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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘

İbrahim KARAOĞLU 3,50

MENCİK 
KUYUMCULUK

Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN

Hayri MENCİK
Tel: 516 33 38

Sezen Kolonya & Kozan’ın ilk kuaför 
marketi ve en kaliteli açık parfüm markası

Kişisel bakım ürünleri / Açık Parfüm / Cilt Bakım 
Ürünleri / Saç Bakım Ürünleri / Fön ve Traş Makinaları  

Uğur Güven SEZEN 

Adres: Saimbeyli Caddesi 
No:18 / B

 (Akbaş Mobilya Karşısı) 
Kozan / ADANA

VALİ ELBAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 15 ilçe belediye 
başkanıyla bir araya geldi.
Dağılcak mesire alanında düzenlenen etkinlik 
öncesinde Vali Elban, Kozan Belediyesi tarafından 
restorasyonu gerçekleştirilen binaların 
fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Adana genelinde yerel yönetimlerce gerçekleştirilen 
çalışmalar, vatandaşlara sunulan hizmetler ile 
önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen projeler konuşulduğu programda Vali 
Elban kısa bir değerlendirmede bulundu.        8’de

Kozan’da 2 Kadın 
öldürülmüş halde bulundu
Bu bölgeye bu bölüme tüm güvenlik birimlerinin 
ve yetkililerin dikkatlerini çekiyoruz...
Kozan'a bağlı Eskikabasakal Köyü Müftü Mustafa Sokak 
üzeri kanal mevkiinde meydana gelen 
olayda Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu olduğu
 belirlenen Melek Elşemo adlı 2 kadının cesedi 
bulundu. Jandarma ve polis ekipleri Kişi yada 
kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 
Başlatılan çalışma sonucunda 2 kişinin gözaltına alındı-
ğı öğrenildi. öğrenildi .                                     15’de     

MHP’li Mehmet Bozdoğan meclis 
başkan vekilliğine seçildi

Kozan Belediyesi Mayıs ayı 
olağan meclis toplantısı 
geçtiğimiz hafta içinde yapıldı. 
Yapılan oylamada meclis 
birinci başkan vekilliğine 
Belediye Meclis Üyesi Mehmet 
Bozdoğan seçildi. Suat Erkan 
ise encümen üyesi olarak 
devam edecek. 15’de

Demek ki neymiş? Millilik ve 
din anlayışı bu gibi millicilerin 
suratında maskesiymiş. Koskoca 
ülkeyi yiye yiye bitirmediler, Tanrı 
dağlarında bitirdiler ahlakı. Nasıl 
bir yoruma imza attı isem 
hepsinde haklı çıktım...        5’de

CAN DOSTUM!
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16 RAMAZAN 1357
(10 KASIM 1938)
Şu iki konudan çok 
muzdaribim.
İlki Dünya’nın en 
kıdemli milletle-
rinden biriyiz ama 
tarihteki yerimizi 

bilmiyoruz, dilimize ve kültürümüze adeta sırtımızı dönmü-
şüz.
İkinci olarak İslam dinine girdik, Elhamdülillah Müslüma-
nız diyoruz. Ancak maalesef onu yeterince ve doğru olarak 
bilmiyoruz.
Milli kimliğimize ilgisizliğimiz, dinimizin kaynağı olan 
Kur’an ve sahih hadislere uzaklığımız bizi milli kimlik ve 
ümmet bilinci konusunda sınıfta bırakıyor.
Belki de en kötüsü içinde bunaldığımız şartları, problemleri 
tanımıyoruz.
Bilmediğini bilmeyenlerin şaşkınlığı ve ümitsizliği içerisin-
deyiz. Her cahilin yaptığını yapıyoruz: Yanlış bildiklerimi-
ze ölümüne sarılıyoruz. 
Aydınlarımız ve entelektüellerimiz ise topluma yol gös-
termek şöyle dursun kendilerini bile kafa karışıklığından 
kurtarmış değiller.
Bizim kadar tarihine yabancı ve aynı zamanda hasım cep-
helere ayrılmış bir millet yoktur herhalde.
Şöyle çevrenizdekilere dönün ve sorun bakalım, impara-
torluğumuz ve cumhuriyetimiz hakkında kim ne düşünür? 
Türk tarihini kaç kişi Selçuklulardan öteye götürebilir?
Kaç kişi M.Kemal’in; III.Selim, II.Mahmut, II.Abdülha-
mit’in devamı olduğunu bilir?
Muhiddin Nalbantoğlu bir yazısında M.Kemal’i şöyle anla-
tıyor. Eminim çok kişi böyle bir M.Kemal Paşa’yı garipse-
yecektir!
Nalbantoğlu Türk Başkomutanı’nın Zafer Duası’nı şöyle 
yazıyor;
‘’M.Kemal Kocatepe’de zafer için Yüce Yaradanı’na şöyle 
yakarıyordu: 
Ya Rabbi! Eğer bu zaferi kazanamayacaksam o 
günü bana gösterme!..  Beni kahret… Gök kub-
beyi başıma yık… Beni helak et . O acıyı bana 
yaşatma Ya Rabbi… 
M.Kemal’in Büyük Taaruz’u başlatacağı dakikalarda göz-
leri yaşlarla dolu halde yaptığı bu duayı aziz ablam Nezihe 
Araz’ın, Başkumandan’ın yanında dinleyerek yazdığı çok 
değerli araştırmasından alıyoruz.

M.Kemal’in ruh yapısını bu kadar güzel anlatan bir örnek 
daha gösterilemez.
Düşününüz ki neyimiz var ise ülkenin takatinin son dam-
lasına kadar sarf ederek toplanan bir avuç askerle birkaç 
katımızdaki düşman ordularını ve onların arkasındaki bütün 
Batı dünyasını yenmeye hazırlanıyorduk.
Başkomutanın arkadaşlarına o günlerde söylediği bir sözü 
daha vardır: ‘Gittiğimiz yol bir iman yoludur. İmanı 
olmayan buraya gelip savaşmaz. İmansız olanla-
ra saflarımızda yer yoktur.
Vakıa biz 10 milyonluk, yorgun bir milletiz. Düşmanlarımız 
ise pek çok ve kavidir. Riyazi (matematiksel) düşünecek 
olursak Garbın çelik zırhlara büründüğü muazzam düşman 
kuvvetlerine galebe çalmamız (galip gelmemiz) şüphelidir. 
Fakat bizde olan şeyleronlarda yoktur. Bizim inancımız 
vardır. Ve biz düşmanlarımızın bin türlü kuvvetine rağmen 
galip geleceğiz.’
Daha sonra yukarıdaki zafer duasını da yaparak gözyaşları 
içinde ellerini semaya kaldırıp Allah’ına yalvararak Büyük 
Taarruz emrini veriyordu.
Bundan sonrası mı? Mehmetçiklerin dilinden: 
‘’Tekbir ile hücum sesleri gökkubbeyi  buldu. 
Hür Ankara’nın savleti Afyon’da duyuldu.
Ulu Serdar ile ardındaki imanlı ordu 
Allah diye avaz ederek cenge koyuldu.’’
İstiklal Marşımızın büyük şairi Akif o günlerin Ankara’sın-
daki heyecanı anlatırken şöyle der: Artık bizde ne düşüne-
cek ne de yazacak takat kalmıştı… Ordu bizzat yazıyordu.
M.Kemal’in duasındaki kalbiliği, safiyeti, samimiyeti ve 
iman coşkusunu anlamak tarihimize doğru bakmaya başla-
mak demektir.
Ben ‘iman ölçer’lere  sormak istiyorum; bu samimi duayı 
kim yapabilir??? Ancak samimi iman sahipleri elbette… 
Allah bu Ramazan’ın bereketli günlerinde bilmeden bildi-
ğini sanmanın kara cahilliğinin pençesinden kafalarımızı ve 
gönüllerimizi kurtarsın.
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AKP teşkilatları ve Adana Milletvekilleri 
Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşamıyorlar mı? 

Büyük orman yangınında 
bahçeleri yanan köylülere şu ana 
kadar tek kuruş dahi verilmediğini 
defalarca yazdık dile getirdik. 

Neredeyse 1 yıl geçecek sorun hala çözülemedi. İlçe tarım 
müdürlüğü ekipleri ve Orman işletmesi gerekli 
yazışmaları yaptı, tutanakları gönderdi. Biz yazdıkça İlçe 
başkanlığı açıklama yapıyor, köylülere şöyle yardım 
yapıldı, böyle kredi açıldı. Dikkatinizi çekerim bahçesi 
yananlar hususu yine göz ardı ediliyor. .
Biz yaza yaza okuyucu okuya okuya bıktı. Anlaşıldı ki konu 
Cumhurbaşkanlığına gitmiş, orada kalmış. Demek ki 
bizimkiler Kozan AKP İlçe Teşkilatı, Adana İl Teşkilatı ve 
Adana Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşa-
mıyorlar. Konuyu takip edip sorunu çözemiyorlar. Halbuki 
bir Muhtar dahi Cumhurbaşkanlığına ulaşabiliyor. 
Bizimkilerin icraatı zayıf. Hele vekiller Adana husus da 
komple başarısızlar. Şimdiye kadar Tayyip Beyin kişisel 
oylarıyla seçildiler. Olası seçimlerde artık oya ihtiyaç her 
zamankinden daha fazla var. Halkla iç içe olan siyasetçiler, 
vekiller şart artık. El mahkum.
 Not: Adamın evi Kozan’da köyde bahçesi var ve yanmış, 
birçok yurttaşla görüştüm. Birisi 14 dönüm Çamlarca’da 
hurma bahçesi olduğunu ve yegâne geçiminin yandığını 
ve tek kuruş dahi yardım yapılmadığını dile getirdi. Yazık 
değil mi bu insanlara? Göstermelik basın toplantılarıyla, 
BEYLİK açıklamalarla siyaset yapılamaz. Yapılıyor 
gözükse de sorun çözülemez. Bu sorun çözülene kadar 
yazmaya ve kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Çö-
zülürse de aferin yazacağız. Hadi bakalım 1 yıl oyaladınız. 
Ya şimdi?

SİYASETİN SEVİYESİ YERLERDE …

Siyaset denilen şey sadece allem edip kalem edip 
yönettiğini sanma demek değildir. Siyasetin toplumsal 
karşılığı olmalıdır. Siyaset sanatı aynı zamanda eğitim, 
hoşgörü, vizyon, birikim, görgü ve savunulan politik
 felsefeye göre az çok uygun yaşayabilmek demektir. 

Politika taşraya gelene kadar iyice küçüldü, ayağa düştü. 
Seviye kalmadı. 
Bugün en küçük rantları uğruna toplumu ve hepimizin 
geleceğini anında yok sayacak derecede bencil, egoist 
olanların, çılgınca sağa sola akıl satmaya çalıştıklarını ve 
her şeye maydanoz olduklarını görüyoruz. İnsan her şeyi 
de bilemez yahu! Seviyesiz hiçbir şeyin tadı tuzu kalmaz. 

BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE 
BAŞKANLARI NEDEN BİRARAYA 

GELEMİYORLAR?

Bugün Adana Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının 
çoğunun yan yana dahi gelemediklerini hüzünle ve 
dehşetle izliyoruz. Bu kadar mı halktan koptunuz! Bu 
kadar mı yaşadığını yerlere yabancılaştınız be! Nefisleri ve 
egoları göklere çıkan zatı muhteremler memlekete 
çivi çakamıyorsunuz ve geleceğimizi geçmişte çaldığınız 
yetmiyor, hala da çalmaya devam ediyorsunuz. Adana ve 
özellikle Kozan’ın en önemli hususlarında halkımızın 
hayatını ilgilendiren meselelerde en asgari hususlarda dahi 
birbirlerine merhaba demekten aciz politikacıları görmek 
bile istemiyoruz. Seçimlerden seçime halkı kandırmaya 
çalışan tepeden inmeci modelin var ettiği siyaset olmaz 
olsun! 
Bugün yapılan lağıma, kanalizasyona, yamaya, yola sevinir 
hale geldik. Neden? Hep geleceğimizi çaldınız da ondan. 
El giderken uzaya biz kaldık yaya! Yok mu buna bir çare!?
Elbet bugünlerde geçecek.
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İLÇEMİZDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıldönümü 
tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen programla kutlandı. 
Program 19 Mayıs Çarşamba günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk 
büstüne Kozan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin’in çelenk 
sunmasıyla başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkında düzenlene programda 
konuşan Kozan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin 19 Mayıs, 
Türk Milletinin Sarı Saçlı Mavi Gözlü Devin önderliğinde tarih sahne-
sinde bir kez daha kendi küllerinden doğuşunun başlangıç günü. Gençler 
sizlere yaşadığımız ilçemizin o günlerini ve o günlere gelmeden önceki 
durumunu kısaca aktarmak isterim.
1266 yılında Memlüklü Sultanı Baybars, yaşadığımız şehrimiz Kozan’ın 
kapılarını Müslüman Türk hâkimiyetine açmıştı. 1375 yılına gelindiğinde 
Memlüklü Valisi Işık Temur ve Türkmenler Kozan’ı Müslüman Türk eğe-
menliğine tamamen kavuşturmuşlardı. Şehrimizin en önemli simgesi olan 
Büyük Cami olarak adlandırdığımız Hoş Kadem Camii bizlere Memlüklü 
Türk devletinin en güzel hatırasıdır.
8 Mart 1919 yılında Fransızlarla Ermenilerin Kozan’ımızda başlattıkları 
yıldırma ve öldürme zulmüne daha fazla dayanamayan kahraman ecdadı-
mız sözcü olarak seçtikleri Sehlikzade Hasan Efendi ile Ekim 1919 yılın-
da Sivas Kongresi sonrası Mustafa Kemal Atatürk’e şunları söylemiştir: 
‘’Bizim adamlarımız, malımız, paramız ve silahlarımız var. Yalnız bunları 
düzene koyup yerinde kullanacak kumandana ihtiyacımız var’’ Sehlikzade 
Hasan Efendinin bu talebi sadece Kozan’ın değil tüm Kilikya’nın milli mü-
cadelesine kıvılcım olmuştu. 2 Haziran 1920 yılına kadar 1 yıl 2 ay sürecek 
bu esaretten bizleri kurtaran kahraman ecdadımızın bu çabası sadece 
kendi şehirlerinin değil tüm Kilikya’nın kurtuluşuna öncülük etmişti. 
Sizler söz konusu vatan olunca malını, canını tereddüt bile etmeden 
ortaya koyan Doğan Beylerin, Tufan Beylerin, Saim Beylerin Sehlikzade 
Hasan Efendilerin, Kurdoğlu Hulusi Beylerin Mustafa Faik Üstünlerin, 
Topaloğlu Halil Efendilerin, Dağlıoğlu Ökkeş Efendilerin, Dağlıoğlu Deli 
Hacı Ağaların, Cezmi Beylerin, isimleri bayraklaşmış kahraman Kozanlı-
ların torunlarısınız. Sizler de onlar gibi sadece rükuda eğilir sadece secde 
de diz çökersiniz.
Başta bizlere özgürce yaşayacağımız bu güzel ülkeyi bırakan Mustafa     

Kemal Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor her-
kesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını saygı ve sevgi 
ile kutluyorum” dedi. Konuşmanın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. Yıldönümü etkinleri kapsamında 
düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından 
verildi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Orman 
İşletmesi civarında başlayan bisiklet turu Muhsin Yazıcıoğlu Parkında 
sona erdi. Bisiklet turuna Baykul Motor sponsor olarak katkı verdi. 
Halk Eğitimi Merkezinin halk oyunları ve dans gösterisi ve müzik prog-
ramının ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi. Kutlama programı 
kapsamında 21 Mayıs Cuma günü Kozan Şehitliği ziyaret edilerek dualar 
edildi. 
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CAN DOSTUM!
ARAP AGA

Halk Köşesi

Can dostum, arkadaşım bana şöyle derdi. “Bre arap aga! bugün bekârız 
diye hep bekar kalacak değiliz ya oglim, tabiki evleneceğiz evde kala-
cak halimiz yok. Bugün bir kişi isek yarın iki kişi oluruz, bir sonraki yıl 
üç kişi oluruz, devamı gelirse dört kişi oluruz, ve derken yokuşu tırma-
nıp zirveye ulaştık mı? Kısmetimizde varsa beş kişi oluruz. Ya sonra? 
Ve sonra yeniden makarayı tekrar başa sarar baş aşağı inişe geçeriz. Ve 
başa dönüş olayı başlar. Beş kişilik bir aile olmuştuk değil mi? Amman 
haaa... dikkat et ineceğin inişli yollarda, freni sıkıca kontrol et, balata-
ları yakıp yardan aşağı düşüpte, kafayı gözü harap etme sakın. Nihayet 
çocuklardan biri, kanatlanırda kuş olup yuvadan uçup gitti mi? Düşe-
riz dört kişiye? Eee! dördüncüde kuş gibi uçup giderse, üç kişiye düş-
tük mü. Derken biri daha yuvadan uçup giderse, ileriye iyice bak Arap 
Aga, iyice bak.! Yolumuzun sonu nasıl görünüyor? Ona göre iyi düşün 
ha... Yaşamın mutlaka bir bildiği vardır. SON NOKTA. Çocukların 
hepsini yuvadan uçurduk mu? Eeee... Bir Köroğlu bir Ayvaz kaldık mı 
başbaşa? Ve sonra bir kişiye düşeriz. Derken bir göründük bir daha hiç 
görünmemek üzere, yolcu güle güle. Hoşça kalın güzel bakışlı güzel 
çocuklar. İçinizdeki umutları öldürmeyip güneşin doğuşunu bek-
leyen aydın bakışlı gençler hoşça kalın. Merhaba bereket fışkıran top-
rak ana, merhaba yeniden dünyaya geliş. Harcanıp gidiyor işte ömür 
dediğin. Çocuklarımızın ömrü uzun olursa, artık yaşadığımız gerçek 
dünyada, ömrümüz son noktasını koyar. Ölümsüzleşen ömrümüz, 
renk renk açan kır çiçekleri ile süslenir. O günleri biz göremeyiz evlat, 
ama o günleri ölümsüzleşen ruhumuzla yeniden yaşarız” Baba dedi-
ğim can dostum hem de can arkadaşım, bir baba kadar değer verdiğim 
güzel insan yaşanacak olan o kolaylıkları ve zorlukları öylesine güzel 
anlatmıştı ki bana, o hoş sohbeti ile baharı getirirdi bülbül sesli dağla-
rıma! Ve dostluğu sapa sağlam kara gün dostum, manevi babamın ve 
manevi anamın yeter ki canları sağolsun. İnancınız olsun hoş sohbetle-
rini dünyaya değişmem. Sohbetleri ilaç gibi gelir bir insana. Şu sentetik 
karışımı kimyasal madde içeren, iyileştirmeyip sağlığımızı bozan o 
sağlıksız ilaçlardan çok daha tesirli doyumsuz sağlıklı sohbetleri. Tek 
isteğim acilen sağlıklarına kavuşmaları. Ölümsüzleşen güzel dostluklar 
ölümsüzdür. Böyledir bizim fedakârlık içeren fedakâr dostluğumuz. 
Evet yaşamakta olan çocuklarımıza hoş kokulu çiçeklerle 
süslenmiş mutluluk dolu sağlıklı uzun ömürler dilerim.
Benim uzaklardaki çocuklar ara sıra annelerine tlf. ederler. Anneleri 
kıymetli ya! “Anne nasılsın hasta değilsin değil mi? Kendine iyi bak, 
sakın hasta olayım deme ha... Sokağa çıkmıyorsunuz değil mi? Ba-
bam biraz asi ruhludur, sokağa çıkar. Tembih et dışarı fazla çıkmasın, 
kurallara uysun” Ömrümüze musallat olan adı batasıca corona virus 
(covid19) illeti, derin laboratuarlarda niyeti bozuk insan eliyle üretil-
miş olacak ki, çaresiz tavuklar gibi ev kümesine tutsak etti koskoca bir 
ülkeyi. Bilgi birikimsiz servet düşkünü yönetici takımına güvenir-
sek daha çoook... kara günler ortasında güpe gündüz patır patır 
dökülür, cesetlerimizi topluca derin çukurlara gömerler. Üzüntü 

verici kaygılarım, beni rahatsız ettikçe çaresiz üzülürüm. Bu çaresiz-
likler karşısında, neden elimiz kolumuz bağlı? Neden işkembemiz için, 
işkembe çorbasına tav oluruz? Beynimiz mi kurtulandı, yoksa aklımıza 
genetiği bozuk virüsler mi dadandı? Ve neden çaresizlik batağında 
çırpındıkça boğulmaya çalışıyoruz? Niyetimiz boğulmaya razı olmak 
mı? Bilim düşmanı cahil ne öğretir ki? Öğrendiği cehaleti öğretir 
ancak. Sen ben ve biz hangi akılla bataklıkdan kurtulacağız? Sahi biz 
aklımızı nerede kaybettik? Lan beyni çürük Mırto neredesin? Neden 
bulamıyoruz aklımızı? Hiç akıl edip aradık mı acaba? İnatçı bir kafa 
yapısına sahip olduğumuz sürece tersine döner dünyamız, kasırgalara 
yakalanır allak bullak olur hayallerimiz. Bana mısın demez, yinede 
oralı bile olmayız. Yani avanak Apti gibi arızalı yaşamaya gönül veririz. 
Buyurun arızalı lağım boruları patlak vermeye başladı bile. İşte böyle 
SEDAT PEKER gibi bir mafya babası çıkar ortaya bütün gizli karanlık 
sırları saçar piyasaya, ve bizim bütün yorum yazılarımızı haklı çıkara-
cak düzey çıkarır. Derin devletin karanlık odalarında ne haltlar yenmiş 
ne haltlar. SEDAT PEKER bildiği ve çevirdiği ne kadar karanlık dü-
menleri ve kirli ilişkileri varsa deşifre edip saçtı piyasaya. Demek ki 
neymiş? Millilik ve din anlayışı bu gibi millicilerin suratında 
maskesiymiş. Koskoca ülkeyi yiye yiye bitirmediler, Tanrı 
dağlarında bitirdiler ahlakı. Nasıl bir yoruma imza attı isem 
hepsinde haklı çıktım. Çünkü biz her zaman haklı çıkarız, çün-
kü haklıyız. Şimdi ayıkmak istemeyen uyur gezer uyuşuklara sözüm. 
Çüşşş... akılsız başım çüşşş... ayık biraz ayık, ayakta balığa gidek. Aksi 
takdirde gıçımızdaki donuda sıyırıp götüreseler, Allah razı olsun 
diyecek konuma düşeriz. Gerçi Allah razı olsun diye diye, Allah 
belamızı vermiş zaten ya, her neyse. Ahh... şu inadımız var ya, 
şu inadımız olmaz olsun, yerin dibine batsa yeridir. Kandırılmak 
o kadar çok hoşumuza gidiyor ki, palavra sıkanları sırtımıza bindi-
rip saraylara sığdıramıyoruz. Bari karın doyurmasını beceremiyoruz, 
özel birileri bizim yerimize tıka basa göbeğini şişirir. Keriz ile ahmak 
arasında ne fark var? Hiç bir fark yok, çünkü ikisi de zavallı. Yahu 
arkadaş, aç açıkta aleni çıs cıbıldak donsuz bırakacaklar, gene de kan-
dırılmak çok hoşumuza gidiyor. Düşünüyorum da ağlanacak halimize 
gülsek mi, üzülsek mi şaşırdım vallahi. Anamızın damında gıçımızı 
örtecek çapıt bulabilirmiyiz? Vallahi buluruz desem yanılmış olabili-
rim. Bu yalelli kafa ile zor buluruz. Donu kapatırdık bir kere ya! adımız 
donsuz Abdo'ya çıkarsa şaşırmamız şaşırtmasın bizi. Deli Veli bizden 
akıllı. Hiç aklımıza sorduk mu? Biz hangi alemdeyiz diye? Nerde o kafa 
bizde? Cahil akıl verir, bizde cahilin dümen suyunda yürürüz. Tepemi-
ze çöreklenmiş özel leş kargaları kendi aralarında danışıklı dövüşürler, 
yemin billah ederim bizlerde birbirlerimizle sahiden dövüşür, birbirle-
rimizi öldüresiye döveriz. Sahi kimler için mi? Ve niçin? Hiç şüphemiz 
olmasın, karnı tıka basa dolu karnı doygun seçilmiş seçkin gödelekle-
rin keyfi hoş olsun diye kıyasıya dövüşürüz.      Devamı gelecek hafta
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Bu dünyada insan denen canlı;
Yoksullaştıkça daha az yer kaplar.
Kadere isyan, düzene itaat eder.
Zenginleştikçe hiçbir yere sığmaz.
Fakir, yaşamak için iki lokma yemek yer, yaşatmak için aç yatar.
Zengin ise saraylara sığamaz, çaktırmadan aç yatandan da çalar,
Çünkü zengin doymak bilmez.
•••
Bir zamanlar Çin’de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüş ki, dayanama-
yıp bir armut çalmış.
Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator’un karşısına çıkarırlar.
Hırsız imparatoru görünce ona şöyle demiş;
“Değerli efendim, çok açtım, dayanamadım çaldım ve yedim.
Beni affetmeniz için yalvarıyorum.
Eğer affedersiniz size paha biçilemez bir armağanım olacak.”
İmparator dudak büker,
“Senin gibi birinde paha biçilemez ne olabilir ki?” der.
Hırsız, avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatır ve “bu çekirdeği eker-
seniz, bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini görecek-
siniz.”
İmparator kahkaha atarak,
“Ek o zaman, altın meyveleri görünce, affederim seni” der.
Yoksul adam;
“Haşmetlim bu tohumu ben ekemem çünkü ben bir hırsızım.
Bu tohumu ancak, ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yap-
mamış, yalan söylememiş biri ekebilir.
Tohum o zaman gücünü gösterir, aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif 
edilemez acılarla öldürür.
Sultanım, bu tohumu ancak siz ekebilirsiniz.”
İmparator irkilir, suratını asar, bir süre düşünür, sonra hırçın bir sesle,
“Ben imparator’um bahçıvan değil, o tohumu Başbakana ver eksin de 
altın meyveleri görelim” der.
Yoksul adam, tohumu başbakana uzatınca başbakan telaşe içerisinde İm-
paratora dönüp itiraz eder,
“Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim.
Sihirli tohumu ziyan ederim.
Bence bu tohumu hazinedarbaşı eksin.”
Hazinedarbaşı hemen bir bahane bulup görevi başkasına devreder.
Bir bir orada bulunan herkes, sudan sebeplerle tohumu ekme görevinden 
kaçınırlar.
Sonra İmparator doğan sessizliğin içinde bir süre düşünür başı önünde, 
Başbakana, hazinedarbaşına ve diğer görevlilere dik dik bakar ve “Hadi 
bakalım, bu hırsız bahçıvana tohumun nasıl altın meyve verdiğini göste-
rip sevindirelim .” der.
Cebinden bir altın çıkarıp, yoksul adama atar.
Sonra herkesin cebinden birer altın çıkarıp yoksul adama atmasını izler.
Sonra da gülerek “bas git buradan be adam” bu günlük bu kadar ‘ders’ 

hepimize yeter. der.
•••
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gri pasaportunu kirleten insan kaçakçıla-
rı başta olmak üzere hırsızların tozu dumana kattığı şu günlerde,
O tohumu ekebilecek kaç kişi var?
Bizler varız diyebilmek için güçlü ülke olmak gerekmez mi?
Eğitimi ırk, renk, cins ya da yetenek gözetmeden evrensel yapsak,
Bilime kaynak ayırsak,
Hukuku üstün kılsak,
İdeoloji kavgası yapmasak,
Tarih ile kavga etmesek,
İşi bilene versek,
Şeffaf olsak,
Büyüklüğe değil, kaliteye yatırım yapsak,
Din işlerini siyasi amaçlar için kullanmasak,
Güçlü ülkeler arasında olur,
Arkamıza yaslanır uçuşa geçeriz. 
•••
Patlıcana yoğurt dökmüş gibi lacivert pantolonun altına beyaz çorap gi-
yen ademlerden birisi bakın ne diyor.
İngiliz profesör “ideal bir eğitim” için,
“Derste öğretmen ve öğrenci yerde oturacak.
Kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak.
Erkeklerin de kızların da başları kapalı olacak.
Araştırmalarımız bize gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşınca 
ideal çalışır.
Ders böyle yapılmalı”.
Tavsiyelerde bulunduğunu söylüyor.
Beynin belli bir sıcaklıkta ideal çalışması ideası ile Osmanlı paşalarından 
Enver Paşa’nın sol kaşındaki beyazlığı, cihangirlik işareti olarak görmesi 
aynı değil mi?
İnsanlık tarihini incelersek, tüm yeni icatlar, tüm yeni gelişmeler, önceki-
ne itiraz ve öncekinin sorgulanması sonucu ortaya çıkmıştır.
•••
Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülkenin kullanımını bir yıl önce yasakla-
dığı ‘hidroksiklorokin’i biz neden bir yıl sonra yasakladık diyorum..
İstanbul sözleşmesi, diyorum..
128 milyar dolar, diyorum..
Kayıp atlar, diyorum..
Helalleşmek, diyorum..
Yalıkavak marina, diyorum..
İktidara oy verip, muhalefetten hesap soran insanlar, diyorum..
Deliler mi yatmalı akıl hastanesi’nde, yoksa onları deli edenler mi? 
Bilmiyorum.
Allahtan hafızamız yerinde de
Kimler kimlerle beraberdi, biliyoruz.
Ben söylediklerimden sorumluyum, sizin anladıklarınızdan değil.

TOHUM
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Başkan Bilgili " Devletimiz
tüm imkanlarını seferber etti"
Başkan Bilglili: Yangından 136 adet vatandaşımız etkilendi sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı, AFAD, Sosyal hizmetler müdürlüğü ve ORKÖY vatandaşlarımızın yaralarının sarılması 
amacıyla 136 adet köylümüze toplamda 3 milyon 640 bin 76 TL hibe şeklinde ödeme yaptı.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili geçen yıl 23 Ağustosta 
meydana orman yangınından etkilenen mahallelerde ki vatandaşlar ile 
bir araya geldi. Başkan Bilgili vatandaşların taleplerini yerinde dinler-
ken vatandaşlara 20 yıl vadeli 0 faizle verilecek olan 135 bin TL’lik kredi 
kullanımı hakkında  tapu hisse sorunlarının çözümlenmesi ile kısa sürede 
başlayacağını kaydetti.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili Kozan’da 23 Ağustosta med-
yada gelen ve evleri yanan vatandaşları mahallerinde ziyaret etti. Başkan 
bilgili yapılan yardımlar ve ev kredisi aşaması hakkında vatandaşlara bilgi 
verirken vatandaşların taleplerini de yerinde dinledi.
Vatandaşlar  büyük bir afet atlattıklarını ve mahallerde arsa ve hisse soru-
nu olan vatandaşlar olduğunu için kredi kullanımın geciktiğini belirtmesi 
üzerine muhtarlarla ve Kozan Kaymakamlığı  ile görüşen Başkan Bilgili 
ailelerde hisse ve tapu sorununun muvafakatname ile çözümlenebileceğini 
belirtti. Başkan Bilgili Devletin yangının ilk gününden itibaren Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bölgeyi yakından takip ettiğini, ve 
devletin tüm imkanlarının vatandaşların sorunların çözülmesi mağduri-
yetlerinin giderilmesi için çalışıldığını söyledi.
Başkan Av. Yusuf Bilgili burada yaptığı açıklamada “ Geçen yıl 23 ağus-
tosta bölgemizde meydana gelen orman yangını nedeniyle hükümetimiz 
yangında etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devleti-
mizin tüm imkanlarını seferber etti. Yangından 136 adet vatandaşımız 
etkilendi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, AFAD, Sosyal hizmetler 
müdürlüğü ve ORKÖY vatandaşlarımızın yaralarının sarılması amacıy-

la 136 adet köylümüze toplamda 3 milyon 640 bin 76 TL hibe şeklinde 
ödeme yaptı. Ödemeler evdeki hasar, ağır veya hafif hasarlı olmasına göre 
kişi başı 80 Bin TL’ye kadar yapıldı. Şimdi de vatandaşlarımızın yarasının 
sarılması bir an önce yeni evlerine kavuşmaları için talep eden vatandaşla-
rımıza 20 yıl vadeli ve 0 faizli kredi kullandırılması için AFAD’ın çalışma-
ları devam etmektedir ” dedi. 
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VALİ ELBAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İlçeler arası koordinasyonun sağlanması açısından bu tür bu-
luşmaları önemsediklerini belirten Vali Elban, Adana'yı bulun-
duğu noktalardan tüm ilçeleriyle beraber çok daha iyi yerlere 
taşımak adına iş birliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. 
Bu güzel şehrin güzel insanlara en iyi hizmeti sunma gaye-
sinde olduklarını dile getiren Vali Elban, "Kentimizin her bir 
noktası kendine has güzelliği, tarihi mirası, tarımı, sanayisiyle 
önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizlere düşen 
en önemli görev ortak akılla hareket ederek ilçelerimizin sahip 
olduğu bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirip ilçelerimi-
zi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır." dedi.
Tüm bunların yanında vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri-
nin daha etkin daha ulaşılabilir ve daha kaliteli olması için her 
bir kamu görevlisine sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Vali 
Elban, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi hu-
susunda yapılacak her bir çalışmanın da çok değerli olduğunu 
söyledi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde yeni bir döneme girildiğini 
de hatırlatan Vali Elban, "Tam kapanmasının ardından ülkemiz 
genelinde kademeli normalleşme adımlarını atıyoruz. Duyar-
lı vatandaşlarımız sayesinde salgının seyri açısından ilimizde 
olumlu bir grafik var. İlimiz, insidans haritasında yüz binde 28 
oran ile ülkemizin en başarılı ikinci ili. Bu başarıyı kurallara 
uymadaki kararlılığımıza borçluyuz. Ancak bu durumun hem-
şehrilerimizde koronavirüs tamamen bitti algısını yaratması-
nı istemiyoruz. Mücadelemiz salgın tehdidi tamamen bitene 
kadar, hayatımız tam anlamıyla eski normaline dönene kadar 
devam edecek. O yüzden herkesten bu hassasiyeti devam ettir-
mesini bekliyoruz." dedi.
Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, Adana’ya dair yapılan 
çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

       Asbestli su boruları da değişiyor…

Mezarlık yoluna çelik asfalt 
dökülmeden önce, kanse-
rojen madde üreten 60 yıl-
lık asbestli eski su boruları 
değişimi bitmek üzere. Bu 
arada doğalgaz boru hattı 
döşemesi nedense bir türlü 
başlamadı... Aksagaz bir an 
önce hattını döşemelik ki 
sapasağlam asfalt yapılsın.
Not: Alt yapı çalışması-
na ilk defa bu kadar çaba 
sarfediliyor. Yılların ihmal-
leri var. Hem pahalı hem 
de zahmetli bir iş. Eski, 
asbestli ve karmakarışık su 
boruları tarihe karışacak 
inşallah.
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Sonfikir Arşivinden
Vay be! Bu seyyar tablanın 
başındaki adamı hatırladınız mı?

SUCU HALİL OCAK AĞABEY...
Cumhuriyet Mahallesi'nin emektarıydı. Kozan Belediyesi'nden emekliy-
di. Emeklinin geçimi kolay mı? Türkiye'deki hali her zaman bellidir. Bir 
Erbakan Hoca büyük zam yapmıştı. Halil Ağabey sokağımızın neşesiydi. 
Onca çor çocuğu büyüttü ve misyonunu tamamladıktan sonra aniden 
çekti gitti. Ne arkadaki duvar kaldı ne de Halil Ağabey. O zeytin ağacı 
Çerkez Kerem Emmi'den ve Eşi Saniye Abla'dan bu yana bakar durur 
Karabulut Sokak'a. Dezzeoğlu, Bağtepeli Mehmet Emmi ve Eşi Zey-
nep Abla, Dünya yakışıklısı oğulları Fikret Akyıldız Ağabey, Berber 
Celal, Oruçlulu Şapkacı Cuma Gönül Ağabey, Meyese Hasan ve Eşi 
Hamide Abla, Koca Kurt Mehmet Abi ve Eşi Hamide Abla, Işıklar 
tayfası Işık Ali Emmi, Gardiyan Abi, Hediye Abla, Kürt Musa, Emin 
Bahar Ağabey, Cizerenli Ali Komşu, Cizerenli İsmail Payas'ın adını bir 
türlü öğrenemediğim babası, Lord Osman, Sadık Soncu, Yumma Abla, 
Bağtepeli Ali Ağabey, Benli Ali, Börekçi İzmiri Süleyman Amca ve 
İzmirli Şakir Emmi ve gözü sürmeli eşi, sonraki küçük boylu emektar 
eşi, Arap Fadıma Abla, Şevket Kütük, Bakkal Şevket Çürümez, Bü-
yük Yesir Emmi, Durmuş Emmi Asla hiç unutamayacağım Muzaffer 
Çürümez Ağabey, Eşref abinin sarıklı anası ve bize üzüm veren o ulu 
babası, At Arabacı Süleyman Emmi, At Arabacı gara Mustafa Ağabey, 
Andıllı Mustafa ve Almancı Fikri, Cuma Ağabeyin Eşi Fadıma Dezze, 
Bekir Akıllı Emmi, Andıllı Omar Emmi, Arap Hatice ve Eşi Şevket 
Ali Güvendik, Arap Muhammet ve Arap Kadir, Büyük Sporcu Garip 
Demirtaş Aağabey ve babası Süleyman Ağabey, Andıllıların ve Oruç-
luların tüm uluları kimler geldi kimler gitti. Andıllı Şaban Ağabeyin 
Annesi Zeynep Abla geçen haftalar da ölmüş de haberimiz mi olmuş. Biz 
de adamlık kalmadı be! Nerde o eski komşular? Kime kaldı dünya da size, 
bize kalacak? 

Haceli Öz’ü rahmetle anıyoruz

80 öncesinin en teşkilatçı isimlerinden 
birisiydi Mahallemizin Mahmut Akıllı ağabey

80 öncesinin en teşkilatçı isimlerinden birisiydi Mahallemizin Mahmut 
Akıllı ağabeyi. Bir sonraki kuşağın en önemli Ülkücü temsilcilerinden 
birisi de Avukat Kemal Aktaş'ın Oğlu Yavuz Selim Aktaş idi. Her ikisi 
de Mütevazı ve aksiyon adamıydı. Alparslan Türkeş'e en yakın 
isimlerdendi. Refik ağabeyin çizgisi zaten bellidir ve değişmez. Eczacı 
Mennan Derman da Eskişehir Üniversitesi'nin Ülkücü lideriydi. 
Toplumun tüm kesimleriyle her zaman kucaklaşmanın keyfini her 
zaman yaşıyorum. Hepsi de uzaktan yakından gazetemizi takip eder, 
okurlar. Buradan tüm dostlara ve değerli ağabeylere selam 
gönderiyorum.

Bir zamanların dev sporcusuydu Hamamköylü Haceli Öz ağabey. İnsan 
ilişkilerinde nezaketli, son derece mesafeli ve AĞIR bir insandı. Ba-
bama "İbrahim Ağabey" der idi. Babam da Haceli ağabeyin babası Ali 
Öz amcaya "Ali Ağabey" der idi. O güzel insanlar bir bir gerçek hayata 
gittiler...
Refik üstün ağabey, sevgili akrabam ve ağabeyim hep dürüst kaldı. 
Meşruiyet dairesinde yer aldı. Ankara'da torun seviyor. Her ikisi de lise 
yıllarından bu yana arkadaşlarmış. Öyle dostça ve samimi sarılmışlardı 
ki iyi ki anı dondurmuşum. Haceli ağabeyi rahmetle anıyorum. Refik 
Ağabeye ve tüm vefalı dostlara kucak dolusu selam gönderiyorum.



Yoğurt içindeki Domuz 2
Geçen sayının devamı
Otizmi, depresyonu, 
şeker be böbrek taşları 
oluşumunu azalttıkla-
rını savunan pek çok 
hekim var.

Canlı, doğal gıdayla kolaylıkla alabildiğimiz “probiyotik” şim-
dilerde doktor önerisiyle eczanelerde tablet halinde alınabiliyor! 
Niye? Çünkü yoğurdu, yoğurt olmaktan çıkardılar. Yoğurdu öldür-
düler! 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 bakteri-
ler oluşuyor. 
Bunlar arasında en önemlileri; Lactobacillus” ve “Bifidobacteri-
um” Bunlar bir çeşit probiyotik…
Evde çiğ veya pastörize sütle yapılan yoğurtta laktik asit bakterileri 
ölmez. Yani, dolaba konulduktan sonra yavaş da olsa üremeye, lak-
tozu 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.
İşte bu hakiki sütten yapılan doğal yoğurttaki maya bakterisinin 
Latince adı, “Lactobacillus bulgariacus.” Oysa. Bugün yoğurtlarda 

maya için laboratuarlarda üretilen bakteriler kullanılıyor. Bunların 
adı ise, “Leuconostoc” ve “Chloromisis.”
Laboratuar ortamında oluşturulan bu iki kimyasal bakterinin sahip 
olduğu özellikler sonucu ortaya kimyasal ürün çıkarılıyor. Buna 
“yoğurt” diyorlar! Bu “yoğurdumsu şey” ne sulanıyor ne de ekşi-
yor.
Kimyasal işlemler sütün başına ne getiriyor ise, yoğurdun başına 
da o getiriliyor. Yoğurt, yoğurt olmaktan çıkıyor! 
Hani deniyor; “Coca-Cola’nın sırrı kimseye verilmiyor!” Labora-
tuar ortamında hazırlanan yoğurdun da sırrı da kimseye verilmi-
yor!” Laboratuar ortamında hazırlanan yoğurdun da sırrı var; ithal 
özel maya kullanılıyor. Bu mayanın sırrı Türkiye’de kimsede yok! 
Çünkü üreticisi kürsel yabancı şirket. Mayayı oluşturan bakterile-
rin genetik kodlarını bir kez kullanıma göre ayarlıyor. Yani hazır 
yoğurt, maya olarak kullanılsa bile aynı kıvamda yoğurt olmuyor! 
Yani , “hibrit yoğurt!” Sadece  bir seferlik! İkinci kez yapmaya 
kalkıştığınızda aynı tadı vermiyor. Yani evde üretemez hale geli-
yorsunuz.
Durun bitmedi…
-Bazı firmalar, endüstriyel yoğurdun maliyetini azaltmak ve tere-
yağı üretmek için sütün içindeki yağı alıyor; ve yerine margarin 
ekliyor!
-Yasal olmamasına rağmen yoğurda “pimarisin” (natamisin) adlı 
katkı maddesi ekleniyor. Bu madde, yoğurdun küflenmesini engel-
liyor; tadının-kokusunun değişmemesine sebep oluyor. 
-Yoğurda kanserojen olduğu bilinen “aspartam”, “sakarin” gibi 
tatlandırıcılar ilave ediliyor.
-Dikkatinizi çekmiştir: Üretilen endüstriyel yoğurtların imal tarih-
leri ile son kullanma tarihleri arasında büyük bir aralık var. Bazı 
markalarda süre 7 gün iken, bazı markalarda ise 1-1,5 aya kadar 
çıkabiliyor! Geleneksel yoğurdun dayanma süresi en fazla 4-5 gün. 
Aradaki fark birinin yoğurt olmadığını ispatlamıyor mu?
Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, endüstriyel  
yoğurdun yoğurt olmadığını ve kansere yol açtığını yıllardır ısrarla 
söylüyor. Türkiye’de yoğurdun 10-15 yıl önce kesinlikle böyle
 olmadığını hatırlatan Dr. Dizdar, bu yeni yoğurt yönteminin 
bilinçli bir şekilde Türkiye’ye dayatıldığını iddia ediyor. Bu 
güçlerin, yoğurda ilişkin Türkiye’deki yasal tebliğleri bile 
değiştirdiğini ifade ediyor. Kim bu güçler? Amaçları ne? 
Soner Yalçın’ın “Saklı Seçilmişler” kitabından alıntıdır. 
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MHP’li Mehmet Bozdoğan 
meclis başkan vekilliğine seçildi

Kozan Belediyesi Mayıs ayı 
olağan meclis toplantısı geç-
tiğimiz hafta içinde yapıldı. 
Meclis birinci Başkan Vekil-
liği’ne ve aynı zamanda En-
cümen Üyeliğine de seçilen 
Suat Erkan, “Belediye baş-
kanının yıllık faaliyetlerin 
bir bölümünün encümen 
çalışmalarına ilişkin olması 
nedeni ile aynı zamanda 
encümen üyeliği görevini 
yürüten başkan vekillerinin 
belediye meclisine başkan-
lık etmesi mümkün olmadı-
ğından dolayı Meclis birinci 

başkan vekilinin yeniden seçilmesine karar verildi. Yapılan oylamada 
meclis birinci başkan vekilliğine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bozdoğan 
seçildi. Suat Erkan ise encümen üyesi olarak görevine devam edecek.

Kozan’da 2 Kadın öldürülmüş 
halde bulundu

Kozan'a bağlı Eskikabasakal Köyü 
Müftü Mustafa Sokak üzeri kanal 
mevkiinde meydana gelen olayda 
Tuğçe Duman ve Suriye Uyruklu 
olduğu belirlenen Melek Elşemo adlı 2 
kadının cesedi bulundu. 
Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi. 
Polis ve jandarma cinayeti 
gerçekleştiren kişi veya kişileri 
yakalamaj ve cinayetin ardındaki sis 
perdesini aralamak için çalışma 
başlatmıştı. Başlatılan çalışma 
kapmsaında 2 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.
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Her yer şantiye gibi maaşallah

Kozan'ın doğusunda batısında kuzeyinde, güneyinde 
her yerinde çalışma var...
Canla başla çalışma var ama yılların birikmiş ihmalleri 
yüzünden ne yapılsa az oluyor...
Güneri Caddesi'ndeki yağmur suyu hattı bitmek üzere. 
Kanalizasyon çalışması ise hızla devam ediyor. Daha 
da önemlisi sağlığımızı tehlikeye atan kanserojen mad-
deler üreten eski püskü boruların değişimine başlandı. 
Halkımızla temastayız. Yeni müjdeler vereceğiz...

Genç Meslektaşımız Cuma Ali Sarı hastaneye kaldırıldı
Kardeşim gibi sevdiğim Genç 
Kalem, Meslektaşım Cuma Ali 
Sarı'nın görev yaptığı 
İstanbul'da aniden beyin 
pıhtısı atması sonucu hasta-
neye kaldırıldığını öğrendim. 
Çok üzüldüm. Sanki oğlum 
gibiydi. Onu burada 
tutamadık, bir türlü 
liyakatsizlerden fırsat bulunamıyor. Ajans Press' te 
çalışıyordu. Allah gençliğine bağışlasın. 
                                                        Yalçın Kara yazdı
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AGD Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez “Kudüs’ü 
koruma ve savunma sorumluluğumuz vardır”

Anadolu Gençlik Derneği Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez, yaptığı basın 
açıklamasıyla İsrail Ordusunun Filistin’deki saldırılarını kınadı. Basın 
açıklamasına Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Başkan Yardımcısı 
Süleyman Şenoğul, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Ak Parti Kozan 
İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve vatandaşlar katıldılar. Basın açıklaması 
sonrası vatandaşlar ABD ve İsrail bayrağını yakarak bayrağı ayaklarıyla 
çiğnediler. 
Hoşkadem Camii önünde cuma namazı sonrası yapılan basın açıklaması-
nı okuyan Sönmez “Buraya Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in buyurduğu 
gibi “Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” dediği için geldik. Bu-
raya Filistin özelinde, Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü dile getirmek için 
bir araya geldik. İsrail Ramazan boyunca Kudüs’ümüze Gazze’ye Mescidi 
Aksaya saldırdı, Kadir gecesinde pis ayaklarıyla mescidi Aksaya girmeye 
çalıştı. Hem karadan hem havadan en ağır silahlarla masun insanların 
üzerine bombalar yağdırdı, kadın, yaşlı, çocuk ve ihtiyar demeden Müslü-
manları soykırıma tabi tuttu.
Kudüs’ü koruma ve savunma sorumluluğumuz vardır. Kudüs düşerse 
güneydoğumuz düşer, ülkemiz tehlikeye girer. İsrail kafirinin Arzı Mevut 
emelleri var. 

Emperyalist ülkelerden ve emperyalist kuruluşlardan hayır gelmez. Hak 
hukuk tanımayanlardan adalet beklenmez. Eli kanlı katillerle barış olmaz.
Amerika AB, NATO, BM hepsinin sicili bozuk. Biz onları ülkemize yap-
tıkları emperyalist faaliyetlerden biliyoruz. PKK/PYD terör örgütlerini 
desteklediklerini biliyoruz. Kardeşlerim! Dünyaya huzur gelmesini isti-
yorsak kendi küresel birliklerimizi kurmalıyız” dedi. 
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Başkan Kocaispir Sınav Öncesi Moral Verdi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediyenin açtığı
POMEM kursunda sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret ederek başarılar
diledi.
Yüreğir Belediyesi’nin Başkan Kocaispir’in talimatı ile polis olma
hayali kuran gençler için Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi’nde ücretsiz
olarak açtığı POMEM kursu, spor merkezlerinin ‘tam kapanma’ sürecinde
faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi üzerine açık alana taşındı.
Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kursiyerler belediyenin spor
salonunun karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda kurduğu
parkurlarda uzman antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen
kuralları çerçevesinde sınavlara hazırlandı.
Sınavlar öncesi polis olma hayallerine kavuşmak için ter döken
gençleri ziyaret eden Başkan Kocaispir, gençler için ellerinden gelen

bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek başarılar diledi,
moral verdi.
Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette gençler sağladığı destek için
Başkan Kocaispir’e teşekkür ederken, Başkan Kocaispir ise sınavlarda
Adana genelinde derece yapacak kursiyerlere ödül vereceğini müjdeledi.
POMEM sınavlarına hazırlanan gençlere salon ve çalışma ortamı
sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kocaispir,
gençlere sınavlarda başarılar ve kolaylıklar diledi.

GEÇMİŞTE GELECEKTE DEĞERLERİM BENİMLE 
eTwinning Proje Ekibi Projelerini Tamamladılar. Proje Kuruculuğunu 
Hacer Kocaoğlu / Gazi İlkokulu ve DeryaYıldırım / Turunçlu ilkokulu 
Kozan/Adana. Şubat ayında 3 farklı ilden 9 öğretmen ve 60 a yakın öğren-
ciyle başlayan. Proje, pandemi nedeniyle zaman zaman yüz yüze bazende 
uzaktan eğitimle devam edip planlandığı şekilde tamamlandı.
Teknolojinin sürekli gelişim içinde olmasının, günlük yaşantıların
yoğun temposu içerisinde, pandemiyle de birlikte sahip olduğumuz
bazı değerlerimiz yavaş yavaş unutulmaya,olumlu veya olumsuz yönde
farklılaşmaya başladı.Diğer yandan önemli kültürel değerlerimizide diri
tutmalı ve nesilden nesile aktarıp içselleştirmeliyiz.Bu proje sayesinde
insanı insan yapan değerlerimizde farkındalık geliştirip,öğrencilerimizin
bireysel, toplumsal ve sosyal sorumluluklar alabilen, kendisiyle
barışık,vatanını-milletini seven,milli ve manevi değerlerimizi
özümsemiş geleceğe umutla bakan bireyler olmasına yardımcı olmayı
hedefledik. Bu proje ile öğretmenlerimiz farklı okullarda ki
öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alışverişinde bulunup
mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır.
Uzaktan eğitim sürecinde veliler de büyük bir özveri içerisinde destek
olup ilgilendiler.
Ekip olarak çıktığımız bu yolda hepimizi mutlu eden güzel
etkinliklerle projemizi,ayrılmanın hüznü,başarmanın verdiği mutlulukla

tamamladık. E-Twinning ekibi olarak önümüzdeki dönemlerde 
hayatın
çok farklı alanlarına dokunacak projelerle güzel ülkemize hiz-
met
etmeye devam edeceğiz.Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve
öğrencilerimizi kutlar ve bu güzel çalışmalarından dolayı teşek-
kür
ederiz.
Proje Kurucuları
Hacer Kocaoğlu - Gazi İlkoklu Kozan/Adana
DeryaYıldırım-Turunçlu ilkokulu Kozan/Adana
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KOZAN BELEDİYESİ BOŞ ALANLARDA 
GENEL TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kozan Belediyesi şehrin içerisinde atıl durumda olup 
kötü görüntü oluşturan boş alanlarda genel temizlik 
çalışması başlattı.
Karacaoğlan Mahallesi’nde konut alanları ve okullar 
bölgesinde bulunan yaklaşık 20 dönüm alanda yoğun 
nüfusun yaşadığı bölgede çevre düzenlemesi gerçekleş-
tiren Kozan Belediyesi alan içerinde bulunan hem yol-
ları kullanıma açarken hem de alan içerisinde bulunan 
4 bin metre karelik park alanı içinde proje çalışması 
başlattı.
Alanda yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kozan 
Belediye Başkanı Kazım Özgan,  “Atıl durumda olan 
yaklaşık 20 dönüm alan içerinde hem kötü görüntü 

hem de haşere oluşmaktaydı. Yapılan bu çalışma ile 
alanı temizleyip hem yoları kullanıma açacağız, hem de 
bu alan içerisinde olan 4 dönümlük bir park alanımız 
mevcut. Burası içinde proje hazırlayıp müteakibinde 
yapım aşamasına geçeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı 
bir ortamda ikamet etmesi ilk önceliğimizdir” dedi.
Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Sinan Görüş, “Bu bölge-
de bir park alanımız bulunmakta Sayın Başkanımızda 
yapılacağını söyledi. Burada yapılan temizlik çalışma-
sından dolayı Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım 
Özgan ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

 



Onurlu insanın en önemli özelliği itibarıdır…
Kozanlı İlahiyat 
Profesörü Mustafa 
Ünal’ın Son Fikir 
Gazetesi’nin bir 
gecesinde söylediği 

sözler aklımdan hiç çıkmaz. “Önce ahlak ve 
erdem” Türk toplumunun ve giderek küçülen 
dünyanın(İletişim araçlarının ve sosyal 
medyanın sayesinde) en büyük temel sorunu 
ahlak ve erdem sorunudur. Kar ve ranta ve de 
çeşitli amaçlara ulaşmak için her şeyin mübah 
sayıldığı bir hayatın panzehiri ahlak ve 
erdemdir. Etik değerlerdir. Ahlaki 
değerler dünyanın her yerinde farklılık gözetse 
de etik değerler hemen her yerde aynıdır. 
Misal: Hırsızlık, yalan, aldatma, iftira; 
kandırma, çalıp-çırpma, hak yeme her 
toplumda ayıplanır. 

Her kim olursa olsun. Onurlu insanların en 
önemli özellikleri de itibarlarıdır. Bizim 
gazetenin sol köşesinde geçen ve asla değişme-
yen ve değişmeyecek olan bir künye vardır: 
MEŞRUİYET. Meşru yaşam itibar getirir. 
İtibar tapuyla, malla mülkle, servetle parayla; 
tesadüfen veya hilekârlıkla ya da fırsat eşitsiz-
liği sonucu doğuştan elde edilen makamlarla, 
siyasetle ele geçmez. Kişi önemlidir ama 
değersizse hiçbir işe yaramaz. Önemsiz sayılan 
nice değerlerin bin şükür ki farkındayız.
Kısaca: Tüm gönül dostlarımızın, 
okurlarımızın ve evrende birlikte nefes
 aldığımız meşru dairede yer alan yeryüzü 
kiracılarından, evrenin mimarı Yüce Allah 
ahlaki ve etik değerleri, erdem ve itibarı eksik 
etmesin. Kaliteli her şey beri dönsün; kalitesiz 
her şey uzak dursun…

Başkan Kandemir “Yatırımlar devam edecek”
Kozan’ın gelişmesine 
yönelik yapmış olduğu 
çalışmalarla dikkat çeken 
Kozan Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Kandemir 
ve  Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Fatih Aydın, 
Kozan OSB’sine yatırım 
yapan MEMKA Enerji 
İnşaatını yerinde 
incelediler. 
Başkan Kandemir 
“Bölgemize yeni 
yatırımlardan olan BEMKA 
enerji inşaatı hızla devam 
ediyor. İnşallah Haziran 
ayı sonuna 1 MW elektrik 
üretimine geçecek. Kozan 
Organize Sanayi Müdürü-
müz Fatih Aydın’la yerinde 
incelemede bulunduk. 
Yatırımlar devam edecek” 
dedi. 


