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Başkan Öztürk’ten gövde gösterisi
CAMİSİNİN MİNARESİ VE LOJMANI

YAPILAN İLK KEZ İÇME SUYUNA
KAVUŞAN KIZLARSEKİSİ KÖY
İMAMINDAN VE MUHTARINDAN
ZEYDAN KARALAR'A "ALLAH
BİN KEZ RAZI OLSUN"

S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2018-2019-2020 yılı
birleştirilmiş olağan genel kurulu Üstün Park Düğün Salonunda yapıldı. Tek liste halinde girilen
seçimlerde mevcut Başkan Üzeyir Öztürk, 3 yıllığına yeniden S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçildi. Katılımın yoğun olduğu kongrede Başkan Öztürk,
katılımcılara ve delegelere ve esnaflara teşekkür etti. Kongreye Kozan Belediye Başkanı Sayın
Kazım Özgan’, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul’, Bakanlık Temsilcisi
Ticaret İl Müdür Yardımcısı Mehmet Tanrıöver’, Bölge Birlik Temsilcisi Hüseyin Karabulut’,
Bölge Birlik Temsilcisi Nevzat Alpağan, Terziler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Sinan
Turhan, Esnaf Odalar Birliği Başkan Vekili Ünsal Perçin, Esnaf Odalar Birliği Başkan Vekili
Mehmet Güveloğlu, Esnaf Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Bolat’, Süleyman Oğuz,
Hacı Emin Ünal ve Sayın Tayfun Eker, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve delegeler ve çok
sayıda davetli topluluğu katıldılar.
16’da

Kızlarsekisi Köyünün Güler yüzlü
Muhtarı Şaban Özcan mutluydu çünkü
köye ilk kez Zeydan Karalar döneminde
içme suyu geldi. 30 yıl köyde resmi
imamlık yapan Mehmet Özden: "Cuma
günleri cemaatin su ihtiyacı kendi
imkanlarımızla Salmanlı köyünden
getirilirdi. Bu hizmeti getirenlerden Allah
bin kez razı olsun" dedi.
4’de

2 KADINI ÖLDÜREN CİNAYET
ZANLISI TUTUKLANDI

Keşke hayattan ders alınabilse…
Aynı şahsın babası da 5 yıl öncesinde yasak aşkın
sonucu bir kadın cinayeti işlemiş müstakbel
kayınvalidesini de ağır yaralamıştı.
5’te
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ÇALIŞMADAN KAZANMAK
Yoksul bir ailenin oğluydu.
Ülkesine başkan seçildikten sonra, büyük
servetler yapmaya başladı.
Dev projeler uygulamaya koysa da; bunlardan
aldığı yasa dışı komisyonlarla hızla varlığını
katlamayı başardı.
Yaptığı yatırımların artık tek amacı vardı:
Kendisinin ve yandaşlarının servetine servetler
katmak.
Uyanık davrandı,
Çalıp çırptığı paraları ağız tadıyla yemeyi tercih
edip, görevinden ayrıldı.
Edindiği serveti ABD’ye nakletti.
Sekiz yıl kadar orada tatlı hayat yaşadı.
Sonra hayatının hatasını yaptı,
Yaptığı soygunların tadı damağında kalmış
olmalı ki, ülkesi Küba’ya geri döndü.
Dönüşü “muhteşem” oldu…
Adı Batista idi.
İnanılmaz gelebilir, ama oluyor işte,
Küba halkı, kendisini soyan liderini yeniden baş
tacı etti.
Başka hangi ülkede, aynı ahmaklığı gördük
dersiniz?
Bu kez üniversiteyi, basını ve meclisi denetimi
altına alan zalim bir diktatör haline dönüştü.
Ekonominin de giderek çöküntüye düşmesinden
yararlanarak ,yeniden büyük miktarda serveti
zimmetine geçirdi.
Kendisine dillere destan bir saray yaptırdı.
ABD’nin Küba’yı içki, kumar ve fuhuş merkezi
yapmasına göz yumdu.
Sonunda, 1958 sonbaharında Fidel Castro, bu
zalimi, halkının desteğiyle devirdi.
Rejimin çöktüğünü gören Batista ,1 Ocak 1959
tarihinde ailesiyle birlikte Dominik
Cumhuriyetine kaçtı.
•••
Para getirmiyorsa;
Havayı, suyu, toprağı, doğayı, ağacı, s
evmiyorlar.
Kendinden değilse;
Fakiri-fukarayı, yazanı-çizeni, düşüneni-d
üşünmeyeni sevmiyorlar.
İşine gelmiyorsa;
Heykeli, müziği, sinemayı, tiyatroyu, türkü
yakanı hele hele mizahı hiç sevmiyorlar.
Kendileri yapmıyorsa;
Yolu, okulu, eğlenmeyi, gülmeyi, paylaşmayı

sevmiyorlar.
Velhasıl güzel olan hiçbir şeyi sevmiyorlar.
•••
2Temmuz1993 tarihinde Madımak’ta yakılan
ateş, yakıyorsa;
Sanatı,
Şiiri,
Edebiyatı,
Türküleri,
Yakmışsa,
Asım Bezirciyi,
Nesimi Çimeni,
Muhlis Akarsuyu,
Metin Altıoku,
Hasret Gültekini, alevleri çok seviyorlar.
Ateşi bulanlar ,Madımak’taki alevleri ruhlarında
hissedince utandılar,
Bir ateş,
Bir de yakanlar ve yaktıranlar utanmadı.
•••
Kuru ekmek yiyenin aç sayılmadığına alıştık!
Ambara farenin dadanmasana alıştık!
Evde hapsedilmeye alıştık!
Paralarımızın çalınmasına alıştık!
İşsiz dolaşmaya alıştık!
Az parayla yaşamaya alıştık!
Kendilerine tapanlar tarafından yönetilmeye
alıştık!
Kültürden nasibini almamışlar tarafından
eğitilmeye alıştık!
Günah işleme özgürlüğüne alıştık!
Çocuğa tecavüz edenin, şeytana uydum
demesine alıştık!
Yoksa, alışkanlıklarımız kalıtsal hale mi geldi
de,
İki küçük çocuk, kendilerine yapılan cinsel
saldırıyı resimlerle anlatmaya çalıştılar da
yargıya anlatamadılar.
Ahlak biterse umut da biter.
•••
Hırsızdan, tecavüzcüden rahatsız olmadık.
Uyuşturucu satandan, rahatsız olmadık.
Kara para aklayanlardan, rahatsız olmadık.
Faili meçhul cinayetlerden, rahatsız olmadık.
Garip gurabanın malına çökülmesinden, rahatsız
olmadık.
“Tahkim, bağımsızlığınızın rehin edilmesidir.”
Tahkime giderler, demekten rahatsız olmadık.
Arkalarında dağ gibi Londra mahkemesi var,

denmesinden rahatsız olmadık.
Kirli siyasetten, rahatsız olmadık.
Kara paracı ile yemek yiyen yargıçtan, rahatsız
olmadık.
Tekkede namaz kılan generalden, rahatsız
olmadık.
Ülkenin bugününün değil geleceğinin de
çalınmasından rahatsız olmadık da,
Gece saat 24.00’ten sonra çalınan müzikten
rahatsız olduk?
Müzik biterse, özgürlük biter, sevgi biter, saygı
biter.
•••
Şort giyen genç kıza sözlü saldırıda bulunan,
şorttan daha kısa akıllı, fosilleşmiş tipe şaşırma!
LGS’de 20 soruluk Matematik testindeki doğru
cevap sayısı ortalamasının 4,20’de kalmasına
şaşırma!
1 Temmuzdan sonra ocağı çok yakma, fazla duş
alma, fırını çalıştırma, ütü yapma, karanlıkta
otur, yeme, içme ,yüklüce fatura öde, ama
şaşırma!
İnsanların ülkesine olan aidiyet duygusunu
yitirmesine şaşırma!
Marmara denizinin can çekişmesine şaşırma!
Aşık Veysel’in dağları delmesine şaşırma!
Vatandaşın tabağına karışıp porsiyonlarımızı
küçültelim denmesine şaşırma!
Babasının verebildiği 20 lira ile bir hafta idare
eden gence şaşırma!
Okumamış halkın ferasetine güveniyorum,
denilmesine şaşırma!
Eylem yapan öğrencinin bursunun kesilmesine
şaşırma!
Eleştirel düşünme, ortak aklın kullanılması
karşıtlığına şaşırma!
İnsan hak ve özgürlüklerinin yok edilmesine
şaşırma!
Demokrasinin tramvaya benzetilmesine şaşırma!
Basının sansürlenmesine şaşırma!
Ruhlarımızın boşaltılıp, ruh gibi yaşamak
istenmesine şaşırma!
Ey halkım, en büyük sensin, şaşırma
mücadele et.
De ki;
Nerede görülmüş hamam böceğinin, evimizi
ilaçladık diye haklı olduğu?
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Rantçı efendiler sizin çocuklarınız önemli de
bizim çocuklarımızın rızıkları önemsiz mi?
Emekçi ya da emeğin yanındaymış gibi
görünüp sürekli dedikodu, fesatlık, fitnelik
peşindeki Avcı-fırsatçı kimlikleri herkes
bilir. Bakın sosyal medyadaki Müstear isimler attıkları

yalan ve iftiralarla ve kendilerini beğenen 3-5 salakla
birlikte kayboldular gittiler. Biz mücadeleci ve arlı
namuslu insanlarız. Sizin çocuklarınız önemli de bizim
çocuklarımızın rızıkları önemsiz mi?

TEMA Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz “Anız Yakmayın”
lık görevimiz olduğu gibi aynı zamanda hepimizin sorumluluğudur.
Valilikler ve İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından da her yıl
anız yakılmaması ile ilgili genelgeler yayınlanmakta, gerekli duyurular yapılmaktadır. Ancak tüm bu tedbirlere rağmen hala bazı üreticiler tarafından anız yakılmaya devam edildiğini görmekteyiz.
Doğaya, hayvanlara, insanlara kısaca tüm ekosisteme zararlı olan
bu alışkanlığın tamamen bitirilmesi için çiftçilerin devlet tarafından
desteklenmesi ve eğitimlerin artması önemlidir. Anızın bir organik madde olarak toprağa karıştırılması ya da bazı ürünlerde anıza
doğrudan ekim gibi tedbirlerin uygulanabilirliği araştırılmalı, uygun
arazi ve ürün koşullarında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca
anız yakma döneminde denetimlerin sıkılaştırılması ve anız yakma
cezalarının uygulanması da oldukça önemlidir. Bu konuda vatanBuğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte TEMA Vakfı Kozan
daşlara da görevler düşmektedir. Anız yakma ile karşılaştıklarında
İlçe Sorumlusu Derya Deniz, çiftçilere “Anız yakmayın” çağrısında
bu durumu en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektebulundu. Her hasat mevsiminde anız yakılması sonucu toprak ve
dir. Kolluk kuvvetlerininse bu konuda denetimlerini sıklaştırması
çevrenin büyük zarar gördüğünü belirten Deniz, "Her yıl buğday ve
anız yakma vakalarının azalması açısından oldukça önemlidir.
arpa hasadı mevsiminde, birçok tarım alanında hasat sonrası tarlada
Sürdürülebilir tarım, yaşanılabilir bir çevre için anız yakılması artık
kalan değerli sap ve samanlar bazı üreticiler tarafından yakılarak
son bulmalıdır. Unutulmamalı ki anız yakma ile yakılan sadece anız
yok ediliyor. Maliyetsiz gibi görünen anız yakma alışkanlığı, aslında
değil, gıda güvenliğimizin temeli olan verimli tarım
tarım topraklarının özellikle en verimli üst tabakasındaki canlı aktopraklarımızdır".
tivitesi ile organik madde miktarının azalmasına ve toprağın bozulumuna sebep olduğu için her geçen yıl verimin düşmesine sebep
oluyor. Bu da daha fazla kimyasal gübre ve daha fazla tarım ilacı
kullanılmasına neden olarak uzun vadede çok daha fazla maliyete
sebep oluyor. Toprağa geri dönülmesi zor hasarlar veriyor. Yakılan
anızlar sonucu oluşan hava kirliliğinin insanlara ve diğer canlılara
verdiği zarar ise apayrı bir sorun” dedi.
TEMA Vakfı Kozan İlçe Sorumlusu Deniz, anız yakılması konusunda görüşlerine şu ifadelerle devam etti: “İlimizde, özellikle ilçemiz
Kozan'da, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere son yıllarda anız yakılması büyük ölçüde azaldı. Bundan mutluluk duyuyoruz. Fakat Kozan merkezden uzaklaşıldıkça bu zararlı
yöntemin devam ettirildiğini üzülerek görmekteyiz. Anız yakmak,
özellikle ormana sınır olan tarım alanlarında, tarladan sıçramak
sureti ile orman yangınlarına da yol açabiliyor. Bu nedenle anızları
yakma alışkanlığının doğaya, ormanlara, çevreye ve tarım arazilerine verdiği zararlar konusunda üreticileri bilinçlendirmek vatandaş-
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CAMİSİNİN MİNARESİ VE LOJMANI YAPILAN İLK KEZ İÇME SUYUNA KAVUŞAN KIZLARSEKİSİ
KÖY İMAMINDAN VE MUHTARINDAN ZEYDAN KARALAR'A "ALLAH BİN KEZ RAZI OLSUN"
Köyün Güler yüzlü Muhtarı Şaban Özcan mutluydu çünkü köye ilk kez
Zeydan Karalar döneminde içme suyu geldi. 30 yıl köyde resmi imamlık
yapan Mehmet Özden: "Cuma günleri cemaatin su ihtiyacı kendi imkanlarımızla Salmanlı köyünden getirilirdi. Bu hizmeti getirenlerden Allah
bin kez razı olsun" Dedi. Kızlarsekisi köyüne gideceğim inşallah. Cuma
Ali Sarı kardeşime sağlıklı nice gelecek yıllar diliyorum

Genç Meslektaşımız Cuma Ali Sarı kardeşimin sağlığına yeniden tam anlamıyla kavuşması için dualar edildi, kurban kesildi. Kızlarsekisi Muhtarı
Şaban Özcan, Köyün eskimeyen İmamı Mehmet Özden Hocam ile Yine
Emekli İmam Mehmet Özkök, Cuma Ali'nin ailesi ve dostlarla buluştuk.

Esendemir: Anadolu basını tasarruf aracı gibi
görülemez “ANADOLU BASINININ İDAM FERMANI”
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf
Tedbirleri kapsamında Basın ve Yayın giderlerine ilişkin yeni düzenlemenin Anadolu basınının idam fermanı niteliğinde olduğunu belirterek,
“Anadolu basını tasarruf aracı gibi görülemez” dedi
Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti’nin genel kurulunda konuşan
Esendemir, “Yeni düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük gazete alımı yapılamayacağı ve görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone
olunamayacağını kapsamaktadır. Bu düzenleme Anadolu basını için adeta
idam fermanıdır. Gazetelerin elektriğini ve suyunu kesmekle eşdeğerdir.
Anadolu basını bu zorlu süreçte devletten destek beklerken tam aksine
Anadolu basınını çok güç duruma düşürecek bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” diye konuştu.
Türkiye’de en mağdur ve en sıkıntılı meslek grubu olduklarını belirten
TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, şunları kaydetti: “Son yıllarda
çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan
Anadolu basını, pandemi döneminde iyice sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Birçok meslek grubuna çeşitli destekler ve yardımlar sağlanırken maalesef basın camiasına yeterli destek verilmedi. Bu yetmezmiş gibi şimdi
de iyice güç duruma sokulmaya çalışılmaktadır. Gazeteler çalışanlarının
maaşını ödemekte zorlanırken yeni tasarruf genelgesiyle iyice zor durumda kalacak. Tasarruf tedbirlerinin önce Anadolu basınından başlaması
oldukça düşündürücüdür. Anadolu basını Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana
her zaman vatanının ve milletinin yanında olmuş, halkın gözü ve kulağı

haline gelmiş, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Anadolu basınına nefes aldırılması gerekirken iyice nefessiz bırakmaya çalışmak büyük
bir hatadır. Bir an önce bu hatadan dönülmesi ve Anadolu basınına sahip
çıkılması gerekmektedir” dedi.
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Paçahan’dan davullu zurnalı kutlama

Pandemi yasaklarının 01 Temmuzdan
itibaren kalkması ve
normalleşmeye geçilmesinin ardından
İşletmeciliğini Murat
Mercan’nın yaptığı
Paçahan, işyeri önünde davullu zurnalı
kutlama yaptı. Vatandaşları rehavete
kapılmamaları içinde
uyaran Esnaf Mercan,
herkesi maske-mesafe
ve hijyen kurallarına
uymaya davet etti.
Zengin menüsü ve
kaliteli sunumuyla
kısa zamanda Kozan
halkının uğrak yeri
haline gelen, ulusal
basında sıkça yer alan,
Irmak Caddesi üzerinde hizmet veren
Paçahan & Paça Çorba
salonu İşletmecisi
Murat Mercan “Esnaflar olarak 14-15 aydır zor günler yaşadık. Özellikle
biz paça, şırdan, çorba gibi hizmetleri gece verdiğimiz için mevcut yasak
saatleri bize uymuyordu. Saat: 21:00’den sonra müşteri alamıyorduk. Saat:
24:00’den önce kapatmak zorunda kalıyorduk. Zaten müşteri potansiyelimiz 23:00’den sonra başlıyor. Gelen esnekliklerin bize pek bir faydası olmuyordu. 01 Temmuz tam anlamıyla bizim iş yerimizin açılması oldu. Bir
bayram havası olsun hem de bizim yöresel müzik aletlerimiz olan davul ve
zurnayla kutlamak istedik.
Temennimiz fazla rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamıyla silmek
istiyoruz. Tekrar bir kapanma yaşamamak için herkesi Maske, mesafe ve
temizlik kurallarına uymaya devam edelim” dedi.

2 KADINI ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Keşke hayattan ders alınabilse…Aynı şahsın babası da 5 yıl öncesinde yasak aşkın
sonucu bir kadın cinayeti işlemiş müstakbel kayınvalidesini de ağır yaralamıştı.
Kozan'da geçtiğimiz aylarda Eskikabasakal Köyü'nde araç içerisinde
ölü bulunan iki kadının cinayet zanlısı olarak aranan şahıs
yakalanarak tutuklandı.
Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo’nun katil zanlısı
olarak aranan M. A, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
başarılı çalışması sonucu yakalanıp Kozan adliyesine çıkarılan zanlı
tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olayın geçmişi: Melek Elşemo ve Tuğçe Duman Eskikabasakal
Mahallesi Müftü Mustafa Sokak Kanal mevkiin de park halindeki
otomobilde başından ve vücudunda silahla öldürülmüş olarak
bulunmuştu.
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Başkan Atlı “Hurda kamyon olayı
örtbas edilmek mi isteniyor”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, düzenlediği
basın açıklamasıyla kapanan Gaziköy Belediyesi’nden Kozan Belediyesi’ne devredilen bir kepçenin kaybolduğunu ve bir kamyonun ise hurdacıya gayri resmi yollarla satılmak istenirken polis ekiplerince suçüstü
yakalanmasının üstünün kapatılmak istendiğini iddia etti. Atlı, Bilgili
Kurtarma’da çalışan ve hurda aracı getiren Mehmet Mercan’ın videosunu basına izletti. Başkan Atlı, konu hakkında daha sonra savcılığa suç
duyurusunda bulundu.
Başkan Atlı “Videoyu izlediniz. Gaziköy Belediyesi şantiyesinden hurdaya ayrılmış bir kamyonun yasal yollarla değil de gayri yasal yollarla
satılmak istenmesine çok üzüldüm. Daha da üzüldüğüm Kozan belediye başkanı bu olayı duyuyor ve örtbas etmek istiyor. Şoför arkadaşa
böyle bir olayı açığa çıkardığı için çok teşekkür ediyorum. Tutanak
tutmadan bir belediye aracının bir yerden bir yere götürülmesi olacak
iş değil. Senin meclis üyenin yeğenleri ya da yakınları gidiyor kamyonu
alıyor hurdacıya götürüyor böyle bir şey var mı? Derebeyi mi bura?
Burada tek sorumlu sensin. Bu aracın satılmak istendiği açık ve aleni
ortada. Çekicideki arkadaş “abi parayı ne zaman vereceksiniz?” Diyor.
Onlar da kamyonu hurdacıya satıp parasını aldıktan sonra vereceğiz
diyor. Belediyenin bütün birimleri aranıyor hiç kimse bizim haberimiz
yoktu diyor. Kimsenin günahına girmek istemem. Şunun haberi var
diyemem. Ben sadece duyduklarımı ve bilgilerimizi paylaşmak istiyorum. Belediye başkanının bu olay karşısında tavrını şiddetle kınıyorum. Gaziköy Belediyesi’nden bir kepçenin kayıp olduğu iddiaları var.
Bunu da araştırmak lazım. Belediye yetkililerinin bunu araştırmasını
istiyorum. Bir nakliye faturası kestiriyorlar. Tarihleri değiştiriyorlar
aynı günden çıkartıyorlar. İlk kestikleri faturayı iptal edip ileriye yönelik başka fatura kestiriyorlar. Bu resmen hırsızı korumaktır.
Hurda aracın satışı belediyenin değil meclisin yetkisinde. Meclis karar
alır, Devlet Malzeme Ofisinden fiyat alır ve hurdasını devlet malzeme
ofisine satar.
Bir imar uygulaması oldu. Kendisinin meclis üyesi, belediye başkan

yardımcısı Ruhi Gül’ün Üniversite bölgesinde bir arsası var. Yaklaşık 10
dönüm ortaklı. 1/1000’lik planlar geçerken bunu da içinde geçirip kat
artışı yaptırmak istiyor. Bu arsaya normalde 4 kat yoğunluk verilmiş
geçmişte. Bizden oranın 8 kat olmasını istiyorlar. Daha sonra bizim
meclis üyesi arkadaşlarımız arsanın üstünde bir mahkeme kararı olduğunu öğreniyor. Mahkeme karar alarak 2 kata düşürüyor. Ve mahkeme
kararını bizden gizliyor. Meclisten geçtikten sonra mahkeme kararının
bir önemi kalmıyor. Bizde mahkeme kararına uyduk. Kat yoğunluğunu
2 kat verdik.
Şantiyenin orada bir arsa var. Belediye başkanı ısrarla diyor ki burayı 3
kat yapın. İlle 3 katta tutun diyor. Niye tutun? Sonra öğrendik bizde 11
kat yaptık. Çünkü hakkı oydu. Burayı 3 katta tutup, değerini düşürüp
Müteahhit Hilmi Tanrıverdi ile ortak düğün salonu yapacağı dedikodusu çıktı.” Şeklinde konuştu. Başkan Atlıya basın açıklamasında
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Eroğlu ve Suat Erkan eşlik ettiler.
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AKLIMI
KULLANIRSAM
SUÇLUYUM
ARAP AGA
Halk Köşesi

Hani keyfi gıcırlar böbürlenir ya aynen öyle. “On
dönüm bostan, yan gel yat oğlum Osman “Çal
çırp, sağı solu dolandır, kazanda nasıl bir yöntemle kazanırsan kazan bir kılıfına uydur kazan.
İtibar sahibi ol, hayatını yaşa oglim Osman.
Hayatımız vıcık vıcık haram saltanatı ile aşna
vişna zaten. Nasıl bir saltanat ama? Hoşunuza
gider mi? Bu halk çalışacak gecesini gündüzüne
katacak, kılı kırk yararak ancak karın doyuracak
parayı kazanacak, onuda bir katakülli ile elinden
alacaksınız. Cıscıbıldak aç bırakın, sonrada karşılarına geçin, alay eder gibi bizden bir isteğiniz
var mı ey vatandaş-ı muhteremler? diye sorun.
Sanki babanızın malını bağışlıyorsunuz. Allah’a
bile bir damla suyu vermeyecek olanlar, vaatlerde bulunuyor vay anasını aklım tavana arasına sıkışıp kaldı. Evet vatandaşın istekleri var,
isteklerini karşılamaya niyetiniz var mı? Önce
niyetinizi bir öğrenelim bakalım. Siz nasıl bir
konfor içinde yaşıyorsanız, fakir fukarada sizin
gibi konfor içinde yaşamak istiyor. Haydi buyurun isteklerini yerine getirin. Tutan mı var sizleri.
Öyle milletin birikmiş gazını almakla yürümüyor
bu akçeli işler. İsteklerini buruşuk kâğıtlara not
alıp, sonra not aldığınız istekleri buruşturup çöp
tenekesine atmayasınız sakın. Biz o tezgâhlara
çok tanık olduk. Vatandaşın gözleri önünde sinsi
sinsi sırıtarak gizli plânlarınızın şovunu yapın,
sonra vatandaş arkasını dönünce orta parmak
şow’u yapın, kurnaz tilkiler sizi! Arkadaş hüsrana uğraya uğraya hayallerimiz yıkıldı. Milletin
durumu ortada herkes endişe içinde geleceğe
kuşku ile bakıyor. Gözlerinizle görüyorsunuz, göz
göre göre göz boyama ticareti yapıyorsunuz.
Millet oy... anam oy... yandım diye çığlık atıyor,
siz milletle alay eder gibi, ağlamayın diye teselli
etmeye kalkışıyorsunuz. Birde yemek porsiyonlarını küçültün nasihatı verin şimdi oldu mu
yani? Hani ülke sizinle şaha kalkmıştı. Nerde
görülmüş kuru kuru tesellinin karın doyurduğunu? Birde bir çaresine bakarız ayağına yatıyorsunuz. 19 yıl bu milletin derdine çare bulamayanlar, hâlâ biz çareyiz diyorsa, utanacak surat
var mı böyle suratsız suratlarda? Çaresizliğe bir
çare bulamayan çaresizler,
nasıl çare bulacakmış? Hayret! Milletin19 yıl
anası ağlamış, hâlâ vaatler dizisi ile millete laf
salatası yediriyorsunuz. Milletin başına çarpar
gibi yok şöyle hizmet ettik, yok böyle hizmet et-

tik. Ülkeyi uçurduk ayağına ülkeyi yardan aşağı
uçurdunuz enkazı yar dibinde hurdaya döndü.
Ulan kötü huyum, nerde buldun böyle kötü
bir huyu? Peki millet sadakaya neden muhtaç
arkadaş? Neden çıkar amacı güden hizmette
varsınızda? Vatandaşın yarasına merhem olacak
hizmette yoksunuz? Bu yarayı gündeme getirdik
mi ellahım uyuz hastalığına yakalanmış gibi her
tarafınızı bir kaşıntı tutuyor. Millet zaten doğrudan ve dolaylı yoldan vergisini veriyor. Amaç
vatandaşa hizmetse, vatandaşa hizmet yapılsın.
Neden özel birileri özel olarak kalkınsın diye
gayret ediyorsunuz? O özel birinin bizden üstün
olma özelliği ne tarafı? Yükseklerden uçuşu mu?
Vatandaş kalkınırsa ülke kalkınır. Böylesi daha
makbule geçmez mi? Neden o çok özel birileri
yabancı ülkelere servet kaçırıyor? Farkında değil
misiniz? Ekonomik krizin ana sebebi işte bu
dışarıya servet kaçırmaları. Arkadaş ülke yağmalanıyor, milletin varını yoğunu dış ülkelere kaçırıyorlar, hâlâ derin kış uykusundasınız uyanın
artık. Geçin bu işkembeden martaval okumaları.
Palavralarla karın doyurduğunuz yeter. Bilen
bilmeyende sizin gibileri vatandaşa hizmet ediyor sanacak. İhaleler vatandaşın cebini milyar
dolarlarla şişiriyor ya, fazlasını size versinler olur
mu? Arkasındanda çıkın ortaya din iman edebiyatı yapın. Olur bizde o edebiyatı okuduk ya!
uyuşuk Murtaza’ya döneriz artık. Arkadaş milleti
dininden soğuttunuz be...! millete din satacağım derken, millete külahı ters giydirdiniz. İşte
tamda sizin hayal ettiğiniz gibi bir ülke olduk.
Haksızlığın hukuksuzluğun, her türlü kepazeliğin
rahatça at koşturduğu bir ülkede yaşıyoruz ya,
daha ne istiyorsunuz? Sizin gibilerin toprakta
yeri olur mu bilmem, ama bizim yüreğimizde
zerre kadar değeriniz varsa o yüreğe lanet
okurum. Gelen canımızdan bir parça koparıp gitmiş, giden canımızdan bir parça koparıp gitmiş,
hâlâ aynı teranede aynı nakarata takılı kaldık.
Beyni arızalı olan beyinsizlere gelince, bu bizim
kaderimiz deyip razı olmuşlar kadersizliğe. Soyulmuş soğan gibi soyulmak hoşlarına gidiyor.
Biz neden böyle kötü durumda yaşıyoruz diye
hesap sorma gereği duymayan arızalı koyun
sürüleri ile bulduk belayı. Ya hesap sorma işini
politikacılara bırakıyorlar, yada Allah’a havale
ediyorlar. Kendileri hesap sormayı akıllarına
bile getirmiyorlar akılları firar etmiş beyinlerin-

den. Neye yaradı? Bir işe yaradı mı aleyhlerine
gelişen gelişmeleri uzaktan izlemiş olmaları?
Bu dünyada soramadıkları hesabı, öteki bir
yalan dünyada mı soracaklar? Yapanın yaptıgı
yanına kâr kaldıktan sonra, gitsinler analarının
damına, üstüne buz gibi bir soğuk su içsinler de
müsait bir taraflarını soğutsunlar gayri. En altta
kalarak eziyet çeke çeke yaşayan kahır yüklü
kervan yolcularına destan yazsan nafile. Dini
ve milli duygularını okşa, mayışıp zevkten dört
köşe olurlar. Yahu siz ve sizin gibiler gerçekten
Allah’a inanıyor mu? Biz az değil çok şüpheciyiz.
Gerçekten Allah’a içtenlikle inanıyor musunuz?
Rol yapmıyorsunuz değil mi? Vay dostum vay!
Allah’a gerçekten inansaydınız, gerçekten gerçeklerin peşinden koşar böylesi düzenbazlardan
hesap sorardınız. Ama hesap soracak yürek
var mı sizde? Şeyhiniz milyar dolarları götürür,
sizin gibilere onar kuruş dağıttımı sevincinizden
bin takla atar huzurunda zikir eylerdiniz. Bakara suresini alay konusu hâline getiren, “Cuma
günleri atıyorum bir bakara makara suresi
tiviti işimi yürütüyorum.” diyecek kadar ileri
giden din şarlatanı Allah’sız birinin (Egmn.Bğş)
ın arkasından ellerinizi ovuşturarak koşarsanız,
ben sizin Allah’ınıza nasıl inanayım ki? İçinizden
gelmeyen şahsi çıkar amaçlı dostlugunuza güveneyim. Yüzünüzü cıncıkla sıyırmışsınız, pişkin
pişkin sırıtıyorsunuz. Ve vatandaşın tüylerini
nasıl yolarımın yollarını arıyorsunuz. Yapılan bir
çok usulsüzlüğü biliyorsunuz, hem de bizim
bilemediklerimizi derinlemesine biliyorsunuz,
işinize öyle geldiği için bile bile göz ardı ediyor,
payımıza ne düşer bunun hesabını yapıyorsunuz
gibime geldi. Siz şimdilik yüzen geminin güvertesindesiniz, baş kaptanın ne dümenler çevirdiğini bizden iyi bilirsiniz. Şunun idrakına iyi varın,
batan gemiyide ilk olarak sizler terkedeceksiniz.
Hiç değişmeyen kötü berbat bir huyunuz var,
sağ zihniyetten şikâyetçi olursunuz, yine sağa
zihniyetin kucağına koşarsınız. Neye yaradı?
Sırf bu yüzden bu ülkenin iki yakası bir araya
gelmedi ki, bu ülke yıkılırsa, sebebi sadece
şahsi çıkar hesabı yapan sizler olacaksınız.
Çünkü bu ülkenin kurucu partisi CHP 70 yıldan
beri tam yetki ile iktidara gelemedi.
İftira siyaseti ile bir yere varamazsınız.
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ŞALGAM DEYİP G
Ben annemin karnındayken babam şalgam satarmış. Doğarken
Şalgamcıyım. İlkokul, ortaokul,
lise, üniversite. Dönemin siyasal
yönetimiyle zıtlaşmamdan dolayı
10 yıl ara verdikten sonra halen
de şalgam satıyorum. Bu gidişle
ölürken de Şalgamcı öleceğim...

BAĞKUR'SUZ, SGK'SIZ
İLAÇSIZ KALDIK DEVLET DAHİL KİMSEYE MİHNET
EYLEMEDİK, YAĞCILIK YAPMADIK, SIRNAŞMADIK,
ÖMRÜMÜZ BOYUNCA ÇIPLAK HAYATTAN GEÇİNDİK

Bizim Cihan yazmıştı bir makalesinde "Kozanlı şalgamcılıkla kitap okumayı
birbirine pek yakıştırmasa da" diye.
80'li yıllarda bir ortaokul öğrencisiyken tartıştığımız Mediha isimli bir terzinin kızı bana alaylı bir şekilde gülerek "Şalgamcı" dediğinde çok şaşırmış ve
üzülmüştüm. Hatta Şevkiye'deki Tahtacı Türkmenlerden Seher Aslan isimli
can arkadaşım şiddetle beni savunduğu için Fen bilgisi öğretmeninden haksızca bir tokat yemişti(Tahtacı Türkmenlerin sınıfsal çelişkilere tepki koyabilecek nitelikte ve ne kadar bilinçli olduklarına işaret etmek için yazdım)

...GÜCE OTORİTEYE İTAAT ETMEDİK, ZALİME HEP TAVIR

KOYDUK, YOKSULUN, EZİLENLERİN YANINDA OLDUK,
KIYIDAN, KÖŞEDEN, SAHTEDEN, KALLEŞÇE SALDIRMADIK
Dersane parasını bulamadığımız için şalgam tezgahının başında ders
çalışırdık. Yağmur yağdığında da karşı kahvehaneye kaçardım. İlle de
Cumhuriyet Gazetesi okurdum.
10 yıl ara verdiğimde rüyalarımda şalgam satıyordum, yine başladım.

Mutluyum. Bundan 16 yıl önce bir emniyet müdürünü gazetedeki köşemde
başarısız bulduğumda telefonda bana "ya gazetecilik yap ya da şalgam sat"
dediğinde çok şaşırmıştım. “Sana ne seni ne ilgilendiriyor?!” diye de
çıkışmıştım.

ŞALGAMCILIK NEDEN BATAR BAZILARINA!?

olsun arkamd
gününde köt
ediyoruz diye
diye haber ya
bin 12 bin alı
iyi oldu. Bizd
işler çevirdile
Sonrasında Z
ilgileniyorum
düşeceğini sö
şey yok. şeffa

Koskoca mülki amirlerin, bir kaç okur yazar olmayanın "şalgam şalgam"
figanları arttı gitti bazen şaka bazen de güya istihza ile. Güya beni küçültme,
itibarsızlaştırma çabalarıyla olmadık şaklabanlıklar, kışkırtmalar yapılıyor.
Muhatap alacağım nitelikteki insanları bilirim. Kimi seviyesizleri kaale
almadıkça, seviyesiz seviyesizi bulur, kursak kavurgasını sever misali
azıtabiliyorlar. Müstear adlarla boş beleş alçakça iftiralar yazan 3-5 çakal,
onları beğenen 5-6 isimle birlikte bakın kayboldu gitti…
Şalgamcı olmaktan gurur duyuyorum.
Hele babamdan kalan mirası değerlendirmek onur veriyor insana. Hele
toplumdan, siz okurlarımdan destek alınca...
Winhelm Reich "Dinle ey küçük adam" adlı insan yaşamını anlatan özlü
kitabında "Eyy küçük adam dinle! Sen osssuruk gibi kokuyorsun ama kendini
çiçek gibi güzel kokuyor sanıyorsun" diye zayıf kişilikli felsefesizlere seslenir.
Kendini bilmezler onur duygusunu hayatlarında hiç tatmadıkları için
başkalarının onurunu da kolayca çiğnemeye çalışırlar. Ucuz, yalaka,
kişiliksiz, istikrarsız, gurursuz ve zavallı kimseler çıkarları için iftira ve yalan
da dahil olmak üzere her türlü çirkinliğe bulaşabilirler.
Geçenlerde Mehmet Ali Altıparmak dostumun paylaşımından okudum.
Almanya'daki bir mühendisin oğlu duvar ustası olunca bizim Türkler çok
şaşırmışlar...
Ben kendi sınıfına hain insan tiplerine çok kızarım hem de zavallı hallerine
üzülürüm.
İnsanların üretmeleri, geçinmeleri, meşru yaşamları neden rahatsız eder
kimilerini? Bir iki kişi satır arasında Şalgamcı kelimesini kullanmış.
Garipsedim. Ne var şalgamcılıkta?
Kadınlar elleriyle havuçları diliyorlar. Dolduruyorlar. Çalışıyorlar.
Türkiye'nin en güzel şalgamını üretiyoruz. Annem de, eşim de, çocuklarım
da, yiğenim de, mahallenin kadınları da yanımızdalar. Çalmıyoruz,
çırpmıyoruz, düşürmüyoruz, sahtekârlığımız, borcumuz, sömürümüz,
yapılanları d
fırsatçılığımız, vicdansızlığımız, adaletsizliğimiz yok.
E bundan da
...
peşindeler.
Lan var ya c
değirmenleri
gayrimeşruiy

Ha Büyükşehir Belediyesi işi çıktı
rahatsızlık verdik...

Tavır koyduk, çalıştık, Zeydan Karalar'ı destekledik iyi de ettik.
Kazandı, görev verdi Aski Personel AŞ Yön. Krl.Üyesi olduk. Aylığımız 4.200
TL aboov bir dedikodu, bir yalan, bir iftira kampanyası, (Allah'ın ayetidir.
Allah iftiracıları perişan eder. Kim alçakça iftira ederse hemen savcılığa suç
duyurusunda bulunup hukuki süreci başlatıyorum zaten. Siz iftira edenlerin,
şeytanla işbirliği yapanların sonlarına bir bakın) ne alakası varsa geniş ailem
üzerinden siyasal çekişmelerin yansıması, ilinti kurulması, yüzüme hayırlı

Zadelerden,
verdin ki?!
Yönetim kur
zaman gurur
Sıfatını kaybe
durabilmekti
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P GEÇME TANI!
olsun arkamdan vır vır vır. Allah Allah! Ekmeğimizi paylaştığımız iyi
gününde kötü gününde yanında olduğumuz, her sabah namazında sana dua
ediyoruz diyenler bile önce hayırlı olsun dediler, Adana'da 3 kişi arasına girdi
diye haber yaptılar. 3 ay sonra bankamatikçi yazdılar. Kimisi 30 bin kimisi 20
bin 12 bin alıyor lafları uzadı gitti. Bir çok hemşerimiz Kozanlı görev aldıysa
iyi oldu. Bizden olsun da dediler. Bazıları önden hayırlayıp arkadan basitçe
işler çevirdiler. İşsizliğin çok olduğu bir ilçede epeyce konuşulduk.
Sonrasında Zeydan Başkana söyledim, ben nasıl olsa basın işleriyle
ilgileniyorum. Aski'nin basın sorumlusu olayım. Dedim. O da maaşımın
düşeceğini söyledi. Yazmak zorunda değilim, hesabını veremeyeceğim hiçbir
şey yok. şeffafın kralıyım 3500 TL alıyorum. Yapılmayan işleri yaptırmaya,

ni

0

,

ezilen yoksul halkın yanında yer aldınız!?
Herhangi bir yönetim kurulu üyeliği Kozanlıdan seçilince iyi mi olur kötü
mü?

Şimdi sorum size ey okuyucu: Hadi istemez dışarıdakiler

Kozanlının biraraya gelmesini de Kozanlı neden birbirinin ayağından çeker?
Amaa hasetlik, kıskançlık, cahillik insana neler yaptırmaz ki!
İnsanlar neden kendi sınıfına hainlik ederler?
Evet ben Şalgamcıyım. Veremeyeceğim hiç bir hesabım yok. Emekçiyim ve
emeğin de sesiyim. Bir gazete çıkartıyorum 15 yıldır. Aylık giderim 20 bin
TL. 1 TL verip gazeteye abone olamayanlar "sen gazatacı deel misin?"
dediğinde kafamdan su dökülüyor. Sınırlarım var, herkesle kesinlikle
muhatap olmam ve çok güçlü duvar örerim ama polasız yumurtlayanlar var...
Şalgamın imalathanesini kurdum, bunu da sizlerin desteğiyle büyütmeye
kararlıyım.
Basın sorumluluğunu daha iyi yapacak olanlar varsa buyursunlar yapsınlar.
Benim için mecburiyet, olmazsa olmaz, şart değil...
Siyaseten kimsenin önünü kesmek istemem. Tam aksine açmak isterim.
Kıskanmam.

Bana Şalgamcı desinler, varsın desinler.

yapılanları da kamuoyuna aktarmaya çalışıyorum. Haketmediğimi almam.
E bundan da rahatsız olanlar var. Her dönemin adamları, tilkiler fitne
peşindeler.
Lan var ya cümlesine tapındığınız, kuyruk salladığınız, ömrünüz boyunca
değirmenlerine su taşıdığınız, yalakalık yaptığınız memleketin
gayrimeşruiyetleri çarpsın sizi emi!

Suç Zeydan başkanda!
Zadelerden, eşraftan dolu kimseler varken Şalgamcının oğluna niye görev
verdin ki?!
Yönetim kurulu üyeliği bankamatikçilikse yazın hadi, yer mi? Yemeeez... O
zaman gurursuzluk, alçaklık yapmayın, sınıfına hain iğrenç kıskançlar!
Sıfatını kaybetmiş korkaklar, cesurluk daima halkın ve ezilenlerin yanında
durabilmektir. Hangi haksızlığa, hukuksuzluğa karşı tavır koyabildiniz de

Rantçı, şaibeli,
karanlık adam,
fırsatçı; faizci, tefeci,
adaletsiz, ayrıştırıcı,
güvensiz, kamyon,
demir, fazla mesai ve
her türlü
hırsızlık yapmış;
fesat, boşboğaz
afedersiniz
dümbük,
itibarsız, şantajcı,
kalp kıran, cahil,
elinden, dilinden ve
belinden emin olunmayan, onu bunu
ekmeğinden, aşından
etmiş, 1.derece ve hiç

bir yakınına torpil, çıkar vb sağlamış, kamuyu iç etmiş,
yoksulun, fakirin, garip gurebanın, öz ailesinin malını, mülkünü, hakkını,
hukukunu gaspetmiş, göz dikmiş demesinler... Uzatır giderim Alimallah!
Şöyle bir aynaya bakın ulan?!
İnsanların meşru geçimleriyle alay ettiklerini sanan zavallılar varsın yollarına
devam etsinler. Onları Halk'a ve Hakk'a havale ettim.
Ben hiç bir kulun önünde eğilmiyorum. Kralına da eyvallahım yok!
Allah beni ve zürriyetimi her türlü haramdan uzak kılsın.
Ben Şalgamcıyım ya siz?
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Belediye Meclis Üyesi Suat Erkan “Belediyeye
ait bir araç nasıl satılmaya götürülüyor?”

Kozan Belediyesi Meclis Üyesi Suat Erkan, kamuoyunu meşgul eden
hurda kamyon olayını Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündeme
getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın konu
hakkında suç duyurusunda bulunduğuna vurgu yapan Belediye Meclis
Üyesi Suat Erkan, kaybolduğu iddia edilen kepçenin ise araştırılmasını
istedi. MHP’li belediye meclis üyeleri ile Başkan Özgan arasında hırsızlık
var mı? Yok mu? Teşebbüs mü? tartışması yaşandı. Başkan Özgan olayla
ilgili belediyenin görevini yaptığını ve gerekli bilgilerin toplanılmasının
ardından suç duyurusunda bulunulması konusunda Zabıta Müdürü
Osman Taş’a talimat verdi.
Meclis Üyesi Erkan “Büyükşehir yasasıyla Gaziköy Belediyesi’nden Kozan
Belediyesi’ne devredilen ve hurdaya ayrılan bir kamyon belediye başkanına çok yakın bir isim tarafından kurtarıcı aracı çağrılarak hurdacıya
getirilip satılmak isteniyor. İki vatandaş geliyor Gaziköyde bir kamyonları
olduğunu ve hurdacıya sanayiye götüreceklerini ve araç satılınca da parasını ödeyeceklerini söylüyorlar. Polis ve zabıta aracı yolda çevirince sivil
vatandaşlar bizim kamyonla ilgimiz yok demiş. Çekicinin şoförü nasıl
ilginiz yok deyip aracı yüklerken çektiği resimleri polise göstermiş. Kurtarıcı şoförü resmi gösterince açıklıyorlar bundan Belediye Meclis Üyesi
Kenan Avan’ın haberi var diye. Zabıta Müdürü Osman Taş geliyor. Kenan
Avan’ın bilgisi var yanlışlıkla sanayiye götürüldüğünü söylüyor ve hırsızlıktan tutanak tutulmuyor. Kurtarıcı firma faturayı da Kozan Belediyesi’ne
kesiyorlar. Kurtarıcıya hurdacıya satıldıktan sonra parasını vereceklerini
söylüyorlar. Aracın şoförü adamlarını sonradan tanıdığını ve bu kişilerin

Kenan Avan’ın yeğeni olduklarını söylüyor. Burası bir devlet kurumu.
Böyle bir şey olamaz. Belediyeye ait bir araç nasıl satılmaya götürülüyor.
Belediye envanterinde olan bir kepçenin ise kaybolduğu iddia ediliyor.
Araştırılmasını istiyoruz” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, hurda kamyonun Gaziköy Şantiyesi’nden a çıktığından haberi olmadığını söyledi. Haberi olduğunda ise
şantiyeye götürülmesi talimatını verdiğini belirtti.
Zabıta Müdürü Osman Taş “Şahsıma bir telefon geldi. Telefonda Kozan

Belediyesi’ne ait hurda bir aracın Gazököy’den Kozan’a doğru yola
çıktığı söylendi. Hemen emniyeti aradım. Emniyet herhangi bir bilginiz var mı müdür bey dedi. Bende bilgimiz yok dedim. Emniyetle
beraber sanayi kavşağına gittik. Bir müddet sonra araç geldi ve aracı
aldık. Aracın önünde 3 tane şahıs vardı. İçlerinden birisi “Kenan
Avan’ın bilgisi dahilinde geldi” dedi. Bende dedim ki Kenan Avan’ın
bilgisi dahilinde geldiyse onla telefonda görüşmemiz lazım dedim.
O şahıs Kenan Beyle görüştü. Sonra Kenan Bey beni aradı. Benim
bilgim dahilinde oldu. Şantiyeye götürün. Herhangi bir şey yok dedi.
Sonra Belediye Başkanımız Kazım Özgan’ı aradım. Başkanımda
şantiyeye götürün dedi.
Fatura olayına gelince. Bu faturanın ödenmesi lazım. Kurtarıcı
bizden habersiz faturayı kesmiş. İlk faturayı kesmesini ben
söyledim. Adam parasını hemen istedi çünkü. Emanet parası
verilmesi lazım. Muhasebe müdürüyle görüştüm. Parası hemen
vermemiz lazım. Adam parasını istiyor dedim. Muhasebe müdürü
ben size emanet parasını çıkarayım ondan sonra faturasını kessin
dedi. Ahmet Bilgili ile görüşüp fatura durumunu anlattım. Emanet
paradan sonra tarih olması lazımmış dedim” şeklinde konuştu.
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül ise hakkındaki iddialara cevap vererek “ Çok ortaklı olan arsayı 2005 yılında aldık.
1994 yılında Belediye Meclisinin aldığı karar aylık dört emsali 1.6.
2004’den 2014’de kadar benim burayla ilgili hiçbir talebim olmadı. O
dönemlerde hem belediye başkan yardımcılığı görevi yaptığını
hem de 2 dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundum.
Hiçbir zaman rant derdim olmadı” dedi.
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Göllerde bıçaklı kavga: 5 yaralı
zan Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılar tedavi altına
alınırken, durumu ağrı olan yaralılardan Berat Kılıç
ve Ali Kılıç Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine
sevk edildiler. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Kozan’a bağlı Göller Yaylası’nda aralarında husumet
bulunduğu iddia edilen Küçükcan ve Kılıç aileleri arasında Cuma namazına çıkışında meydana gelen kavga
da 5 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı.
İddialara göre aralarında husumet bulunan Küçükcan ve Kılıç aileleri namaz çıkışında bir birine sözlü
saldırıda bulundu. Daha sonra bu sözlü saldırı bıçaklı
kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Mehmet Küçükcan,
Cengizhan Küçükcan, , Ali Kılıç, Yusuf Kılıç, ve Berat
Kılıç çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Ko-
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Kozan Belediyesi “Mezbahanede çalışan işçinin
maaşı Belediyenin şirketinden ödenmiş”
sonra o işçinin çıkışı yapıldı. Maaşları ödenmiş bu işçinin dekontları vs
her şeyi var, adam şirkette gözüküyor fakat özel bir şahsa ait Mezbahanede çalışıyor. Mezbahaneyi kimin çalıştırdığını herkes biliyor.(Yine Atlı’yı
kastediyor.)Ödemeyi şirket yapıyor, Şirket kimin Kozan Belediyesinin
milletin değil mi bu şirket. Milletin parası özel bir şahsa nasıl veriliyor?
Nasıl gidiyor.”dedi.
Suat Erkan’ın arsa ortaklığı ve düğün salonu ortaklığı iddialarına karşılık.
(Hilmi Tanırverdi’yi kastediyorlar) Allah’a şükür kimseye diyet
borcumuz yok diyerek ; “O müteahhit kim diye soran Başkan Özgan
müteahhitle görüşen de şerefsizdir, yapan da şerefsizdir. Çok şükür
üçüncü dönem Belediye başkanlığını yapıyoruz.1/1000 lik imar planı
görüşülürken kimlerle nerede plan yapıldığını görürsünüz.” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında MHP’li meclis üyesi Suat Erkan’ın Belediyeye ait hurda kamyonun
satılması olayının hırsızlık olarak nitelendirmesinin ardından açıklama
yaparak ; “Özel bir şahsa ait Mezbahanede (MHP İlçe Başkanı Nihat
Atlı’yı kastederek) çalışan işçinin maaşını Belediye şirketinden ödenmesi
mi hırsızlık yoksa Belediye şantiyesinde bulunan kamyon mu hırsızlık”
dedi.
Başkan Özgan ; “2014 seçimleri sonrası bana bir kasaptan bir telefon
geldi, Mezbahanede çalışan bir kasaptan maaşınızı nereden alıyorsunuz
diye sordum. İmar limitet şirketinden dedi. Oranın o dönemki şirketin
genel müdürü muhasebeci Ahmet Tanrıverdi’ye söyledim ve bir gün

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Beyazıt Yıldırım hasta kabule başladı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Beyazıt YILDIRIM Kozan
Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne
başladı. Hastaneden yapılan
açıklamada "Hastane yönetimi olarak kendisine "Hoş geldiniz" diyor
İyi Çalışmalar diliyoruz." denildi.
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TEŞEKKÜR
S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin 2018-2019-2020 yılı birleştirilmiş olağan genel
kurulumuza katılarak bizleri onure eden başta Kozan Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgan’a, Kozan Belediye
Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Şenoğul’a, Bakanlık Temsilcisi Ticaret İl Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet
Tanrıöver’e, Bölge Birlik Temsilcisi Sayın Hüseyin Karabulut’a, Bölge Birlik Temsilcisi Sayın Nevzat Alpağan’a,
Terziler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Sinan Turhan’a, Kongremize katılamayarak çelenk gönderen AESOB
Başkanımız Sayın Niyazi Göğer’e, Esnaf Odalar Birliği Başkan Vekili Sayın Ünsal Perçin’e, Esnaf Odalar Birliği
Başkan Vekili Sayın Mehmet Güveloğlu’na, Esnaf Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Veysel Bolat’a, Sayın
Süleyman Oğuz’a, Sayın Hacı Emin Ünal’a ve Sayın Tayfun Eker’e, Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Sayın Av.Yusuf
Bilgili ve yönetimine, CHP Kozan İlçe Başkanı Sayın Bünyamin Sedefoğlu’na, Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı
Sayın Muammer Özçelik’e, Deva Partisi Kozan İlçe Başkanı Sayın Güngör Avan’a,Memleket Partisi Kozan İlçe
Başkanı Sayın Gökhan Kunt’a, Büyük Birlik Partisi Kozan İlçe Başkanı Sayın Gürdal Topal’a, İYİ Parti Kozan İlçe
Başkanı Sayın Veysel Sırkıntı’ya, Ak Parti Kurucu İlçe Başkanı Sayın Durmuş Ali Yıldız’a, Kozan Ticaret Borsası
Başkanı Sayın İdris Çevikalp’e, Kozan Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahbazoğlu’na, Beldetaş Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Erkan Karaoğlu’na, Esfane Başkan Sayın Hüseyin Şahin’e, Çukurova Esnaf Koop Başkanı Sayın
Ali Metin’e, Pozantı Esnaf Koop Başkanı Sayın Zamir Kalas’a, Karaisalı ve Çevre Koop Başkanı Sayın Hüseyin
Demircioğlu’na, Doğu Akdeniz Koop Başkanı Sayın Sami Karnas’a, Aladağ Esnaf Koop Başkanı Sayın Resul Uçar’a,
Yeşilova Esnaf Koop Başkanı Sayın Murat Şahin’e, Saimbeyli Esnaf Koop Başkanı Sayın Mustafa Ambarcı’ya,
İmamoğlu Esnaf Koop Başkanı Sayın Hüseyin Sert’e, Esnaf Odalar Birliği Denetim Kurul Üyeleri Sayın Kenan
Çakmak’a, Sayın Fikret Yılmaz’a ve Sayın Yunus Aytekin’e, Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Muhammet
Yorulmaz’a, Kozan Terziler Odası Başkanı Sayın Yakup Cihanker’e, İmamoğlu Şoförler Odası Başkanı Sayın Halil
Keskin’e, Ceyhan Tuhafiyeciler Başkan Vekili Sayın Tuncay Karabey’e, Lokantacılar Oda Başkanı Sayın Şefik Aslan’a,
Ayakkabıcılar Oda Başkanı Sayın Ali Süme’ye, Mahmuratcılar Odası Başkanı Sayın Cengiz Kozacıoğlu’na,
Kantinciler Oda Başkanı Sayın Ergün Evrenkaya, Fotoğrafçılar Oda Başkanı Sayın Bünyamin Yüce’ye,Yorgancılar
Oda Başkanı Sayın Yahya Yılmaz’a, Kasaplar Oda Başkanı Sayın Murat Yağmur’a, Mermerciler Oda Başkanı Sayın
Bülent Öğrü’ye, Boztahta Mahallesi Muhtarı Sayın Yüksel Şahbazoğlu’na, Şevkiye Mahallesi Muhtarı Sayın Bilal
Özdemir’e, Altıntaş Danışmanlık Sahibi Sayın Emine Altıntaş’a, kongremize katılamayarak çelenk gönderen, iletişim
araçlarıyla arayan dostlarımıza, esnaflarımıza, delegelerimize ve ismini sayamadığımız
çok değerli davetlilerimize teşekkür ederiz.

S.S. Kozan Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Yönetim
Kurulu Adına &
Başkan Üzeyir ÖZTÜRK

14

SON FİKİR

06 TEMMUZ Salı

2021

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

İyİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu
“Kozan’da devlet vatandaşını kucaklayamamıştır”
İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, Kozan’da
geçtiğimiz yıl yaşanan Kuyubeli’nde başlayan ve çevre
köylere sıçrayan orman yangınını meclis gündemine taşıdı.
İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu 25 Haziran
TBMM konuşmasında; Giresun ilindeki afeti kast ederek
"Devlet bir bölgeye öz, bir bölgeye üvey evlat muamelesi
yapmaması gerekir." Dedi.
Vekil Çulhaoğlu mecliste yaptığı konuşmada “23-24 Ağustos 2020 tarihinde Kozan’a bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde
ormanlık alanda başlayan yangında 200 hektardan fazla
ormanlık alan zarar görmüş, vatandaşlarımızın 80’ni ağır
hasarlı, 32’si az hasarlı olmak üzere evleri ve ağırları yanmıştır. Burasının afet bölgesi ilan edilmesi ve hibe desteği
alması gerektiğini söylemiştik. Adana AFAD İL Müdürlüğü bugüne kadar tespit ettiği 66 mağdur aileden 33 haneye TOKİ tarafından ev yapılması için Afet Başkanlığına
yaklaşık 10 gün önce yazı göndermiş. Yani bir karış bile
mesafe alınmamış. Yangının olduğu tarihlerde yaralar

hemen sarılacak dendiği halde yaralar halen sarılmamıştır.
İktidara buradan soruyorum 66 mağdur aileden 33 haneye
ev yapılacak. Geri kalan 33 hane ne yapacak? Onları evsiz
barksız mı bırakacaksınız? Devletin asli görevi nedir? Devletin imkanlarını böyle zor günlerde kullanmayacaksınız
da ne zaman kullanacaksınız? Kozan’da devlet vatandaşını
kucaklayamamıştır.

YÜREĞİR’E ÇUKUROVA EL SANATLARI MÜZESİ
VE UYGULAMA ATÖLYELERİ KURULUYOR
Yüreğir Belediyesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen ‘2021 Yılı
Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı’ kapsamında ‘Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama
Atölyeleri’ projesinin protokolü Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı
Murat Ayhan Benlice ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında
imzalandı.
Proje kapsamında Yüregir Millet Bahçesi içinde Çukurova yöresine ait
el sanatları ürünlerinin sergilendiği bir müze, el sanatlarının
yapıldığı eğitim ve uygulama atölyeleri kurulacak.
‘Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri’ projesi, ‘Adana
Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi’ projesi ile ilişkili
olacak şekilde turizm destinasyon noktasının devamı ve tamamlayıcısı
olacak.
Proje ile Çukurova yöresine ait ahşap, geleneksel ajur tekniği ile
kuyumculuk, tekstil, seramik ve minyatüre dayalı el sanatları ürünleri
sergilenecek, buraya gelen yerli halk ve yabancı turistlere el
sanatları ürünlerinin uygulamalı yapılışı gösterilecek ve denemeleri
yaptırılacak. Ayrıca satış yerinde ise ürünlerin tanıtım ve satışları
yapılacak. Projenin bir diğer ortağı ise Adana İl Milli Eğitim
Müdürlüğü.
Proje ile Yüreğir’in bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Yüreğir

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana turizmine katkı
sağlayacak, kültürel ve yöresel birikimimizi yansıtacak olan bu
projenin Yüreğir'imiz ve Adana'mız için hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
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Ortak Kültürel mirasın korunması tanıtılması
için uluslararası işbirliği projesi

Ortak Kültürel mirasın korunması tanıtılması için uluslararası işbirliği
projesi “Ortak Kültürel mirasın korunması tanıtılması için uluslararası
işbirliği projesi " kapsamında projenin tanıtılması için Çukurova Üniversitesinden Proje Koordinatörü Prof.Dr. Nuriye Say,Toros Dernekleri
Federasyonları genel başkanı Cenap Erol,Hürriyet Gazetesi Adana bölge
temsilcisi Erdal Fernergiz,DHA Adana bölge müdürü Bekir Karakoca
Proje Sekreteri ve Toroslar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Usanmaz Kozan’ın tarihi ve güzelliklerini gezerek Proje ortağı
olduğu Kozan Belediyesini ve Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret sonrası Kozan Kalesi başta olmak üzere Kozan’ın konaklarını, tarihi çarşıları ile sokaklarını gezen heyet Kozan Barajında tekne turu attıktan
sonra Dağılcak sosyal tesislerini gezdiler.
Toros Dernekleri Federasyonları genel başkanı Cenap Erol ; “Avrupa Birliği ve Türkiye arasında, özellikle kültürel alandaki işbirliğini geliştirmek ve
insanlığın ortak değerlerini ortaya çıkarmak amacı taşıyan hibe programları kapsamında çok paydaşlı projenin, desteklenmeye uygun
görüldüğünü ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren Cenap Erol, projenin ana yürütücüsünün
Adana Toroslar Federasyonu olduğunu, Çukurova Üniversitesi ve İtalyan
Wigvam Clubs’ın da eş yürütücü olduğunu söyledi.
Erol, Adana Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Adana Müze Müdürlüğü,
Kozan Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Çukurova Aşçılar Derneği ve
Kınalı Eller Kadın Hareketi’nin projenin katılımcıları arasında yer aldığını
söyledi.
Proje kapsamında; Adana kırsalı saha ziyaretleri, yerel yemek yarışmaları
ve yemek kursları düzenlenecek, belgesellerle birlikte yazılı ve görsel tanıtım materyalleriyle Adana’nın tanıtımının yapılacağını söyleyen Cenap
Erol, geniş bir konsorsiyumla 15 ay boyunca yürütülecek projeyle asıl
hedefin, Adana’nın tarihi yemeklerinin ortaya çıkartılması ve günümüz
yemek menülerine taşınması olduğunu açıkladı.
İtalyan ve Türk aşçıların hem Adana hem de İtalya’da düzenlenecek organizasyonlarla, gastronomi alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasının,
Türkiye’de bu alanda düzenlenen ilk çalışma olduğunu vurgulayan Erol,
başta turizm alanı olmak üzere ilişkili birçok alanda önemli kazanımlar
elde edileceğini belirtti.
Projenin koordinatörlüğünü yürüten Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say ise; projede öncelikle kültürel
bir miras olarak, Adana’nın kırsalındaki zengin sosyo-kültürel değerlerden biri olan ve aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş yemek kültürüne
ait bir envanterin hazırlanacağını, böylece kırsal turizmin gelişmesine ve
kırsal kalkınmaya da katkı sağlanacağını dile getirdi.
Proje koordinatörü Prof.Dr. Nuriye Say; İtalya ile ortak yürütülecek projenin İtalya ayağında da bir lezzet festivalinin düzenleneceğini ve Adana’nın
tanıtımının Avrupa’da da yapılacağını, İtalya Wigvam Club’a bağlı yetkin
İtalyan aşçıların Adana yemeklerini öğrenerek, kendi ülkelerinde tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; “Proje ortağı olduğumuz “Ortak
Kültürel mirasın korunması tanıtılması için uluslararası işbirliği projesi
" kapsamında misafirlerimizi tarihi ile turizmi ile kaleleri ile kadim şehir
Kozan’ımız da ağırlamaktan onur duyduk.Kozan Kaleleri başta olmak
üzere Tarihi Konakları,Tarihi çarşıları ,sokakları ile Kapodokya’ dan Akdeniz’e kadar bölgesel bir geniş bir alan ile değerlendirilip geniş bir yelpazesi ile hitap edecek bir bölge olduğunu söyledi.
Başkan Özgan; “Belediye olarak Kırsaldaki kadınların yaptıkları yöresel
ürünleri tescil markası alarak ürünleri Sosyal yaşam merkezinde hazırlayıp açtıkları yöresel ürünler satış noktası ile hem bölgeye hem de Türkiye’nin her yerine internet üzerinden satış yaparak hem kırsal yerlerdeki
vatandaşımız kazanıyor hem de Kozan
kazanıyor. Yöresel
ürünlerin özelliklede kırsaldaki yemek
kültürünün tanıtılması
konusunda proje ortağı
olduğumuz bu projesi
biz sonuna kadar
destekliyoruz.”
şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk’ten gövde gösterisi

S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına 4. dönem yeniden seçildi.
Temsilcisi Nevzat Alpağan seçildiler.
Açılış konuşması yapan Başkan Öztürk “Öncelikle kongremize Adana’mıza, Kozan’ımıza, esnaf
ve sanatkârımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim
bizi utandırmasın. İnşallah bundan sonraki
süreçte kurumumuzu geçmiş dönemden daha
iyi yerlere getireceğiz ve temsil edeceğiz. Esnafımıza daha fazla emek ve zaman harcayacağız. 4.
Dönem yeniden oy çokluğuyla seçildim. Kongreye katılım çok yüksekti. Esnaflarımızın bizlere
gösterdikleri teveccühü boşa çıkarmayacağız.
S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Esnaflarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
Kooperatifinin 2018-2019-2020 yılı birleştirilDeğerli delegelerimize, esnaflarımıza ve davetlimiş olağan genel kurulu Üstün Park Düğün Sa- lerimize çok teşekkür ederim” dedi.
lonunda yapıldı. Tek liste halinde girilen seçim- AESOB Başkan Vekili Ünsal Perçin yaptığı
lerde mevcut Başkan Üzeyir Öztürk, 3 yıllığına
konuşmada kongrenin hayırlı uğurlu olmasını
yeniden S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
dileyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçildi. Katılımın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan “Olağan
yoğun olduğu kongrede Başkan Öztürk, katıgenel kurulunuz hayırlı uğurlu olsun. Belediye
lımcılara ve delegelere ve esnaflara teşekkür etti. başkanı olarak Kozan’ı temsilen sivil toplum
Kongreye Kozan Belediye Başkanı Sayın Kaörgütleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz.
zım Özgan’, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı
İnşallah bundan sonra da devam edecek. PandeSüleyman Şenoğul’, Bakanlık Temsilcisi Ticaret
mi dönemi belli bir noktaya geldi. Esnaflarımız
İl Müdür Yardımcısı Mehmet Tanrıöver’, Bölge
biraz zorluk çekti. Bundan sonra esnaflarımızın
Birlik Temsilcisi Hüseyin Karabulut’, Bölge Bir- işlerinin daha iyi olması dileğiyle. Buraya katıllik Temsilcisi Nevzat Alpağan, Terziler Federas- mak beni onure etti. Hepinize teşekkür ederim”
yonu Genel Başkanı Sayın Sinan Turhan, Esnaf
dedi.
Odalar Birliği Başkan Vekili Ünsal Perçin, Esnaf Protokol konuşmalarının ardından gündem
Odalar Birliği Başkan Vekili Mehmet Güveloğlu, maddeleri ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.
Esnaf Odalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri
S.S. Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Veysel Bolat’, Süleyman Oğuz, Hacı Emin Ünal Kooperatifi Başkanlığına 3 yıl için yeniden seve Sayın Tayfun Eker, siyasi parti temsilcileri,
çilen mevcut Başkan Üzeyir Öztürk’ün yönetim
oda başkanları ve delegeler ve çok sayıda davetli kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Fatih İncetopluluğu katıldı.
ler, Mukadder Özgüner, Tahsin Çetin ve Salim
Kongre Saygı duruşu ve hemen akabinde İstiklal Kaynak. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Latif
Marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanlı- Yıldırım, Muhammet Yorulmaz, Yakup Cihanğına Bölge Birlik Temsilcisi Hüseyin
ker, Hacı Turgut ve Durmuş Ali Öztürk.
Karabulut, Kâtip Üyeliklerine Bölge Birlik
Denetim Kurulu Asil: Mehmet Fatih Görüş ve
Münif Özkan. Yedek Denetim Kurulu Üyeleri:

Ferit Kökyıldırım ve Harun Değirmenci.
Bölge Birliği Temsilciliklerine Üzeyir Öztürk,
Fatih İnceler ve Salim Kaynak seçildi. Yedek
Üyeler: Muhammet Yorulmaz, Yakup Cihanker
ve Mehmet Fatih Görüş.

