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Nihat Atlı “Belediye berbat ve çok kötü 
400 işçinin hakkını biz koruyoruz”
“Şirket kapatılırsa işçiler ortada kalacak. Özgan’ın samimiyetine inanmıyoruz” 

Son yıllar hakkında en çok 
konuşulan siyasetçisi, Milli-
yetçi Hareket Partisi Kozan 
İlçe Başkanı Nihat Atlı, Otağ 
TV’de yerel ve ülke gündemi 
değerlendirdi. Büyükşehir ve 
Kozan Belediyesi’nden 
çıkarılan işçilere sahip çıkan 
Başkan Atlı, “Siyasette her 
zaman vardım” dedi. 
Ağlıboğaz ve Türkeli Mahal-
lelerindeki tapu ve imar soru-
nuna da değinen Atlı, şimdi de 

tarım alanı sorununun çıktığını söyledi.   “Doğru bir karar verdi YSK. Vicdanen rahatım. 
Devletim böyle uygun görmüş. Bize de karara saygı duymak düşer.” Cumhur ittifakının 
ilçe başkanlarıyla bir araya gelmek ve Kozan’a hizmet etmek istiyorum bunların desteğine 
ihtiyacım var dese samimi olarak bütün desteği verirdik.                          2-3 ve 4’de

Kürşat Arslan’ın hiçbir terör örgütüyle 
yakından ve uzaktan ilgisinin olmadığını, 
ekmeğinin peşinde bir öğretmen olduğu-
nu, yüzlerce öğrenciye satranç sporunu 
sevdirdiğini söylemiştik. Yetkilileri ve 
devleti uyarmıştık!eksiz ve işsiz bırakılan 
Kürşat Arslan’ın suçu neydi?       2’de

Satranç Öğretmeni Kürşat Arslan’ın suçsuzluğu kanıtlandı

BÜYÜKŞEHİR YOL VE SİNEK KONUSUNDAKİ 
ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Erol Kozanoğlu rahatsızlığından 
dolayı yarı felç geçirdi

12’de

10’da

İKİ ÖLÜM

Kemancı 
Sarı Mehmet

16’da
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Nihat Atlı “Belediye berbat ve çok kötü. 
400 işçinin hakkını bizkoruyoruz”
“Şirket kapatılırsa işçiler ortada kalacak. Özgan’ın samimiyetine güvenmiyoruz” 

Son yıllar hakkında en çok konuşulan siyasetçisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Otağ TV’de yerel ve ülke gün-
demi değerlendirdi. Büyükşehir ve Kozan Belediyesi’nden çıkarılan 
işçilere sahip çıkan Başkan Atlı, “Siyasette her zaman vardım” dedi. 
Ağlıboğaz ve Türkeli Mahallelerindeki tapu ve imar sorununa da deği-
nen Atlı, şimdi de tarım alanı sorununun çıktığını söyledi.   
Atlı’yla Otağ TV’de yaptığımız röportajından özetler: “31 Mart se-
çimlerinde biz hep projelerimizi ve yapacaklarımızı konuştuk. Ancak 
başkaları geçmişi konuştu. Kalbimi kalaylattım demiştim. Böyle devam 
edecek. Kalaycılar sağlam. Seçimlerde bana göre de az oy aldım. Ama 
buna şükür. Tartışılan bir seçim olsaydı tüm haklarını kullan. Buna 
kimse itiraz etmezdi. Ama 12 bin oy fark var ortada. Aynı durumda 
ben olsaydım seçilmiş belediye başkanını şikâyet etmezdim. Diyelim 
ki şikâyet oldu. Mazbatayı bana verdiler. Alırdım mazbatayı. Sonra 
derdim bu bizim hakkımız değil. Aldığımız oy bu. Aynı şartlar bana ve-
rilseydi istifa ederdim. Bunu kim yaparsa toplumda saygınlık kazanır. 

“Doğru bir karar verdi YSK. Vicdanen 
rahatım. Devletim böyle uygun görmüş. Bize 
de karara saygı duymak düşer”
Hakkımın yendiğini düşünmüyorum. Doğru bir karar verdi YSK. 
Vicdanen rahatım. Devletim böyle uygun görmüş. Bize de karara saygı 
duymak düşer. 2. Ağır Ceza Mahkemesi senin Yargıtay’da yargılandı-
ğının ve ceza aldığın bir mahkeme var dedi. Bu cezadan dolayı senin 
Memnu haklarını vermiyorum dedi. Biz de Yargıtay’a itirazda bulun-
duk. Memnu haklarımızı aldık. YSK’ya verdik ancak zamanlamada 
sorun oldu. Geçmiş dönemde emsal karar var. O karara dayanarak YSK 
2. Partiye verdi.  Benim sayemde doğuda HDP’den seçilen belediyelere 
kayyum atandı. Bir suçlu varsa bu biziz. Keşke zamanında Yargıtay’a 
itirazımızı yapsaydık. 

Üzülüyorum Kozan’ın bir 5 yılı gitti. Son seçimde 7. Partiye gitti. 
Bugün beraber olduğun insanla yarın karşı karşıya olabiliyorsun. Yarın 
karşı olduğun insanla bugün aynı çatı altında siyaset yapabiliyorsun. 
O’nla aynı çatı altında bir daha siyaset yapmam (Musa Öztürk’ü
 kastediyor). 
Seçimden sonra gezmemden insanlar çok memnun oluyor. Aslında 
insanlar siyasetçilerden çok fazla bir şey istemiyor. İnsanlar beni dinle 
diyor. Bir yere gittiğimde 2-3 saat vatandaşımızı dinliyorum. Sorunu 
varsa çözmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince cenaze ve düğünlere 
gidiyorum. 

Belediye berbat ve çok kötü… Cumhur İttifakı olarak ilk meclis top-
lantısında biliyorsunuz ki bizim Kozan’ın önemli problemlerinden biri 
Ağlıboğaz ve Türkeli Mahallelerinin Tapu ve İmar sorunu. Biz burayı 
çözecektik ama tarih vermedik ama en geç 1-1,5 yıl içinde çözeceğiz 
dedik. Çünkü uzmanlara sorduğumuzda bunu anlattılar. Kendisi de 2 
ay içerisinde çözeceğiz dedi. 

“Kazım Özgan yüzünden bir de tarım 
alanı sorunu ortaya çıktı; bu adama nasıl 
güvenelim?!”
Biz grup toplantımızda dedik ki, belediye başkanının getireceği ve 
inandığımız projelerin tamamına destek vereceğiz dedik. Gerekir-
se Ankara’da da yardımcı olalım, Ağlıboğaz ve Türkeli’nin imar ve 
tapu problemini çözelim dedik. Cumhur İttifakımızın belediye meclis 
üyesi Hazım Dağlı gündem dışı söz aldı ve anlattı durumu. Çözeme-
di. Orman alanı vardı şimdi de tarım alanı çıkmış. Kitlendi kaldı ora. 
Ankara’ya gidiyorsun, müracaatta bulunuyorsun. Bize söyle de vekil-
lerimizi devreye sokalım, siyasi gücümüzü kullanalım. Bu Ahmet’in ve 
Mehmet’in meselesi değil. Kozan’ın meselesi. Tarım alanı çıktı kitlendi 
kaldı. Biz bu adama nasıl güvenelim? 

Cumhur ittifakının ilçe başkanlarıyla bir ara-
ya gelmek ve Kozan’a hizmet etmek istiyorum 
bunların desteğine ihtiyacım var dese samimi 
olarak bütün desteği verirdik. İşçileri çıkardı. Bize 

yakın kimseleri çıkardı. Bana gelen raporda 556 işçiyle 

devralıyor. Çıkarılan işçi sayısı100. Şuanda imar çalışan 

işçi sayısı 533. Tasarruf tedbiri diyorsun 80 tane geri alı-

yorsun. Tedbir diyorsun 5 tane belediye başkan yardım-

cısı atıyorsun. Maaşları 8 bin TL olsun diyorsun. 
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“400 işçinin hakkını biz koruyoruz”
“400 işçinin kaderi cumhur ittifakı meclis üyelerinin elinde” başlıklı 
haberle ilgili konuşan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “Kozan’ın 
yararına olan samimiyetine inandığımız bütün projelerine biz evet di-
yeceğiz. Hem meclis olarak hem de siyaseten yardımcı olacağız dedik. 
Ama bir proje getirmedi. Yeni şirket kurulmasıyla alakalı olarak zaten 
aktif haldeki bir şirketi almışlar. Yanlış ve yalan haberlerle bizi toplum-
da kötülemeye ve suçlamaya çalışıyorlar. Biz şirkete karşı çıkmadık ki. 
Biz belediye başkanına bu konuda yetki verilmesine karşı çıktık. Neden 
karşı çıktık? Konkordato ilan edecek. İmar Limitet şirketinin bünyesin-
de faaliyet gösteren işletmeleri yeni şirkete aktaracak. Konkordato ilan 
edildiğinde birinci alacaklı devlet…
 İmar Limitet’in önceden devlete sigorta ve vergi borcu var. 
Bu borçlarda güme gidecek. Oradan çıkan işçilerde tazmina-
tını alamayacak. 3-5 sene ya da daha fazla. Asıl 400 işçinin ka-
derini bizim üstümüze yıkacaklar. Çıkışını verecek hepsinin.
 Şirketi kapatırsa işçiler ortada kalacak ve İstediğini alacak yeni şirkete. 
Asıl biz koruyoruz 400 işçiyi. Biz yetkiyi reddediyoruz. Eski işçileri 
almayacak. Samimiyetine güvenmiyoruz.  
Çalışamıyorsanız gelmeyin bırakın o zaman. O işi yapacak var. Biliyor-
du akıbeti. Sen benden daha iyi biliyordun. Belediyenin içinden kuruş 
kuruş hesap alıyordun. Ve bu akıbeti biliyordun niye geldin oturdun? 
Bırak. Bu işlerinden altından ben de kalkamazsam ve bırakmazsam 
namerdim. 
Burası küçük yer. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Siyaset yapıyo-
rum diye insanları yalanla dolanla kandırmak bir gazeteciye yakışıyor 
mu?(Kozan Haber gazetesini kastediyor) Yarın 3 gün sonra gitti. Biz 
yine buradayız. Ne olacak? Biz yetkiyi veririz ama onun samimiyetine 
güvenmiyoruz. Bize sordu mu şirket alırken? Gelip bizi çağırsa, konu-
yu izah etse, biz de fikirlerimizi beyan etsek. Ortak bir kararla kendisi-
ne yetkiyi verirdik. Yarın 400 işçiyi kapının önüne koyarsa vatandaşa 
nasıl izah edeceğim? 

Biz bile bile asgari ücret ettik bunların 
maaşını. Ders verdik bunlara…
Bize bilgi verilmiyor. Bize bilgi vermediği konuları komisyona havale 

ediyoruz. Şirketin gelirlerini ve giderlerini istiyoruz vermiyor. Sen bana 
bilgi vermezsen ben de senle beraber olmam. Ben de işçi çıkartırdım 
ama bankamatikçileri çıkarırdım. Ben olsam Ramazan ayında kimseyi 
çıkarmazdım.
Bürokraside ekibinle gelirsin ama işçinin ekibi olmaz. Şimdi Zeydan 
Karalar belediye başkanı oldu. Bakıyorum çengel bıyığı olanlar yandan 
bıyıklarını kesmiş. Ağzının içine döküyorlar. En büyük Zeydancı onlar 
oldu. Çok da yadırgamıyorum.
Biz bile bile asgari ücret ettik bunların maaşını.(Belediye Başkan 
yardımcılarını kastediyor) Ders verdik bunlara. Hem yalan söyle-
dikleri için hem de benim seçilmiş belediye meclis üyelerimi kapıda 
hiç yetkisi olmayan imar limitet işçisine üstünü aratmaya kalkıyorsun. 
Ve talimatı belediye başkanı verdi diyor. Sen bunu nasıl yapıyorsun? 
Hangi hakla aratıyorsun? Sen böyle yaparsan biz de elimizden gelen 
zorlukları çıkarırız. Bize iyi niyetli gel biz de sana öyle yaklaşalım. 

Böyle bir sıkıntı olacağını bilsem çekilirdim

Keşke Kozan’da seçim olsaydı. Bıraksın istifa etsin. Seçim olsun. Ben 
her zaman varım. Kaybettiğin gün Sivas’ı buldun. Sana gönül veren 
insanlar var nereye gidiyorsun? Zaten ortalığı karıştıran 3. arkadaş. O 
da dilekçe verdi. Ama zaman aşımına uğradı. O zaman şikâyet etseydi-
niz. Böyle bir sıkıntı olacağını bilsem çekilirdim. Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a sözünün eri 
olarak çok güveniyordum. Bankamatikçilerin dışında 
kimseyi çıkarmayacağım, ekmeğinden etmeyeceğim 
diye söz vermişti. Bunu CHP genel başkanı da dedi. Varsa banka-
matikçi çıksın. Şuanda çıkardığı insanların çoğu oy verdi ona. Güven-
di. İşten çıkışlarının devamının geleceği de söyleniyor.
Her tarafta sinek var. Seçime denk geldiği için larva döneminde ye-
terince mücadele edilmedi. Kabadayı Zeydan Karalar bu yanlıştan 
dönsün. Bunun kendi kararı olduğunu düşünmüyorum. Bana bir akra-
bam “200 oyum var. İki kızımı işe alacaksın” dedi. Ben de “2 kızını işe 
almıyorum. 200 oyunu da istemiyorum” dedim. 
Tasarruf tedbiri diyorsun hayır çarşısını kapatıyor-
sun, sağlık istasyonunu, cenaze hizmetlerini pasifize 
ediyorsun. Sen belediyesin bunlar senin asli görevin. 
Seçim bitiyor. Nerde kalmıştık? Diyenler nerede? 
Diye Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı’yla 
alay ediyor. Yakışıyor mu bu sana? Geçmişte kader 
birliği ettiğin bir insan… 
Biz gençliğimizi sporla kurtaracağız diyoruz. Bayan Gü-
reş takımını kapatıyorsun, (Güreş Takımı Hocası Kozan 
Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ı ziyaret ederek 
“Kozan Spor yönetimi işimize son verdi” demişti) (Kozan 
spor’u kaderine terk ediyorsun, Ekmeği kesiyorsun. Adana 
Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bütün belediye 
başkanları talepte bulunuyor. Çıkıp bir talepte bulunmadı. 
Bizim Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerimiz Kozan’ın 
eksikliklerini anlatıyor. Cumhur İttifakı üyeleri 200 Km alt 
yapısı yapılmış yolların asfalt sözünü aldık büyükşehirden. 
İşi bitince eve gidiyor. 
Düğünde ve cenazede göremiyorum. Meclis üyelerimizle 
haber gönderiyor aman bana fazla yüklenmesin diye. 
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Arıtmanın kredisi çıktı
Mansurlu yolunun ve arıtmanın sözünü aldım. Hatta 
kredisi de çıktı arıtmanın. Tamer Dağlıy’la konuştum. 
O’nu da büyükşehir yapacak. Zeydan Karalar bu konuy-
la ilgilenirse ona sahip çıkarız. Bizim vekillere de deriz. 
O’nu kabadayı kimliğiyle seviyorum. 
Musa Öztürk’le ilk 3 ayında yolumuzu ayırdık. Niye işçi 
çıkardın? Diye tepki koydum. Sabah’ın 5’inde çöp top-
layan adamı kim girdirirse girdirsin bunla uğraşılır mı? 
Şehrin trafik akışı tekrar gözden geçirilmeli. Palmiye 
Caddesi’nde sıkıntı var. 
Benim kazanıp kazanmamam önemli değil. Önemli olan 
Kozan’ın kazanması. Seçim bitti beni Aile Bakanlığı’n-
dan aradılar. Başkanım yerleri hazırla dediler. Huzurevi 
için en az 7 dönüm yer. Engelli, yaşlı bakımevi ve uyuş-
turucu ile mücadele için 10 dönüm yer ayarla dediler. 
Tam 3 tane hizmetten olduk. Daha sonra 2 tane kumarha-
ne işleten kumarhanelerin sahiplerini çağırdım ve ruhsat-
larınızı iptal ettirmelerini ve mekânlarını kapatmalarını 
istedim. Bu işle uğraşan yerlerin hepsini kapatacağımı 
söyledim. İdarecilik bu. Kozan’da 120 tane randevuevi 
var dedim. Fuhuş operasyonları yapılıyor. Diyorlar ki 
sen asayiş misin? 2 tane kulüpçüyü çağırıp kendi elle-
riyle mekânlarını kapattırıyorum. Neyim ben? Yetkimi 
böyle kullanıyorum işte.  
Ülkenin Cumhur İttifakına ihtiyacı var. Komşularda-
ki durumu biliyorsunuz. Terör aldı başını gidiyor. Bu 
ülke selamete çıkana kadar Cumhur İttifakı gider. Gayet 
uyumluyuz. Halk ve ilçe bazında uyumluyuz. Tek parti 
gibiyiz. Birbirimizi tanıdıkça ısındık. Milletvekili adayı 
olmam. Genel başkanım derse kabul ederim. Milletvekil-
liği benim işim değil. Kozan talihsizlik yaşıyor. Siyasette 
varım. Mevcut belediye başkanının peşindeyim. Adım 
adım takip ediyorum. Siyasette kavga olmaz. Kavga pe-
şinde değilim. Resmen belediye meclis üyelerimizi baskı 
altına almaya kalktı. Bizim meclis üyelerimize dikkatli 

konuşsun. Ülkü Ocakları başkanını ve emekliliğine 6 ay 
kalan birini ülkücü diye işten çıkarıyorsun. Ondan sonra 
benden ne bekliyorsun? 
Kendi de maaş almasın madem tasarruf 
tedbirleri diyor. İktidarın bütün kay-
naklarını yağdıracaktım. Projelerimin 
kaynakları da hazırdı. Zeydan Karalar’ı 
belediye başkanı olarak kabul ettik. Ama 
yanlışı olursa karşısında oluruz. Şuan in-
sanlar bulgur kazanı gibi kaynıyor. İşçi çı-
kışlarında daha dikkatli olsun. Ekmeğinin 
peşinde olan insanları da çıkarmasın.
 İmar Limitet’in asıl borcu devlete. Esnafa çok borç 
yokmuş. İmar Limitet’ten alacağı olan esnafları çağırır 
şu şartlarda öderim derim. Pazar yerlerine güneş enerjisi 
projemiz vardı. Belediyeye büyük gelir getirecekti. Ya 
bunları yapacak. Ya da gidecek. Her şeyimle hizmete ha-
zırım. Kaktüs park projem var. Sonuç hayırlı olur inşal-
lah. Gönül isterdi tek tek Kozanlı hemşerilerimizin elini 
sıkayım. Köylerimizi geziyorum. Çözeceğimiz problem-
leriniz için Kozanlının emrindeyim. Kozanlı hemşeri-
lerimiz her zaman başımızın tacıdır” şeklinde konuştu. 
Nihat Atlı’yla yapılan röportajımızı binlerce kişi izledi.
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İBRET
Çukurova, dini, tarihi ve coğrafi özelliği itibariyle dünyada tek bölge dense sanırım mübalağa yapılmış 
olmaz. 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyılda tümüyle Türkiye’nin gözbebeği olmuştur. Seyhan ve Ceyhan 
nehirlerinin cennetten geldiği hadis-i şeriflerle de tescil edilen bölge, Yahudi kaynaklarında dünya 
cenneti olarak nitelendirilmektedir

       Çukurova, dini, tarihi ve coğrafi özelliği iti-
bariyle dünyada tek bölge dense sanırım mübalağa 
yapılmış olmaz. 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıl-
da tümüyle Türkiye’nin gözbebeği olmuştur.
     Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin cennetten gel-
diği hadis-i şeriflerle de tescil edilen bölge, Yahudi 
kaynaklarında dünya cenneti olarak nitelendiril-
mektedir. Münbit, bereketli toprakları, bol su kay-
naklarıyla Çukurova, içerden ve dışarıdan nice in-
sanlara can vermiş, hayat olmuştur. Öyle ki bölge 
insanının hem fizik hem de psikolojik ve kültürel 
dokusuna doğrudan etki etmiş; Dünya ve Olim-
piyat şampiyonu merhum İsmet ATLI 1940’lı ve 
1950’li yıllarda Balkanlardan göçmen olarak gelen 
beyaz tenli soydaşlarımızın daha sonra yöre insanı 
gibi esmerleştiğini yazmıştı. Yani bu verimli ova-
nın iklimi, sağlı-sollu, olumlu-olumsuz, insana dair 
her şeye tesir etmiştir.
     1940’ların sonundan başlayarak özellikle 50’ler-
den itibaren modern tarım vasıtalarının Türkiye’ye 
girmesi, Çukurova’nın yazgısını tamamen değiş-
tirmiştir. Ovanın artezyen kuyularıyla sulu tarıma 
başlaması üretimde, çarpan etkisi olarak geliri 10 
misli katlamıştır. İşte o yıllarda pamuk, beyaz al-
tın takısıyla ovaya taç olmuştur. Verimin böylesine 
artması bazı yöre insanını tabiatıyla şımartmıştır.
     Bu yazımın kahramanı, aslında son derece sıra-
dan bir insan iken ovanın sunduğu bol nimetlerle 
olumsuz şekilde değişmeye başlamış; toplum nez-
dinde sosyal statüko sayılan Kozan’ın merkezinden 
ev almayı da 50’lerin ortasından itibaren başarmış 
olması, densizliğini kat kat artırmıştı. Üstüne üst-
lük o zaman Kozanın en belalı iki ailesinden biri-
ne kızını vermesi, diğerinden de kız alması adamı 
büsbütün şirazeden çıkarmıştı. Zarurat-ı diniye-

den olan kuralları çiğnemekten hiç çekinmiyordu.
     Şahsın pervasızca haykırdığı parolası şu idi: 
‘’DİN YIKILMAZSA DÜŞMAN 
YIKILMAZ!..’’ Adam bu sapkın düşüncesiyle 
yalancı şahitler kullanarak nice insanların canını 
yakmıştı. Hesap etmediği bir şey vardı : ALLAH 
!..(cc)
     Haddini aşmış bu anlayışla tarlalar kazanmış, 
aklı sıra böylece çocuklarının geleceğini garanti et-
miş olacaktı. Ama bilmiyordu ki Hadis-i şerifte:’’ 
Kim zalime yardım ederse, Allah (cc) o zalimi o 
kişiye musallat kılar’’ Buyrulmuştur. Haksız ka-
zandığı tarlalar yüzünden Cenab-ı Hak, torununu 
yıllar sonra o kişiye musallat kılmış!.. Hem de ne 
musallat kılış!..
     1970’lerin başında büyük oğlu, ortasında da 
ikinci oğlu beklenmedik bir şekilde ölüverdiler. 
1980’lerde belediye, evini yüzde bir fiyatına kamu-
laştırdı. Böylece adamın beli kırılmaya, ekonomisi 
de yıkılmaya başlamıştı.
     1980’lerin sonunda torununa, tarlalarımızdan 
halalarınıza da bir miktar bahçe yeri vereceğim de-
yince, torun kürek sapıyla 80’nine merdiven daya-
mış dedesini öldüresiye dövüyor; çevreden insan-
lar yetişerek hastaneye ulaştırıyorlar; canını ancak 
kurtarabiliyor. Bu öfkeyle su altı 200 dönüm arazi-
sini satıyor; azgın torunlar tehditle satılan tarlaların 
bir kısmını geri alıyorlar. Dedelerini köydeki evin-
den men ediyorlar, sattığı tarlaların parasını enflas-
yona kaptırıyor ve ellerin evinde beş parasız vefat 
ediyor. 
Bu, dünyadaki ceza!.. Çoğu zaman bakıp da gö-
remediğimiz olayların içinde o kadar çok ibretler 
vardır ki!.. Şemsettin İnceler: Müftü-ü Esbak
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Gerek ekonomide 
olsun, gerek bilim 
ve teknikte olsun bu 
alanlardaki yetersiz 
oluşumuz Türkiye’yi 
nerelere savurdu. Kaf 
dağının arkasındaki 
bir mağarada kış 

uykusunda…
 Bahar ayları yaklaştığında hafifçe göz kapaklarını açar gibi 
olur. Miskinliğinden yatak keyfini tercih eder. Amaan kele-
ee! Boşveerr! gördüğüm tatlı rüyalar dururken gerek var mı 
bahar aylarının iç açıcı mutluluğuna? Çiçekler açsın bana ne, 
açmasa da olur. Varsın olsun ağaçlarımdaki yapraklar hizana 
dönsün. Dalları çırılçıplak kalsın. Ben rüyamda gördüğüm 
cennete inanırım. Gerçek değil yaşadığım yalan dünya. 
Ölürüm gördüğüm hayali cennet uğruna. Hurilerin canı sağ 
olsun. Türkiye yalan sandığımız gerçek dünyada yok. 
Gerçek sandığımız yalan dünyada çoktaann ölü.
70 yıl dile kolay. Menderes ve Celal Bayar’ın topraklarımıza 
taşıdığı felaket. ABD emperyalizmi üstümüze bir karabulut 
gibi çöktü. Neyimize karışmadı ki? İçimize karıştı. Dışımı-
za karıştı. Resmen yetiştirdiği özel işbirlikçilerle ağzımızın 
ortasına tükürdü. Darbelerle terbiye etti. Fitne bombaları ile 
terbiye etti. Depremlerle terbiye etti. Bu kötülüklerini bildi-
ğimiz halde bile bile ABD’den dostluk bekliyoruz. Yılanın 
dostluğu ağzındaki zehir boşaltan dişini sökene kadarmış. 
Dişini sökersen zararsızdır. Sökeceksin dişini. Esad ne de-
mişti? “ Amerika’ya teslim olmaktansa onunla savaşmak en 
geçerli yoldur. Öl teslim olma!” yılanın zehir boşaltan diş 
sökmediğin sürece tehlikelidir.    
İkinci Dünya Savaşı büyük yıkımlar sonucu sona ermiş Hit-
ler Almanyası, Mussoloni İtalyası ve Japonya savaşı kaybet-
mişti. Müttefik devletler, SSCB, İngiltere, ABD savaşı ka-
zanmıştı. Sıra geldi dünyayı paylaşmaya. Türkiye ABD’nin 
kısmetine düşmüş. Suriye de SSCB’nin kısmetine düşmüştü.
Türkiye bütün zorlamalara rağmen savaş dışında kalmayı 
başarmış ama tek başına bağımsız kararlar alacak durumda 
değildi. Nedeni de birçok alanda yetersiz kalması idi. Ba-
ğımsızlık savaşından yeni çıkmış bağımsızlığına kavuşmuş 
ama yoksulluk batağında çırpınıyordu. Bu zor koşullara 
rağmen bazı ilerlemeler kaydedilmiş sanayileşme sürecine 
girmişti. İlkel tarımdan makineleşmeye geçmiş, eğitimde de 
arayışlara girmişti. Köy enstitülerini eğitim sistemine kazan-
dırmıştı. Bilimde, teknikte, endüstride, eğitimde, kültürde, 
sanatta ağır aksak olsa da bazı ilerlemeler kaydediyordu. 
Ancak!
Dış baskılar giderek baskılarını yoğunlaştırıyordu. Demok-
rasiye geç baskısı İnönü’yü iyice bunaltmıştı. İnönü, ülkenin 
zayıf gücünü bildiği için SSCB ile olduğu kadar Batılı ülke-
lerle de ilişkilerini geliştirmiş, bu ülkelerle iyi geçinmenin 

Türkiye için hayra olduğuna kanaat getirmişti. Batılı ülke-
lerin baskısı ile çok partili demokratik parlamenter sisteme 
geçiş sürecini başlatmıştı. Türkiye demokrasiye hazırlıklı 
değildi ama zorunlu idi. Tedbiri de elden bırakmıyordu. 
Cehalet bir ülkenin felaketi demektir. Demokrat Partisi 
kuruldu. Demokrat Partisi 1946 seçimine girdi ise de seçimi 
kaybetmişti. 1950’de seçimi kazandı. İsmet İnönü halkın 
iradesine saygı göstererek iktidarı DP’ye teslim etti. Celal 
Bayar, Menderes ikilisi iktidara hazırdı.
Bazı muhalif kafalar İsmet İnönü’yü suçlar. Yahu Ameri-
ka İsmet İnönü döneminde Türkiye’ye girdi. Evet, doğru 
Amerika ile İsmet İnönü arasında bir yakınlaşma oldu. Ama 
İsmet İnönü Amerika’yı Türkiye’nin içine asla sokmayı 
düşünmedi. Arasında daima bir mesafe koydu. Celal Bayar’a 
ve Menderes’e şu uyarıları ünlüdür: 
“Büyük devletlerle aynı yatağa girmek ayı ile aynı yatağı 
paylaşmak gibi bir şey”
“ Ve sizi ben bile kurtaramam!” 
Verdiği mesaj, büyük devletlere fazla güvenme, benim bile 
gücümü aşar. 
Menderes’in ilk icraatı Türkiye’yi küçük Amerika yapmak 
oldu. Sovyetler Birliği hiç tehdit değilken Sovyet tehdidi 
bahanesi ile Türkiye’yi Nato’ya üye etmek istiyordu. Başar-
dı. 1951’de Amerikan çıkarlarını korumak için Kore’ye as-
ker gönderdi. Sözde kahramanlık destanı yazdı. Ve 1952’de 
Türkiye Nato’ya girdi. İşte o an Amerika bize tam girdi. 
Cephede kazanılan savaş masa başında kaybedildi. Marshall 
yardımları başladı. Amerika çöpe atacağı hurda teknolojile-
ri Türkiye’ye kakalamıştı. Teknoloji üreten fabrikalarınızı 
kapatın ben size ucuz teknoloji veririm. Süt tozu gibi bozuk 
gıdalarla sağlığımızı bozdu. Hiçbir iyileştirici özelliği olma-
yan ilaçlara bağımlı hale geldik. Yani kobay gibi kullanıldık. 
1954’te Amerikan üslerinin topraklarımıza yerleşmesi ile 
hepten rotamızı kaybettik. Amerika önemli kurumlara kendi 
adamlarını yerleştirerek ülke kontrolünü iyice eline geçirdi. 
Darbeler dönemi başladı. Bilimsel eğitici bir eğitim siste-
mi olan köy enstitülerini kapattırdı. Hurafe eğitimi ağırlıklı 
İmam Hatip okullarının açılmasının yollarını açtı. Siz tek-
noloji ve bilim üretmeyin. Ölü yıkayıcı imam yetiştirin. Biz 
bombalarımızla ölü yıkayıcılarına bol müşteri buluruz. Ve 
cehalet hız kazandı. Bilmem ne dağında bir ağaç varmış o 
ağaca çabıt bağlarsan birçok derde deva gelirmiş. Millet bir 
ağaç buldu derdine deva bulacak ya!  Ağaca çabıt üzerine 
çabıt bağladı. Halk kendi dertlerine çare buldu mu? Bilmi-
yorum. Ama ağacı kuruttuklarından eminim. Kutsal evliya 
yatırları öyle çoğaldı ki dağdaki bir adamın mezarını kutsal 
saydılar. Ziyaret üzerine ziyaretle ödüllendirdiler. Ve Millete 
bilim dendi mi öcü görmüş gibi kaçardı. Hacı hocalara mus-
ka yazdırmak daha caizdi. Uzattık. Burada bırakalım. 
Amerika Türkiye’nin feleğini o biçim şaşırttı.

YETERSİZLİĞİMİZ GÖZLER ÖNÜNDE
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Satranç Öğretmeni Kürşat Arslan’ın Suçsuzluğu Kanıtlandı
Kürşat Arslan’ın hiçbir terör örgütüyle yakından ve uzaktan 
ilgisinin olmadığını, ekmeğinin peşinde bir öğretmen oldu-
ğunu, yüzlerce öğrenciye satranç sporunu sevdirdiğini söyle-
miştik. Yetkilileri ve devleti uyarmıştık!
110 gün cezaevinde boşu boşuna yatırılan, yeni doğmuş 2 
aylık bebeğini göremeyen, 3 yıldır öğretmenlik lisansı iptal 
edilen, ekmeksiz ve işsiz bırakılan Kürşat Arslan’ın suçu 
neydi?
Arslan’ın, anası, babası, ailesi, köyü belli. Arslan, bütün ce-
maat ve tarikatlardan uzak, Atatürkçü, Türkiye Cumhuriye-
ti’ne ve milletine özünden bağlı bir vatanseverdir. Her zaman 
söyledik ve savunduk. Her zaman haklının yanında olduk. 
Kurunun yanında yaş yanmasın dedik. 

İnce ailesinin acı günü
Eski Milli Eğitim Şube Müdürü, 2 Ha-
ziran İlkokulu Öğretmeni Mustafa İn-

ce’nin Eşi, 
İnce Ecza-
nesi Sahibi 
Erhan Melih 
İnce’nin An-
nesi Fatma 
İnce hak’ın 
rahmetine 
kavuştu. 
Merhume 

Fatma İnce kılınan cenaze namazının 
ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. 
İnce ailesini bu acı günlerinde aile ya-
kınları, arkadaşları, dostları ve sevenleri 
yalnız bırakmadılar. 
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Mahalli
seçimlere

96
gün kaldı

HARAM’I HELAL’İ İNCELEDE BAK:
YA AHMAK DİYORLAR, YADA AVANAK...
HARAM DOLU HARAM, TENCERE
TABAK...!

(Eski MENZİL-Yerel Gazetecilikte 31. Yıl)

NÖBETÇİ
ECZANELER

3. Sayfada

DOĞRUYA DOĞRU
Ne Kozan’da 

Ne Türkiye’de işsizlik yok
Kemal BİRİN’in yazısı 2. Sayfada

Hürses’e, Hodri 
Meydan’a, Son
Söz’e abone ol,

abone bul.
Reklamın 
ücretsiz

yayınlansın...
Tel: 

0 544 517 09 72
HALKA HİZMET 

HAKKA 
HİZMETTİR...

Şu ezanlar ki, şahadetleri
dinin temeli, ebedi yurdu-
mun üstünde inlemeli...
Sahipsiz vatanın batması
haktır... Sen sahip çıkarsan
bu vatan batmayacaktır... 
Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır, toprak
eğer uğrunda ölen varsa
vatandır... 
Bastığın yerleri toprak diye-
rek geçme tanı,
Düşün altında binlerce
kefensiz yatanı...

Kozan Özel Yıldız Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde neler oluyor ?

Kozan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel Yıldız Teknik Anadolu Lisesi’nde neler oluyor.?
Bu Özel okulun vermiş olduğu hizmetlerden öğrenciler, öğretmenler, veliler, çalışanlar memnun mu? Öğrencil-

er, veliler çalışanlar ve öğretmenler şikayetlerini gazetemize bildirebilirler.
Kozan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile sorun yaşıyorlar mı?
Mahkeme aşamasına geldikleri iddia ediliyor...
DOĞRU MU?
Yerel gazetelere verdikleri ilan bedellerini en geç 30 Kasım’da öderiz demelerine rağmen bugün 18 Aralık

henüz ödemedikleri iddia ediliyor...
Borçlarından dolayı Kozan Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde  elektriklerinin kesildiği

söyleniyor..
DOĞRU MU?
Yetkililer bu konuya el atana kadar yazmaya devam edeceğiz...

Vatan
Partisi

Kozan’da
çok sevilen

birisini
Belediye
Başkan

adayı
çıkartabilir...

Başta Kozan Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Adana Valisi, etkilileri ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Öztürk 5 yılda kalıcı eserlere imza attık
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk göreve

geldikleri 30 Mart 2014'ten itibaren halka
hizmet düsturuyla işe koyulduklarını ve Kozan için
neler yapabiliriz önce bunun muhasebesini yaptık-
larını belirtti. 7. Sayfada

Başkan Sözlü ile yılların ihmal edilmişliği beş yılda giderildi
Beş yıl önce-

sine kadar eşek
sırtında su
götürülen
köylere su ve yol
götüren,
yaşayan köylerin
arttığı bir Adana
arzusu ile mil-
liyetçi ve üretken
belediyeciliğin en
güzel örneğini
sergileyen Adana
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü,
ihmal edilmişlik-
leri gidermeye
var gücüyle
devam ediyor.

16. Sayfada

Başkan Zeydan Karalar’ı
30 bin Adanalı karşıladı

11’DE

“Bizler sizinle
birlikte varız”

Sarıçam Belediye Başkanı
Bilal Uludağ, her fırsatta
Sarıçamlılarla birlikte olmaya
devam veriyor.  14’DE

Çalışanlarından da Büyükşehiri
kazanmak için çalışma sözü aldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
4’DE

"Sarıkamış
Harekatı 

En hüzünlü
sayfadır"

Milliyetçi Hareket
Partisi  (MHP)
Adana İl Başkanı
Bünyamin Avcı,
Sarıkamış
Harekatının 104.
yıl dönümü
münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. 

5. Sayfada
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GÖZDEGÖZDE
BETONBETON
Tel: 0 322 516 44 77

0 322 515 80 55

0 328 826 81 07
0 530 565 23 34

Trayler/Dorse İmalatı

www.candikliali.com.tr

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki
Adnan Menderes Sahil Yolu’nu peyzaj
sanatlarıyla bütünleştiren Adana
Büyükşehir Belediyesi, güzergah
üzerinde bulunan binaların duvarlarını
da üç boyutlu resimlerle renklendirm-
eye başladı. Kent estetiğine uygun
sıra dışı çalışmalara imza atan peyzaj
mimarları, Beyaz Saray Tesisleri
bitişiğindeki kiremit çatılı binanın göle
bakan cephesindeki duvarda üç boyut-
lu bahçeli ev tablosu oluşturdu. 

Gündüzü başka, gecesi bir başka
güzel hale gelen Adnan Menderes
Sahil Yolu’nda kent estetiğine uygun
düzenlemelerini sürdüren Adana
Büyükşehir Belediyesi, faytonlu
kavşak civarındaki yapay şelale çalış-
masının ardından güzergah boyunca
duvarları üç boyutlu resimlerle süsle-
mek için harekete geçti. Başkan
Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri

arasında ilk sıralarda yer alan Adnan
Menderes Sahil Yolu’nun prestijini
yükseltmek için mesaisini sürdüren
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri,
Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki dikey
bahçe çalışmalarına resim sanatını da
dahil etti.

Deneyimli peyzaj mimarlarının
gözetiminde sıra dışı çalışmalar
yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Adnan Menderes Sahil Yolu girişinde
Beyaz Saray Tesisleri’nin bitişiğindeki
kiremit çatılı binanın duvarını üç
boyutlu resim tuvali olarak kullandı.
Yağlı boya ile bahçeli ev tasvir eden
dekoratif peyzaj görevlileri, ahşap,
plastik, metal ve seramik malzemeler-
den yararlanarak resme gerçeklik
kazandırdı.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nda

spor yapan, yürüyüşe çıkan ve piknik
keyfi yaşayan vatandaşlar üç boyutlu
resim çalışmasını ilgiyle izledi.
Adanalılar, sahil yolunun yanı sıra
parkları, meydanları, bulvarları, köprü-

leri ve altgeçitleri peyzaj sanatlarıyla
renklendiren Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye
hizmetlerinden dolayı teşekkür edip,
benzer çalışmaların devamını diledi.

Peyzaj sanatlarını sıra dışı tasarımlarla zenginleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Sahil
Yolu’ndaki binaların duvarlarını üç boyutlu resimlerle donatıyor. 

Sahil yolu üç boyutlu resimlerle renkleniyor
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ARIF DAĞLI DEMOKRAT PARTI’NIN 
KOZAN BELEDIYE BAŞKAN ADAYI MI?Öztürk yeniden aday

Gazetemiz üç ay önce Öz-
türk’ün İyi Parti’den aday olaca-
ğını yazmıştı ve Musa Öztürk İyi 
Parti’nin Kozan Belediye Başkan 
Adayı oldu. Doğru söyleyeni 
dokuz köyden kovarmış... Biz 
doğru bildiklerimizi yazmaya 
devam edeceğiz. 2014 seçimle-
rinde her Firavun’un bir Musa’sı 
var diyerek AK Partili mimarlar 
mimarı (Şimdi Saadet Parti-
si’nin adayı) Baş mimar  Kazım 
Özgan’ın karşısında MHP’den 
38.000 oyla belediye başkanı 
seçilen Öztürk 31 Mart’ta acaba 
oylarını koruyacak mı? artıracak 
mı? Bekleyelim görelim Mevlam 
neyler.

İş adamı AK PArti 
Kozan Beledi-

ye Başkan Aday 
adaylarından Hilmi 

Baysal “Kozan’da ve 
Adana’da Cumhur 

İttifakı’nın adaylarını 
destekliyorum.”

16 7 Haziran 2019 Cuma

Kadın üreticilere ziyaret
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadın girişimciler 

tarafından sürdürülen “akvaryum balığı üretim” 
çalışmalarını inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlü-
ğü’nce desteklenen üretim tesislerine Vali Demirtaş’ın 
eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Projede yer alan kadın girişimcilerden, akvaryum 
balığı  üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali 
Demirtaş, kadınların bu tür projelere yönelik ilgilerinin 
hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı sağlaması 
açısından hayli önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’in 
Demirtaş’a verdiği bilgilerde proje kapsamında evleri 
uygun olan 10 kadının belirlendiğini ve bu kişilere 
Türkiye İş Kurumu aracılığıyla “Akvaryum Balığı Yetiş-
tirme” konusunda eğitim verildiğini belirtti.

Tekin’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden De-
mirtaş inceleme ziyaretinde kadın girişimcileri tebrik 
etti ve başarılar diledi.
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BÜYÜKŞEHİR YOL VE SİNEK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar’ın talimatları doğrultusunda Kozan ve 
köylerinde asfaltlama, yama ve sinekle müca-
dele konularında çalışmalara hız verildi. Kozan 
ve çevresinin ASKİ dışındaki belediye hizmetle-
rinden sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesi 3. 
Bölge Müdürü İlhami Orhan, Göller yolundaki 
alt yapı çalışmalarını ve sinekle mücadele ekiple-
rini inceledi.

“GÖLLER YOLU YAPILACAK”

Yol çalışmalarına hız kesmeden devam ettikleri-
ni ifade eden İlhami Orhan; “Gaziköyü- Kayhan 
arasındaki yama çalışmaları bitti. Sırelif’ten Göl-
ler istikametinde yama çalışmalarına başladık. 
Göller Yolu yapılacak. Acaryayla, yani Karaham-
zalı ile Boztahta arasındaki genişletilen yolun alt 
yapı büz çalışması yapılıyor, asfaltı yapılacak. 
Diğer köy yollarındaki müteahhitlere verilen yer-
lerde anlaşma sağlandı olarak biliyorum. Yol ya-
pılacak yerlerde hemen çalışmaya başlanacak” 
dedi.

“KÖY MUHTARLARIMLA İLETİŞİM İÇİNDEYİM”
Sinekle mücadele konusunda Zeydan Kara-
lar’dan gerekli talimatları aldıklarını ve son sürat 
çalıştıklarını belirten Orhan; “Bugün Karaham-
zalı bölgesinde ve 
diğer köylerde ya-
pılan sinekle müca-
dele çalışmalarına 
yönelik incelemeler-
de bulunduk. 
Haftalık program 
yapılıyor ve sinekle 
mücadele ekipleri-
miz ona göre hare-
ket ediyorlar. Bu yaz 
işimiz gücümüz yol! 
Sorumluluk alanımdaki bütün köyleri gezdim, 
sorunları tespit ettik, gerekli yerlere ilettik ve 
çalışmalar yapılıyor. Köy muhtarlarımla iletişim 
içindeyim, her an bana ulaşabiliyorlar. 
Biz de onlara gereken desteği veriyoruz” şeklin-
de konuştu.        Haber: Cuma Ali SARI
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KOZAN'DA BİR KİŞİ ARACININ İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Kozan'a bağlı Köreken tepesinde Ali B. isimli şahıs, Cumartesi günü Sabah saatlerinde 01 Y 7689 pla-
kalı aracın içerisinde vurulmuş olarak bulundu.
Köreken tepesinden geçmekte olan bir vatandaş aracının içinde yatmakta olan bir şahıs gören vatandaş 
112 Acil Servis’e ve Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belir-
ledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş adamı Ömer Faruk Kaymaz’dan birlik ve beraberlik yemeği
Kozan Belediye 
Meclis Üyesi 
İş adamı Ömer 
Faruk Kaymaz, 
Kozan Belediye 
Başkanı Mimar 
Kazım Özgan, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Meclis 
üyesi adayları ile 
Belediye başkan 
yardımcıları ve 
birim müdürleri 
ile birlik bera-

berlik yemeğinde bir araya geldiler.
Yemekte bir konuşma yapan Kozan Belediye başkanı Mimar Kazım 
Özgan; "Her şeye rağmen her engellemelere rağmen hizmet noktasında 
elimizden geleni  yapıyoruz, yapacağız da. Hizmet noktasında önümü-
zü kesseler de aldırış etmeden önümüze bakıp Kozan'a hizmet nokta-
sında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sizlerden ricamız lütfen 
dedikodulara kulak asmayın. Bizim yapacak daha çok işimiz var .Biz 
hizmetkarız vatandaşımız efendi. Onun için Kozan'a yapılacak proje-
lerde manevi desteğiniz olsun yeter .Ömer Faruk Kaymaz abimize bu 
yemekten dolayı teşekkür ediyorum."Dedi.

Belediye meclis üyesi iş adamı Ömer Faruk Kaymaz'da yaptığı konuş-
mada " Belediye başkanımız, meclis üyelerimiz başkan yardımcıla-
rımız, müdürlerimiz çalışan memur arkadaşlarımız ile sırt sırta vere-
ceğiz. Omuz omuza vereceğiz, şartlarımızın zor olduğunu biliyoruz. 
Karşımızdakilerin nasıl davrandığını nasıl davranacaklarını biliyoruz. 
Biz insanca ve iyi niyetli düşünen insanlarız. Onlar kötü düşünse de 
biz onlara daha samimi yaklaşacağız. Sizden ricamız Belediyeye gelen 
vatandaşı güler yüzle karşılayın onların önüne düşün ve işini hallede-
lim. Bu hareket başkanımızı yüceltir ve büyütür hem de  Belediyemizin 
itibarını artırır” diye konuştu.
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Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR
Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Erol Kozanoğlu rahatsızlığından dolayı yarı felç geçirdi
Sevgili dostumuz, abimiz, 
duyarlı ve bir cömert insan 
Lokantacı Erol Kozanoğlu 
rahatsızlığından dolayı yarı 
felç geçirdi. Fizik tedavi 
görüyor. Evinde dostlarını 
ve arkadaşlarını kabul 
ediyor. O'nu ihmal etmeyin. 
Moral lazım...
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Vatandaşın yol ve su sorunu giderilmeli
Ergenuşağı Köyü sakinleri susuz kaldı 
Belediye suyu yaptık, muhtar suyumuz yapılmadı. diyor. Yetkililerin dikkatine... 
 
Marangeçili ve Mansurlu yolunun hala açılmadı 
Kışın heyelandan dolayı kapanan Marangeçili köyü karanlık dere mevkii Mansurlu yolu hala açılmadı. Araç-
lar Marangeçili köyü yolundan gitmek zorunda kalıyor.  Yetkililer yolun halini, çukurları, tozu, toprağı bir 
görsünler.! Adana mitinginde Kozan Yedigöz arasında 11 tünel 9 viyadük 2018 yılı içinde hizmete açılacak 
diye vaat edenler kayboldular, hazır eski yolu da kapattılar.

Ulan gardaş Allah'tan korkun kuldan utanın! 
Bu Eskimantaş'ın açılım 
gereği kapatılan jandarma 
karakolu ile Ferhatlı arası-
nın yapılması için adeta yal-
vardık- yakardık. Ceyhanlı 
olduğu söylenen bir müte-
ahhidin ihalesini alıp yaptı-
ğı söylendi. Yapıldığına tam 
sevinecekken yol geri bo-
zuldu. Allah razı olmasın!
Her zamanki ve her yerdeki 
gibi çürük yapılmış. Şim-
di bir de ağır tonajlı dev 
gibi yüklü kamyon ve tırlar 
geçiyor. Sinir oluyorum ya! 

Daha da bozuldu, perişanlık diz boyu.
Nerden ne tutsan dökülüyor.
Heeeey hazineden geçinen efendileeer yok mu bunun bir 
çaresiii?
Asfalta ayrı, yamaya ayrı yalvaralım ha!

Dağılcak- Horzum arası daha yeni yapılmıştı be!

Bu memlekette kimse işini düzgün yapmıyor.
Herkes hava ve gösteriş peşinde!
Yanlışları yazmaktan usandım!
Tüm ülkeyi seçime kitleyip onca masraf edeceğinize iş ya-
pın. Daha Ağ Değirmen'deki çöken yol öyle duruyor. Nerde 
bu devlet? 
Nerde bu iktidar? Nerde görev başındaki afralı tafralı 
zadeler?

Kozan Belediyesine ait Parktaki  Bekçi Kulübesini Kundakladılar
Kozan Belediyesi’ne  ait bir parkın içerisinde bulunan bekçi kulübesi, kimliği belir-
siz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.
Kozan Belediyesi’ne ait Türkeli Mahallesi’nde Deli Hacı Dağlı Parkı'nda bekçi ku-
lübesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Görgü tanıklarının 
ifadelerine göre gece motosikletle parka gelen 2 kişi, iddiaya göre bekçi kulübesini 
benzin dökerek ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Alev alan kulübeyi görenlerin 
ihbarı üzerine parka gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. 
Polis, Bekçi kulübesini ateşe veren kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Kozan 
Belediyesi basın bürosu yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın ortak kullanım alan-
larından olan parklarımızda yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Zarar verilen alanlar 
vatandaşlarımızın dinlenmesi için yapılan yerler, çocuklarımızın oyun oynamak için 
gittikleri alanlar.
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Azerbaycan’dan bankamatikçi tespit edildi

Ulaşım A.Ş’de çalışıyor görünen, Azerbay-
can’da yaşayan bankamatikçiler belirlen-
di. Özel 
Mercedes sahibi bankamatikçiler var.
Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin ma-
aşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste 
tutmaya, ekmek üretimini devam ettirmeye 
ve Adanalılara her kulvarda hizmet etmeye 
çalışırken, Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da 
yaşayan bankamatikçilerin varlığının tespit 
edilmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yine aynı 
şirkette çalışıyor görünen ve aylardır işe gel-
meyen, geldiği zaman da özel Mercedes kul-
lanan işçi bile mevcut.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işe gelme-
den maaş alanların görevlerine son verilerek, 

belediyenin üzerindeki büyük maddi yükün 
azaltılması ve böylece Adanalılara daha iyi 
hizmet verilmesine yönelik çabalar sürerken, 
geçmişte akla hayale gelmeyecek sorunlu 
uygulamaların yapıldığı ortaya çıkıyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerin-
den Ulaşım A.Ş’de Azerbaycan’da yaşayan 
Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve 
şahısların son 4 aydır Türkiye’ye giriş dahi 
yapmadığı ortaya çıktı. Bankamatikçilerin iş 
akitleri derhal sona erdirildi.

ÖZEL MERCEDESLİ İŞÇİ

Öte yandan yine  10 kişinin yapabileceği bir 
iş için 30-40 kişinin istihdam edildiği Ula-
şım A.Ş’de çalışıyor görünen fakat aylardır 
şirkete uğramadığı belirlenen, üstelik geldiği 
zaman da Mercedes marka özel bir otomobil 
kullandığı tespit edilen bir şahsın varlığı da, 
konuyla ilgili hayata geçirilmiş ve belediye-
nin üzerindeki mali yükü çoğaltan örnekler-
den biri olarak tespit edildi.
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TAZİYE
Okuyucularımız 

Sadık Çinçik ve Muzaffer Çin-
çik’inAblaları Rahime Köse’nin 

vefatını üzüntüyle 
öğrendik. Merhumeye Allah’tan 

rahmet dilerken, ailesine 
sevenlerine bağsağlığı 

diliyoruz.

Son Fikir Gazetesi

Kaybettiklerimiz
Yüksel Yüceer, Mehmet Akıl, 

Özcan Çelikkanat, Ali Barış, Arif Yastı, 

Fatma Kaplan, Hülya Garip, Abdullah 

Düzgün, Döndü Tutar, Naim Ekiz, 

Rahime Durak,  Emine Ok,  Hatice 

Sarıboğa, Ali Polat, Önder Günay, 

Rahma Köse, Fatma İnce,  Emine 

Yavuz,  Döndü Kocakaplan. Merhum 

ve merhumelere Allah'tan rahmet, 

kederli ailelerine ve sevenlerine 

başsağlığı diliyorum.

Yalçın KARA



İKİ ÖLÜM…

ÖZCAN ÇELİKKANAT…
Ortaokulu ve liseyi aynı okullarda okumuştuk.
Kozan’a bağlı Akdam Köyü’nün Cırnazlı Mahallesi’nden 
orta gelirli bir ailenin evladıydı. 23 yaşındaydı, bir yıldır ev-

liydi ve 2 ay sonra da bir evladı 
dünyaya gelecekti. Batman’da 
Jandarma Özel Harekat Uzman 
Çavuş olarak görev yapıyordu. 
Bunalıma girdi ve ne yazık ki 
canına kıydı. Doktorlar 10 gün 
boyunca mücadele ettiler fa-
kat kurtarılamadı. Bu dünyaya 
daha gencecik yaşında veda etti. 
Sosyal medya arkadaşları son 
olarak Facebook  hesabından 
“Herkes hakkını helal etsin. Ben 
bu hayatı hak etmedim” şeklin-
de bir mesaj yayınladığını söy-
lediler. Geçtiğimiz Pazar günü 
Akdam Köyü Cırnazlı Mahalle-

si’nde toprağa verildi. İyi bir insandı. Tertemiz bir Anadolu 
çocuğu idi. Allah rahmet eylesin…
 
KEMANCI SARI MEHMET HAKKA YÜRÜDÜ…
Henüz 4-5 yaşlarındaydım…
Kızlarsekisi Köyü’nde dedem Ömer Sarı’nın yanına elinde 
Kemanla yaşlı bir amca gelirdi. Dedem ve arkadaşları çar-

dakta oturur bu adamı dinlerlerdi. Sohbet sırasında dedem 
beni çağırır evin yakınındaki pınardan buz gibi su getirmemi 
isterdi. Ben de hemen gider getirirdim ve onları dinlemeye 
koyulurdum…
Bu amca Kemancı Sarı Mehmet idi…
Aradan yıllar geçti Kozan merkezde görmeye başladım 
kendisini, hatta bir ara postahanenin arka tarafında bir kulü-
bede kalıyordu. Birkaç kez ziyaret ettim, çocukluğumdaki o 
anıyı anlattım kendisine. Kötü şartlarda yaşıyordu. Belli ki 
pek sahip çıkanı yoktu. Duvarda asılı duran kemanını indirir 
Karacoğlan’dan türküler söylerdi. Baraklar, bozlaklar ses-
lendirirdi…
Gazeteci ağabeyim Yalçın Kara 2015 yılında kendisiyle 
bir röportaj yapmış, orada; “Şu Kozan’da aç kalıyorum, 
doyamıyorum. Ekmekle para yok bu Kozan’da” diyor.
Yerel halk sanatçıları bizim değerlerimizdir. Onlar lüks 
villalarda yaşayıp, pahalı araçlarla gezmezler. Gezemezler… 
Halkın içinde, garip hayatlar sürerler. Çileli oldukları için 
dokunaklı nağmeler dökülür dudaklarından…  Necip Fa-
zıl’ın, “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” mısrala-
rı çok güzel anlatır bu durumu. Milliyetçiler, vatanperverler, 
ben bu vatanı, bu kültürü çok seviyorum diyenler; yerel 
sanatçılar, halk ozanları ne durumda bir bakın Allah aşkına!
Değerlerimiz kaybolduktan sonra ah! vah! etmenin hiçbir-
faydası olmayacak bilesiniz.

Sarı Mehmet lakaplı Mehmet Akıl 75 yaşında ve 6 çocuk 
babasıydı. Düşme dolayısıyla kalça kemikleri kırılmıştı ve 
iltihaptan dolayı iyileşemiyordu. On gündür tedavi gördüğü 
Adana Özel Altın Koza Hastahanesi’nde geçtiğimiz Pazar 
günü vefat etti ve aynı gün Kozan Asri Mezarlığı’na bir 
avuç insan eşliğinde defnedildi.
Allah rahmet eylesin…


