can suyumuzdular adeta. İki dudakları arasındaki 
uyarıları hep kulaklarımızı çınlatırdı. “Aman çocuğum sağlığına dikkat et, 
sakın hasta olma”Bizlerden servet saray beklemediler. Onlar için önemli 
olan sağlıklı olmamız yeterliydi. Ömürlerinin sonuna kadar bizler onların 
gönüllerinde hâlâ çocuğuz. Sahip oldukları üzüm bağlarını dahi bağışla-
dılar, ama çocuklarından bir salkım üzüm dahi beklemediler. Eyvallahları 
yoktur çünkü.
Ağlayan gecelerimizin uykusuz gözleriydiler. Kışımızın yazıydılar, yazı-
mızın kışıydılar. En doğrusu her şeyimizdiler. Sevincimizle sevindiler, 
acılarımızla yoldaş oldular. Vay be! ömür göz açıp kapayıncaya kadar ne 
çabuk gelip geçtin sen? Hayal mayal anımsıyorum seni ömür. Ve anam 
ve babam, yoklukları kasıp kavuran acıların öteki bir adı gibi. Üşüyorum 
ört üstümü anne...! Kim bilir? Belki değil gerçeğin ta kendisi. Kim bilir? 
Dönüşü olamayan o yalan diyarda, hasretle andığımız varlıkları. Belkide 
hasretle kucaklıyorlardır bedenlerimizi. “Guzum yavrum der gibicesine” 
Ortak bir sevgi duygusunda hasretlerimiz ortak. Gönlümüzde, sevgi-
mizde, saygımızda bizleri büyüterek, büyüye büyüye yaşlandılar. Bizlerin 
gözlerinde çocuktular artık. 
Ve sonra ve evet en acısı olan ayrılık denen yok oluş, 
kopardı dalımızdaki çiçeklerimizi. Yoklukları ölüm 
uykusu gibi bir duygu. Sonsuzluğun boşluğunda sonsuz 
bir arayış. Annem ve babam hâlâ umutlarımızı süsleyen 
karanfil çiçekleri gibi renk renk. Bir bahar akşamı 
gözlerim ıslak ıslak.  Ben yetimem, ben öksüz.             
                                                                      Devamı haftaya
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Fransızlarla girdikleri ,savaşta topraklarının bir 
kısmını kaybeden, İngiltere kralı Yurtsuz John 
kaybedilen toprakları geri alabilmek için, bir 
kez daha savaşmaya karar verdi.
Halka ağır vergiler, angaryalar getirdi.
Ama savaşta gene yenildi. (1214).
Bunun, üzerine, İngiltere’ye dönüşünde, beyle-
rin ve diğer soyluların başkaldırısıyla karşılaştı.
Başkaldırının nedeni, kralın getirdiği ağır vergi-
ler ve diğer yükümlülüklerdi.
•••
Magna Carta;
Tarihin ilk yazılı anayasası,
Özgürlük adına atılan en büyük adım,
İngiltere Kralı Johnun sınırsız yetkilerinden fe-
ragat ettiği, hukukun kendi arzularından daha 
üstün olduğunu kabul etmesi,
Çağının çok ilerisinde,
Tarihin akışını değiştiren bir belgedir.
Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar, 
yaşanılan tarihi sürecin ,en önemli basamakla-
rından birisi olarak kabul edilir.
•••
Bu belge;
Papa III. Innocent, Kral John ve Baronlar ara-
sında, kralın yetkilerini karara bağlamak ama-
cıyla imzalanmıştır.
Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, Ka-
nunlara uygun davranmasını,
Hukukun, kralın arzu ve isteklerinden daha üs-
tün olduğunu kabul etmesini ,zorunlu kılar.
•••
13. yüzyıl İngilteresi üç güç odağı arasında pay-
laşılmıştı.
Monarşinin başındaki Kral ipleri elinde tutuyor-
du.
Aynı zamanda Tanrının yeryüzündeki temsilcisi 
olarak da ülkenin tek hakimiydi.
Onun ardından ise kralların kralı olarak kabul 
edilen Papa ve onun güdümündeki kilise vardı.
Papa, aynı zamanda kraliyetin de bir numaralı 
muhalifiydi.
Son olarak ise toprağın ve paranın gücünü sem-
bolize eden lordlar geliyordu.
Parayı ellerinde tutmakla birlikte, buna eş değer 
güçleri olmayışı, en büyük dertleriydi.
Kimilerine göre vatandaşın haklarından ziyade 
lordların çıkarlarını garantiye almak için düzen-
lediği iddia edilse de, yaygın olarak monarşinin 
iradesini sınırlayarak bireyin haklarını güvence 
altına aldığı kabul edilen ilk sivil anayasa dene-
mesi olan Magna Carta, işte böylesi bir dönem-

de ortaya çıkmıştır.
•••
İlk başlarda verilen bu haklardan din adamları 
ve asiller faydalandıysa da zamanla tüm vatan-
daşlar bu hak ve özgürlüklerden faydalanmaya 
başladı.
Her tahta çıkan kral, bu anlaşmayı onaylamak 
zorunda kaldı .
Demokrasiye uzanan bu anlaşma birçok ülke ta-
rafından benimsendi.
Başta Amerika olmak üzere birçok ülke bu ant-
laşmanın maddelerini uyguladı.
•••
Önemli maddelerinden başlıcaları,
Hiçbir özgür insan yürürlükteki yasalara baş-
vurmaksızın, tutuklanamaz, hapsedilemez, mül-
kü elinden alınamaz, sürülemez ya da yok edi-
lemez.
Adalet satılamaz, geciktirilemez hiçbir özgür 
yurttaş ondan yoksun bırakılamaz.
Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli ki-
lise adamları ile baronlardan oluşan bir kurula 
danışılmadan haiz yoluyla ya da zor kullanarak 
toplanamaz.
Magna Carta 63 maddeden oluşmuştur ve bir-
çok önemli maddesi vardır fakat 39. madde’nin 
önemi farklıdır.
Çünkü 39. madde günümüz hukuk sisteminin 
temellerini atmıştır.
Madde: “Özgür hiç kimse kendi benzerleri ta-
rafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde 
muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklan-
mayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden 
yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilme-
yecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde 
olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”
•••
Derebeylikler, Kral karşısında daha güçlü duru-
ma gelmiştir.
İngiltere bu anlaşma ile parlamenter sisteme 
geçmiştir.
Tarihin en önemli anlaşmalarından biridir, halka 
verilen özgürlükler kişisel hakları da beraberin-
de getirmiştir.
 •••
806 yıl önce İngiltere kralı,
Hak dememiş, hukuk dememiş
Var mı yok mu sormamış,
Ağır vergiler koymuş,
Toplanan paraları hesapsız kitapsız harcamış.
İnsanlar illalah demiş.
Yıllar süren mücadeleler sonucu,

“Büyük fermanla” harcamaları denetleyen kurul 
oluşturulmuş.
Böylece parlamentolar ortaya çıkmış.
•••
Başkasının hakkını,
Başkasının rızkını,
Başkasının alın terini,
Başkasının emeğini çalan,
Talan düzeninin devamı için adaleti çiğneyen,
Doğal kaynakları iç edenlerle,
Yatağa aç giren çocuk olmasın diyenler arasında 
imzalanan Magna Carta’nın üzerinden yüz yıl-
lar geçmiş.
Dün olduğu gibi bu günde,
İnsan  özgür, devlet adil olmalı.
Yasalar herkese eşit uygulanmalı.
Hak, hukuk, adalet bir kişinin iki dudağı arasın-
da olmamalı.
Adalet varsa hoşgörüye gerek yok.
Hoşgörü erdem, hak kutsaldır.
•••
Soru sormak insana özgüdür.
Soru, insan beyninin belirli bir düzen içerisinde, 
sistematik olarak düşünmesine neden olur.
Etkin iletişim ile etkileşime dayalı öğretimin de 
temelini oluşturur.
Soruların,
Muhatapları açısından anlamı,
Yeni soruları tetikleyen amacı,
Gerçekleri ortaya çıkaran sonuçları olmalı.
Örnek;
ABD üslerini kapatacak mısınız?
128 milyar dolar nerede?
Gri pasaportla yurtdışına gidenler nerede?
Kayıp atlar nerede?
Aşılar nerede?
Tosuncuk nerede?
Kripto paradan vurgun yapan nerede?
Eşinin şirketinden dezenfektan alan Ticaret Ba-
kanında ahlak nerede?
Atatürk’ün Nutuk adlı eserinin öğrencilere da-
ğıtılmasını uygun bulmayan, Çamlıyayla Milli 
Eğitim müdürünün yaptığı nankörlük değilse 
nedir?
İnsan denen varlık zaaflarının toplamı kadardır.
Ama;
Ocaktaki külün bile sahibinin olduğunu,
Soru sormanın suç olmadığını bilir.
•••
Zehri felç eden bir yılan tarafından ısırılmış gi-
biyiz, her şeyi görüyor fark ediyor ama hiçbir 
şey yapamıyoruz.

1215
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Kent Konseyi’nden Vali Elban’a ziyaret
Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Kent 
Konseyi üyelerinden Serdar GEZER ve Bihter 
Zaimoğluile birlikte AdanaValisi Süleyman Elban’ı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Kozan Kent 
Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Vali Elban'a Kozan 
Kent Konseyinin faaliyetleri ve planlanan projelerini 
arz etti. Adana Valisi Süleyman Elban'ın önümüzdeki 
aylarda Kozan'a geleceği öğrenildi.

Feke-Saimbeyli Yolunda feci kaza

Feke ‐ Saimbeyli Karayolu Yeşil Vadi mevkiinde 21 Nisan Çarşamba 
günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını 
kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. Yaşar Menteş yönetimindeki araç ile İbrahim Türk 
yönetimindeki plakalı araç çarpıştı. Araç Şoförü Yaşar Menteş ve Dur-
sun Gülay Menteş olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Emre Menteş ise 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza’da yaralanan Esra Yılmaz 
ve Esra Yılmaz Adana’ya sevk edildi. İbrahim Türk’ün hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı belirtildi. Trafik kazasında hayatlarını kaybeden Yaşar 
Menteş eşi Dursun Gülay Menteş ve oğlu Ali Emre Menteş Vefat etti.
Yaşar Menteş, Eşi Gülay Menteş ve evlatları Ali Emre Menteş 22 Nisan 
Perşembe günü toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli’de küçükbaş hayvan 
üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi üretiminin her alanındaki 
vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, insanların yaşadıkları 
yerde üretmesi, para kazanması ve mutlu olmasına yönelik 
çabaları gün geçtikçe ivme kazanıyor.Başkan Zeydan Kara-
lar milyonlarca fide dağıtımının, silaj ve gübre desteğinin, 
soğuk hava depoları yapımının ve kooperatifler kurdurma 
hizmetleriyle üreticinin yanında olma kararlılığını, üç ilçe-

deki hayvan üretİcilerine yonca tohumu dağıtarak 
sürdürdü.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafından Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli’de 
küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yonca tohumu desteği 
verildi. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilere 
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ton yonca tohu-
mu dağıtımı gerçekleştirildi.    
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MEHMET ALİ KIZILOLUK HALKLA BÜTÜNLEŞİYOR…
Adana’nın incisi, Feke’de:  Samimi, yeni ve gülen yüzüyle, 
hizmet için yırtınan zıpkın gibi bir genç var…

CHP’nin halkla barışık, hizmet için durmadan 
koşuşturan Feke İlçe Başkanı Mehmet Ali 
Kızıloluk Feke’nin dağ  köylerine uzanıyor; şimdiye 
kadar ihmal edilmiş, yapılmamış hizmetlere aracılık 
ediyor Adana  Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar’ın desteğiyle, daha iyi hedeflere 
ulaşabilmek için çabalıyor, mücadele ediyor.
Mehmet Ali Kızıloluk: “Zeydan Karalar 
başkanımdan Allah bin kez razı olsun. Şimdiye 
kadar  görülmemiş, yapılmamış hizmetler Feke’nin 
9 merkez ve 39 mahallesine yapılıyor. Yollar, 
köprüler, asfalt, tarımsal desteklemeler, kırsal 
kalkınma hamleleri, içme suyu, yıllardır 
yapılmayanlar bu dönemde gerçekleşiyor. 
Laf yok icraat var. Özellikle hizmet yapılırken oy 
veren ya da vermeyen siyasi parti ayrımı yapılmıyor. 
Bizim için önemli olan  vatandaş odaklı hizmettir” 
şeklinde konuştu. Gözler Mehmet Ali Kızıloluk’ta…
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HACIMİRZALI VE GÜNERİ'DE EK 
KANALİZASYON HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tara-
fından yürütülen Hacımirzalı ve Güneri Mahal-
lelerinde devam eden kanalizasyon çalışmalarını 
yerinde inceledik.
Hacımirzalı Mahallesi Muhtarı Hasan Erdoğan 
“En üst düzeyde hizmet alıyoruz. Hacımirzalı 
Kozan’ın içinde bir mahalle ama kanalizasyon 
yok. Kozan’a 100 km uzaktaki köylerde kanali-
zasyon var. Zeydan Başkan’dan Allah razı olsun. 
2016 yılında projemiz çizilmiş ama hiçbir işlem 
görmemişti. Başkanımız Zeydan Karalar ve ASKİ 
Genel Müdürü Nesrin Vursavuş’la görüştük ve 
kanalizasyon çalışmasını başlattık.
2200 metre şuan yapılan hattımız, 3 bin 400 met-
re projeye alınmamış yerler vardı. Gelen mühen-
dislerle buraları projelendirdik. Allah’a şükür ek 
projemizde çıktı.  Büyükşehir’den  binlik büzleri 
aldık. Dereyi yardırıp binlik büzleri koyup üstü-
nü kapatarak buraya park yapacağız. Hayır sever 
bir işadamımız park yapımını üstlendi. Mahalle-
mize 60’a yakın binlik büz getirttirdik. 1 tek büz 
eski parayla 2 milyar civarında. Köprülere büzleri 

atmamız noktasında Adana Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri ve mühendisler yardımcı oluyor. 5 
yıl içerisinde Hacımirzalı Mahallesi’ni Kozan’ın 
örnek mahallesi yapacağız” dedi. Mahalle sakin-
leri ise Zeydan Başkan’a teşekkür ederek hizme-
tin devamını istediler.  



1127 NİSAN Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan Belediyesi Park ve 
Bahçelerde genel bakım çalışması yaptı

Kozan Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park ve bahçelerde genel bakım 
çalışması yapıldı. Belediye ekipleri tarafından Türkeli Mahallesi, Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay ve 
Karacaoğlan Parkı, Cumhuriyet, Dibek Ali Camii Yanında bulunan parkta ve Rauf Denktaş ve Emek 
Şehitleri Parkında genel bakım çalışması yapıldı. 
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TEK TENİS KORTU KOZAN'A YETMEZ OLDU

Kozan'da son yıllarda yaygınlaşan ve sevilerek oynanma-
ya başlanan Tenis Sporu'na  her yaştan sporcunun ilgisi 
artarak devam ediyor. Fakat ilçede bulunan Atatürk Parkı 
Tenis Kortu ihtiyacı karşılayamaz  oldu. Kamuya açık tek 
yer olan bu kortu kullanan sporcular oyun saatleri konu-
sunda birbirleri ile çakışıyor sorun yaşıyorlar. Bu sorunu 
bir nebze olsun  kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp 
grubu ile aşıyorlar. Fakat herkes istediği kadar ve istediği 
saatte kortta tenis oynayamıyor.  Birçok sporcu oynama 

fırsatı dahi bulamıyor.
Tenis severler  Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Be-
lediyesi'nden şehre yeni kortlar yapmasını istiyorlar. Şehrin 
çeşitli yerlerine, mevcut parklar içerisine yada yeni alanla-
ra yapılacak kortlarlarla artan bu talep karşılanmalı insan-
lar kötü alışkanlıklar yerine spora yönlendirilmeli diyorlar.
Atatürk Parkı'na yapılan bu kort ile Kozan halkı tenis spo-
runu oynamaya başlamıştı. Bu vesileyle Kozan halkının bu 
sporla tanışmasına sebep olanlara teşekkür ederek şimdi 
artan sporcu sayısı nedeniyle daha çok kort yapılarak hiz-
mete sokulmasını talep ediyorlar.

Ayfa Pastanesi 4. Şubesini Feke’de açtı
Serdal Şahin, 
sosyal medya he-
sabından Ayfa 
pastaneleri olarak 
4. Şubelerini Fe-
ke’de açtıklarını 
duyurdu. Feke’deki 
pastanensin işlet-
meciliğini ise Oğuz 
Beydilli yapacak.
Feke’deki pastane-
nin açılışına Feke 
Belediye Başkanı 
Ahmet Sel, Beledi-

ye Başkan Yardımcısı Barış Gaffaroğlu, Feke Jandarma Ko-
mutanı Aydın Alaş, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa 
Çelen, İlçe Tarım Müdürü Hakkı Sarıoğlan, Feke İlçe Spor 
Müdürü Gültekin Güleç, Ziraat Bankası Müdürü Ömer 
Köş ,CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Kızıloluk , Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı Ayten Pekkan, Ayfa Şirketler Gru-

bunun fikir babası Zekeriya Beydilli ve davetliler katıldılar. 
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Kozanlı Güreşçi Türkiye Şampiyonu

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü, 
sporcusu Hatice Nur SARI, 18-20 Nisan
 tarihleri arasında Tekirdağ /Çorlu da 
yapılan 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve 
Dünya Şampiyonaları Milli Takım 
seçmelerinde doktor raporu ile katılan 69 kg 
de üst yaş gurubu ile mücadele ederek 
Türkiye Şampiyonu oldu.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN 
23 NİSAN GÖSTERİSİ 

Kozan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören 
Suriye uyruklu çocuklar 2 haftalık eğitimin ardından 
hazırladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı gösterilerini sergilediler.
HEM Müdürü Bünyamin Akbulut “Bilindiği üzere 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. 
Yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
sadece bizim çocuklara değil tüm dünya çocuklarına 
armağan edildi. İlçemizde ikamet eden yabancı uyruklu 
vatandaşlarımız var. Bizde böyle bir program yapıp 23 
Nisan’ı kutlamak istedik. Bu vesile ile tüm 
çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Programda 
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi. 
Konuşmanın ardından Suriye uyruklu çocuklara günün 
anlam ve önemini anlatan şiirler okudular. 

KUYTUCAK NARI TESCİLLENİNCE TANINMAYA BAŞLADI
360 TV'de yarışmacıya Kuytucak Narı soruldu. 
Soruda; Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştiği 
köyün adı ile anılan, ince kabuklu ve iri taneli 
tescilli meyvedir. Sorusu ile Kuytucak Narı soruldu. 
Uzun zamandır tescil konusunda çaba sarf eden Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kandemir’in çabaları meyvesini 
vermeye başladı.
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BAŞKAN KOCAİSPİR YÜREĞİR’E BİR ESER DAHA KAZANDIRIYOR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in geçen 
ay hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu ile protokolünü imza-
ladığı PTT Evleri Mahallesi anaokulunun temeli atıldı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in giri-
şimleri ve hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu’nun desteği 
ile PTT Evleri Mahallesi’ne 620 metrekare kapalı, 128 met-
rekare iç avluya sahip, 80 kişi kapasiteli, her biri 20 kişilik 
4 derslikten oluşacak modern anaokulu için temel atma 
töreni düzenlendi.
Temel atma töreni Başkan Kocaispir’in açılış konuşması 
ile başladı. Konuşmasında okul öncesi eğitimin önemi-
ne vurgu yapan Başkan Kocaispir, “Okul öncesi eğitimde 

çocuklar dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte 
çalışmayı öğrenirler. Uygun fiziksel ve sosyal eğitim koşul-
larında, sağlıklı etkileşim ortamında yetişen
çocuklar daha hızlı başarılı bir gelişim gösterirler. Bu du-
rum göz önüne alındığında temeli atılan anaokulumuz 
önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.
Sayın Nuri Sabuncu’ya, Sabuncu ailesine bu konudaki du-
yarlılıkları ve Yüreğir’imize değer katacak böylesi bir hayra 
destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bizim için çok 
değerli ve önemli bir proje” dedi.
Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleşti. Baş-
kan Kocaispir’in ev sahipliği yaptığı temel atma törenine 
Sabuncu ailesinden Ahmet Nuri Sabuncu, Mehmet Nuri 
Sabuncu ve davetliler katıldı. Anaokulunun 2021 yılı içinde 
tamamlanması planlanıyor.

Kozanspor umutlarını son maça bıraktı
Misli.com 3. Ligde mücadele eden 
Kozanspor-Karaköprü Belediye spor’u 
yenerek umutlarını devam ettirdi. 
Kozanspor’un maçı kazanmasıyla yönetim ve 
futbolcular büyük sevinç yaşadılar. 
Kozanspor’a galibiyeti getiren golleri14. 
dakika da penaltından Muzaffer Özcanlı ve 
28 ve 37. Dakikalarda Yiğt Kadıoğlu kaydetti.
35 puanla 14. sırada  olan Kozanspor 
kalan son maçını ise 01 Mayıs’ta ikinci 
sırada bulunan ve liderlik mücadelesi veren 
Yıldırımspor ile deplasmanda karşılaşacak. 
Kozanspor, Yıldırımspor’u yenmesi halinde 
rakiplerinin de maç sonuçlarına göre ligde 
kalıp kalmayacağı belli olacak.
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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
27 NİSAN 2021 / Yıl: 15    Sayı: 761

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

Ser- kan 
DE-

Esendemir’den ‘Soykırım’ tepkisi!
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin, Ermeni Diasporası ve Tür-
kiye düşmanı bazı çevrelerin etkisi ile 1915 Ermeni Olayla-
rı’nı 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Aradan 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen sırf dip-
lomatik zemine hoş görünmek için ‘soykırım’ ifadesini kul-
lanan Amerika’nın bu yanlışını düzeltmesini isteyen Esende-
mir, “Sevginin, barışın ve kardeşliğin yüceltildiği bir dünyayı 
hep birlikte kurabiliriz. Geçmişin karanlığını günümüze 
taşıyıp, ülkeler arası dostluğu zedelemek yerine, geleceğin 
aydınlığı ile ülkeler arası dayanışmayı güçlendirebiliriz. 
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış 
Dünyada Barış’ sözünden hareket ederek, tüm dünyanın bir 
barış adası olması için mücadele edebiliriz.” dedi
Esendemir, “ABD Başkanı Joe Biden’in, 24 Nisan'da 1915 
olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada ya-
şananları ‘soykırım’ olarak tanımlaması, iki ülkenin geçmiş-
ten gelen dostluğunu zedelemektedir. Biden’in İstanbul'dan 
‘Konstantinapolis’ olarak bahsetmesini ve Ermenice ‘Büyük 
Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ tanımını 
kullanmasını da esefle karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.




