‘ Size miras olarak meşruiyeti
ve ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU
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Karalar “2019 Adana’nın Yılı Olacak,
Mart’ın Sonunda Bahar Gelecek”

Seçmene heyecan
verebilen bir
belediye başkan
adayı var mı?

Karalar: “5 yılda 550 milyon lirayı
aşan yatırım ile rekor kırdık”

2019 yılının Adana’nın yılı olacağını söyleyen Başkan
Zeydan Karalar, Mart’ın sonunda tüm Türkiye’de olduğu
gibi Adana’ya da baharın geleceğini söyledi.
Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar,
yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Zeydan Karalar mesajında;
“Yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz.
2019 yılı başta Adana olmak üzere ülkemize barış, sevgi ve
mutluluk getirsin. Göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Seyhan oluşturmak üzere canla başla çalıştık. Halkla iç içe bir belediyecilik yaparak, halkın belediyesi olduk.
Sayfa:8’de

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci
“Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Tufanbeyli ve Ceyhan Ak Parti’ye verildi”

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Millet-

vekili Ahmet Zenbilci, Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığı’na atanan
Av. Yusuf Bilgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Adana’daki
ittifak konusunun bu hafta netleşeceğini belirtti.
YAŞAR KARA yazdı
2060 VE KOZAN…
KİMLER GELDİ,KİMLER GEÇTİ…
Merhum Dede
Akçalı-Sehlik Burhan'ları ve diğer değerleri rahmetle analım
öncelikle bir.
Sayfa: 12’de

Sayfa: 6’da

ANA CADDELERİMİZ ASFALT İSTİYOR;
BIKTIK YAMALIKTAN
Böyle giderse
Kozan Gaziköyü’ne dönecek…
Büyükşehir
Belediyesi'nin
Kozan'a ve bu
bölüme bakan sorumlusu yine
değişti.
Sayfa: 3’de

SADİ’DEN İNCİLER

KORKU
Geçen
Sadi kimdir?Diyen
akşam
olabilir.
izlediğim
Sadi, İran’ın büyük
bir belgeşairlerindendir.
selde,
Moğol istilası döneminde, 12.YY’ın
İki kişi, karlar altında bir
sonu ve 13.YY’ın ortalarına kadar
dağda, ağaçlar ve yırtıcı
yaşamıştır. Medrese eğitimi ve tahayvanlar arasında...
savvuf terbiyesi almıştır. Sayfa:5’de
Sayfa:4’de
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2019'da çevremizle birlikte umutlarımızın
da yeşermesi dileğiyle mutlu yıllar dilerim.

Derya DENİZ

Kozan TEMA Temsilcisi

Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm Kozanlı
hemşerilerimizin yeni yılını kutlarım.

Umut ÖLMEZ
Ölmezler OCAKBAŞI

ZAYİİ
1951.2000’NOLU GİDER PUSULAMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. MERALYILMAZ

İşte özelleştirmenin sonucu

ENERJİSA HEMEN ELEKTRİĞİ
KESTİ
Sanayi sitesindeki caminin elektriği kesildi. Aydınlatmayı diyanet ısınmayı millet

Tüm Dost ve Kozanlı Hemşerilerimin yeni
yılını kutlar, yeni yılın sağlık ve mutluluk
getirmesini temenni ederim.

ödüyor. Sanayi esnafı
“Eğer klima çalışırsa
her ay 700 TL elektrik parası geliyor. Geçtiğimiz ay 4.300 fatura
gelince arızalı sayaç ortaya çıktı ve söküldü. 1
haftadır da ısınma yok” dediler.
Yurttaşlar geçen hafta da Durmuşlu köyü camisinin elektrikleri kesilmişti. Özelleştirme iyi
iyi” diyerek kinayeli konuştular. “Alın size özelleştirme!” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Ali BAYSAL
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi
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ANA CADDELERİMİZ ASFALT İSTİYOR; BIKTIK YAMALIKTAN
Böyle giderse Kozan Gaziköyü’ne dönecek…
Büyükşehir
Belediyesi'nin
Kozan'a ve bu
bölüme bakan
sorumlusu
yine değişti.
Önce Tayfun
Çiftçi gitti.
Kürşat Sedefoğlu geldi.
Şimdi o da gitti. Hoş Mehmet Sağlam'ı da tanır ve severiz biz de; dedim bir Ceyhanlı mı getirecekler yine!
Malum Sözlü'nün partisi Ceyhan'da en sonlara geriledi. Ancak Sözlü iyi bir Ceyhan milliyetçisidir. Oysa
Kozanlı onu iktidara taşıdı. Kozan şantiyeye döndü
mü? Siz yanıtını verin. Kozanlının kıymeti seçimlere
yakın yapılan kahramanlık vurgulamasıyla bilinemez.
Ana caddelerimiz asfalt istiyor. Yamalıktan, çukurdan
usandık. Ara yollar iyi mi? Rezalet? Büyükşehir’de de
Kozan Belediyesi'nde de mazotun bittiği ve ekonomik
sıkıntılardan şikâyet ediliyor. Ama görüyoruz ki her
iki belediye başkanı da yine adaylar. Peki neden? Mazot mu üretilecek? Hayatımızda ne değişecek? Aynı
şeyleri tekrar tekrar yaşamak zorunda mıyız? Kimseden şikayet dinlemek istemiyoruz.
Daha Acaryayla yolu bitmedi... Orada yaşayanlara
Allah sabır versin!
Hangi devasa hizmeti alabildik ki? “Meli, malı; ecek,
acak” biraz da ‘Kozaaan tarihi çok eskilere dayanaaan büyük ve kadim bir şehir’ türünden kahramanlık
nutukları ohh! Tamam…
Rezalet yollardan, yazın sivrisinek ve yakağandan, kanalizasyon yetersizliğinden ve susuzluktan ne zaman
kültür, sanat, müzik, eğlence ve sosyal projelere sıra
gelecek?
200 metrelik bir yol asfaltı için 2 bin kez yetkilileri, etkilileri görmekten ne zaman kurtulacak bu halk?
Asfaltı dökülmeden döküldü gösterilen yerler var mı?

Varsa, günahı mabalı yapanların boynuna!
İşe gelmeden aylarca maaş alanların da, seyredenlerin
de hem bu dünyada hem de öbür dünyada çekecekleri
var...
SİZE APAÇIK SÖYLÜYOR VE SORUMLU BİR
YURTTAŞ OLARAK YAZIYORUM BU ŞEKİLDE
BÖYLE GİDERSE KOZAN GAZİKÖY'E DÖNER.
ZATEN CAZİBESİ YOK. YAŞAYANLARIN BİR
KISMI DA HAKLI OLARAK KAÇAR GİDER.
Siyasi partilerin hiçbirisinin Kozan umurunda bile
değil. Bunu anlamış bulunuyorum. Bana kimse hariçten gazel okumasın. “Kendisini büyük gördüklerine
beğendirmek ve ödül kapmak için lüzumsuz yorum
yapmasın!” dedim ama kraldan çok kralcı olan, ne
dediğini bilmeyen, aferime bir tuluk su içenler az da
olsa çıkabiliyor.
Aha da çocukların 100 metrelik bisiklet yolu bile yok!
Kim gelir bu şehre, kim yerleşir ha bir düşünün!
Ortada bir başarı yok! Yüz kere, bin kere haykırıyorum. Genel anlamda temel hizmetleri zor alan bir
Kozan var karşınızda.

TEKSAS MI? GAZİKÖYÜ MÜ?
Gazeteci olarak geçmişten bu yana hep şunları çok
yazdık: “Kozan Teksas’a döndü.” Özellikle vurdulu
kırdılı silahlı kavgaların çok çıktığı anlardaki başlıklarımız buydu. Şimdi de giderek terkedilmiş kasaba
görüntüsü Gaziköy’e döneceğimizin altını çiziyorum.
Ne iştir bu ya! Ya Teksas ya Gaziköyü ha! Eskişehir’e
dönemez miyiz?
Helal olsun be! Acı acı gülüyorum her partili şu lafı
ettiğinde: “Kozan’a bayrağı dikeceğiz” Hani yaşantımızda değişen ne? Kaç defa manşetten attım garajın
karşısındaki alana dev bir park alanı açın, beton beton! Aha beton da bitti…
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KORKU

Geçen akşam izlediğim bir belgeselde,
İki kişi,
Karlar altında bir dağda,
Ağaçlar ve yırtıcı hayvanlar arasında,
Ayaklarında kayak ayakkabısı,
Ellerinde araç/gereçler,
Sırtlarında çantalar,
Ormanda ki yaşlanmış,
Çürümeye yüz tutmuş,
Ağaçların kesilmesi için,
İşaretleme çalışması yapıyorlardı.
Dağlık ve ormanlık alanda,
Her an yırtıcı bir hayvanla karşılaşma olasılığına karşı,
Çok dikkatli davranıyorlardı.
Bir ara genç bir dağ aslanının,
Kendilerine doğru geldiğini gördüler.
Birisi eline kurusıkı silahını aldı.
Dağ aslanı yakınlarına geldiğinde,
Silahı ateşledi.
Silahın çıkardığı sesten korkan,
Genç dağ aslanı,
Geri dönerek olanca hızı ile
Karlarla kaplı orman içinde kayboldu.
İki kişi,
‘Sesten korkan dağ aslanı bir daha,
İnsan kokusunun olduğu herhangi bir ortama
yaklaşamaz.’
Şeklinde konuşuyorlardı.
Bu belgeseli seyrederken,
Daha önceleri okuduğum,
Amerikalı bilim adamlarının,
Bir bebek üzerinde,
Yaptığı çalışmaları anımsadım.
Bakın nasıl yapmışlar;
Amerikalı Psikolog John B.Watson,
Sekiz aylık bebek üzerinde tarihin en utanç
verici,
Deneyini1920’de yapar.
Korku,
İnsanda sonradan edinilen bir refleks mi?
Yoksa doğuştan gelen bir dürtü mü?
Sorusunun yanıtını ararken,
Sekiz aylık bir bebek kullanılır.
Davranış Psikolojisi ekolünün kurucusu,
Watson ve Asistanı Rosalie Royner,
Çalıştıkları John Hopkins Hastanesi Kreşinde
Oynayan çocukları uzaktan
İncelemeye başlarlar.
Fakat ‘Korku’ hakkındaki soruların,
Cevaplarının doğru olabilmesi için,
Testler yapılması gerektiğine karar verirler.
Araştırmayı yapabilmek için,

İzin alabilecekleri bir aile ararlar.
Sekiz aylık Albert adlı bebek üzerinde,
Testlerin yapılması için ailesinden izin alınır.
Tarihin en önemli psikolojik deneyini, ,
Albert üzerinde yapmadan önce,
Albert ile birkaç duygusal test yapılır.
Minik bebeğe sırasıyla,
Fare,
Tavşan,
Yanan kağıt parçaları,
Peruk,
Maske gibi ilk kez karşılaşabileceği,
Nesneler ve durumlar gösterilir.
Amaç,
Albert’in bunlara koşulsuz,
Karşı tepkisi olup olmadığını incelemektir.
Sonuç olarak Albert,
Gördüğü hiçbir nesneye karşı,
Korku göstermez.
Bu testten sonra Albert ,
Boş bir odaya götürülür.
Odada Albert’in oturduğu,
Bez yatak haricinde hiçbir eşya bulunmaz.
Watson ve Rayner odadan çıkar.
Bebek yalnız bırakılır.
Yalnız bırakılan Albert’in yanına
Beyaz laboratuar Faresi salarlar.
Albert,
Fareden hiç korkmaz.
Fareyi çok sever.
Ona yakalamaya çalışır,
Gülmeye başlar.
Artık bir sonraki aşamaya geçerler.
Albert,
Fareye her dokunduğunda
İki demir çubuğu birbirine vurarak
Rahatsız edici sesler çıkarmaya başlarlar.
Sesleri duyan küçük Albert ,
Ağlamaya başlar.
Oda yeniden sessizliğe büründüğünde,
Fare ile oynamaya başlar.
Albert,
Fareye dokunduğunda,
Ses yeniden çıkartılır.
Albert,
Fareye dokunamaz.
Korkar ve ağlamaya başlar.
Ses kesilince yeniden fare ile oynamaya başlar.
Ses yenilenir.
Yeniden korkar ve ağlar.
Bu deney birkaç gün tekrarlanır.
Watson ve Rayner deneyi ileri noktaya taşır.

Tavşan ve başka
beyaz objeler de
getirirler.
Çıkan sonuç;
Albert,
Beyaz renkli tavşan ya da nesnelerden,
Korkar ağlar ve kaçmaya çalışır.
Artık Albert,
Gördüğü beyaz tavşan benzeri nesnelerden,
Demir çubuklarla çıkarılan ses olmadığı halde,
Korkmaya başlar.
Bununla yetinmeyen Psikologlar,
Son olarak beyaz giysiler ve beyaz sakalla,
Albert’in odasına girerler.
Karşısında git gide büyüyen,
Beyaz nesneler gören zavallı
Albert’in beynine korku kazınmıştır.
Bu deneyle bilim insanları,
Koşullu korkuyu kanıtlar.
Fakat sekiz aylık bebeğe,
Yapılan koşullandırmayı geri alamaz.
Bebeği iyileştiremezler.
Günümüzde kimi bilim adamları,
Yükseklik ve gürültü gibi,
Korku türünün doğuştan geldiğini,
Genlere kazındığını kabul ederler.
Yükseklik ve gürültü korku türlerinin,
Yaşam savaşının olmazsa olmazı olduğuna
inanırlar.
Anneler,
Babalar
Öğretmenler
Çocuk bakıcıları,
Devlet büyükleri,
Söylem,
Eylem,
Davranışlarınızla,
İnsanları korkutuyor musunuz?
Korku ile
Hak,
Hukuk,
Adalet,
Özgürlük,
Demokrasi gibi,
İnsana özgü,
Temel düşünceler yok edilirse eğer,
Sistem sizi korkuların esiri yapar.
Kendi ihtiyaçlarını,
Çocukların ihtiyaçlarını öteleyip
Verilenle yetinirsin.
Sürekli ihtiyaç halinde,
Sefil bir yaşam sürersin.

01 Ocak Salı 2019

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

05

SADİ’DEN İNCİLER
Sadi kimdir diyen olabilir.
Sadi İran’ın büyük şairlerindendir. Moğol
istilası döneminde, 12.yy’ın sonu ve 13.yy’ın
ortalarına kadar yaşamıştır. Medrese eğitimi ve tasavvuf terbiyesi almıştır. Bugünkü
alıntılarımız onun Bostan ve Gülistan adlı
eserlerindendir. Bu iki eser doğunun klasiklerinden kabul edilmektedir. Gülistan’ın pek
çok batı dillerine birçok defa tercüme edildiğini görüyoruz.
‘’Fakirlerin gönlünü gözet.
Yalnız kendi rahatını düşünme. Eğer sen yalnız rahatını düşünecek olursan, senin ilinde
kimse rahat edemez.
Fukara kesimini muhafaza et ki şah halk
sayesinde taç taşımaktadır.Halkın gönlünü yaralama. Eğer yaralarsan kendi kökünü
yaralamış olursun.
Halkın başına Tanrıdan korkanları koy. Çünkü mülkü ancak Tanrıdan korkanlar mamur
ederler. Senin menfaatini halkı inciterek
temin etmek isteyenler, sana düşman olanlar ve halkın kanını içenlerdir. Halkın elleri
onlara beddua ile göklere açılan kimseleri iş
başına getirmek hatadır.
Alçak vali ülkesi, ülkenin idaresi ve hazinenin zenginleşmesi böyle icap ediyor diye,
halka eza ve cefa eder.
İyi adam yetiştirip kullanan padişah kötülük
görmez.
Eğer kötüyü besliyorsan sen kendine düşmansın. Padişah her köleyi satın almaz; her
yamalı elbisenin içindeki diri değildir. Eğer
bir çiğ tanesi inci olsaydı, katır boncuğu gibi
çarşı inci dolardı.
Halka zulmeden kimsenin kökünü kazımak
gerekir.
Halka zulmeden memurlara karşı çok titiz ol.
Onlara aman, zaman verme.

Kurdun başını, koyunları paralamadan evvel
kesmek gerektir. Sonra kesmek yaptığı zararı
karşılamaz.
Hangi bir işe niyetlenirsen o işte halkın iyiliğini düşün.
Daima adil ol ve akıllı hareket et.
Bir tacirin etrafını hırsızlar oklarla çevirmiş,
onu esir etmişler. Tacir şöyle demiş: Görülüyor ki hırsızlar galip geliyor, istedikleri
fenalıkları yapıyorlar. Şu halde, padişahın
askerleri ile kadınlar arasında ne fark var.
Tüccarı aramayan, onların menfaatlerini
korumayan bir padişah gerek şehre, gerek askere refah kapısını kapatmış demektir. Hangi
bir memlekette bir garip incinirse, o memleket çok geçmeden mahvolur.
Emektarlarının derecesini, rütbesini, maaşını
arttır. Bir memur eskidikçe, onun yıllarca
hizmetinin hakkını unutma.
Eskiden birbiriyle sıkı-fıkı arkadaş, kafadar olan iki kimseyi bir yere birlikte memur etme. Çünkü onların birisi hırsız olup,
öteki perde tutar. Hırsızlar birlerinden
korkar, çekinirlerse aralarından kervan
rahatlıkla geçer gider.
***
***
***
Kötülükdüşünen insanlar ufacık bir tutamak
bulunca, büyüklerin kalplerini ateşe verirler.
Ufak bir şeyle ateşi yakmak sonra onunla
büyük odunları tutuşturmak kabildir.
Öfkelendiğin zaman yıkılma, gazaba kapılma.
Ey akıllı adam, gönül sırların zindanıdır;
söylersen onu kaçırmış olursun, bir daha da
zincire çekemezsin.
İki kimsenin canı ile aklı birleşince dudakları kımıldamadan birbiriyle konuşurlar.
Yetimlerin ağlamasından, dertli gönüllerin
ahından sakın.
Dünya padişahı da olsa, bir zenginden
para, mal aldı mı, o padişah değil, dilencidir artık.
Erlik hakkı için, yeryüzünün baştanbaşa
saltanatı, yere damlayan bir damla kana
değmez.
Bahtiyar insan odur ki, ilim ve adalet ile
şöhret ola!
Fakr-u zaruret ile bir şehrin gönlü yaralı

iken, padişahın süs hevesinde olması çirkin
bir şeydir.
Başkalarını kederlendirerek elde edilen zevke
rağbet etme.
Ey şah!
İbadet halka hizmetten başka bir şey değildir.
İbadet tespih, seccade, hırka demek değildir.
Tahtında otur, padişahlık eyle. Fakat ahlakın,
tevazuun fakirler gibi olsun. Sadakat ile sevgi
ile hizmet et. Üst perdeden atıp tutanlar gibi
benliğe kapılma. Vazifende hakkıyla çalış.
Lafügüzaf gerekmez. Çünkü fiiliyat olmazsa
lafın değeri kalmaz.
Baki saltanat yalnızca Allah’a mahsustur.
Hak söz söylenmelidir, doğru gizlenmemelidir.
O taş yürekli insanın uyumasına şaşarım ki
halk ondan mustarip olarak uyumadıkları
halde o uyur.
Küçüklere karşı zorbalık yapma. Bu zayıfın
kolunu bükme. Kimsenin ayağını kaydırma,
kimseyi yıkmaya çalışma.
Düşmanı küçük görme; çünkü şu koca dağlar ufacık taşlardan meydana gelmiştir.
Sırası gelince söz söylememek de kusurdur.
Padişah adil olursa ahali tok olur.
Yükü hafif insanlar rahat yürürler. Eli boş
kimse yalnız ekmek kaygısı çeker. Padişah ise
sırtında koca bir iklimin kaygısını taşır. Fakir
akşam ekmeğini elde edince Şam padişahı
gibi huzur ile uyur.
Padişahlık baş belasıdır. Dilencinin adına
bakma asıl padişah odur.’’
Sadi yöneticileri uyarmaktadır: Gücünüz,
tacınız – tahtınız sizin değil halkın emanetidir. Akıllıca ve adil olarak halkı gözetmek
görevimizdir diyor.
Halk fakru zaruret içindeyken, yöneticilerin
lüks ve şatafat içinde yaşamasına itiraz ediyor.
Tüm dünya saltanatını bir damla kana değmeyeceğini ifade ediyor.
Sadi, aynı zamanda yöneticilerin ağır yükünü
ve sorumluluklarını takdir ettiğini de ifade
ediyor.
Anlaşılan o ki; insan ve toplum her devirde
benzer problemlerle mücadele etmek zorunda…
Yeni yıl dolayısıyla: ZAMANIMIZ HAYROLSUN!
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Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci

“Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Tufanbeyli ve Ceyhan Ak Parti’ye verildi”
sorunları dile getirdi. Anavarza’nın turizme kazandırılması
gerektiğine vurgu yaptı. Turistlerin geldiği zaman konaklama
sorunu yaşadığını belirtti.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına
atanan Av. Yusuf Bilgiliye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adana’daki ittifak konusunun bu hafta netleşeceğini belirtti. Ak Parti İlçe binasında partililerle biraya gelen Zenbilci
“Başkanım Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tebrik ediyorum. Siz
bu teşkilatta yeni değilsiniz. Tecrübelisiniz. Hep beraber iyi
hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Daha önceki başarılarınız
bizim için referans. Zor zamanlarda geldiniz. Diğer ilçelerde de olduğu gibi ittifakla ilgili sorulan temel sorular vardır.
Yusuf Bey ittifak sürecini en iyi götürecek isim.
Adana ile ilgili resmi açıklama bu hafta içerisinde olacak.
En geç Pazar’a kadar açıklarız. İlk görüşmede 2014 seçimlerinde kim nereyi kazanmışsa orada devam edilmesi konuşulmuştu. Şimdi 30 Büyükşehir konuşuluyor. İstanbul’u açıkladık. MHP’nin Ankara’da 2 ilçesi bar. Muhtemelen 1 ilçe daha
vereceğiz. Adana’da Seyhan, Ak Parti’ye verildi. Yüreğir,
Aladağ, Tufanbeyli ve Ceyhan’da Ak Parti’ye verildi.
Kozan burada bir güçtür, maestrodur. Kozanda esen rüzgâr
önemlidir. Kozan benim evim gibidir. Kozan’da hep keyifli ve
güzel çalışmalarımız oldu. Gücümüzün yettiği kadar sizlerin
yanındayız. Ak Parti Adana Milletvekillerimizle bir aradayız ”
dedi.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Ak Parti Adana
Milletvekili Zenbilci’ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek teşekkür etti. Bilgili, narenciye çiftçisini yaşadığı
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Aile fertlerimiz başta olmak üzere
tüm Kozan halkının Yeni yılını kutlar,
ülkemize barış, mutluluk
getirmesi dilerim.

Celal İNCELER
İnceler Petrol
Milli Güreşçi

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

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

Sinan YİĞENOĞLU
Yiğenoğlu Ailesi Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği
Başkanı

SON FİKİR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

01 Ocak 2019 / Yıl: 14 Sayı: 647

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Kuruluş:12 /09 /2006
email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com

İdare Merkezi:
İletişim Tel
Hacıuşağı Mah. Irmak cad.
0(322) 516 15 19
No: 43/A Kozan/ADANA
0(533) 499 76 13
Baskı : Doğan Matbaası 27001 Sk.No 12
Tel : 0555 963 85 60
Seyhan /Adana

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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Karalar “2019 Adana’nın Yılı Olacak, Mart’ın Sonunda Bahar Gelecek”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

2019 yılının
A d a n a’ n ı n
yılı olacağını söyleyen
Başkan Zeydan Karalar,
Mart’ın sonunda tüm
Tü r k i y e’d e
olduğu gibi
Adana’ya da baharın geleceğini söyledi.
Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Zeydan Karalar mesajında;
“Yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2019 yılı başta Adana olmak üzere ülkemize

barış, sevgi ve mutluluk getirsin. Göreve geldiğimiz
günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak
ve modern bir Seyhan oluşturmak üzere canla başla çalıştık. Halkla iç içe bir belediyecilik yaparak,
halkın belediyesi olduk. Vatandaşı belediyeye değil, belediyeyi vatandaşın ayağına götürdük. 5 yılda 550 milyon lirayı aşan yatırım ile rekor kırdık. 5
yıllık görev süremizin sonuna gelirken yaptığımız
yatırımlar ve hizmetler herkesin takdirini kazandı.
Artık hedefimiz; sadece Seyhan’ı değil yaşamaktan
büyük onur duyduğumuz Adana’mızı plakası gibi
01 numara yapmak. Şehrimiz için 2019 yılı Mart
ayının sonu baharın habercisi olacaktır. Tüm ülkede olduğu gibi Adana’ya da bahar gelecektir. Bu vesileyle, 2019 yılının Adana’mıza, ülkemize ve tüm
dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Müşterilerimiz başta olmak
üzere tüm Kozan halkının
yeni yılını kutlar;
sağlık, mutluluk ve
esenlikler dileriz.

ALİ ŞAHAN

EDEMHAN PASTANESİ
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KOZAN ŞEHİR KULÜBÜ

Kebap çeşitleri, Alkollü-Alkolsüz içecek
çeşitleriyle hizmetinizde
Dostlarınızla ve ailenizle birlikte
eğlenmeye birebir mekan
Irmak Cad. No:70 /A TLF: 0 (322) 515 00 11
KOZAN
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Oda üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kozanlı hemşerilerimin
yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikleri dilerim.

Efkan Ejder GENCER
Kozan Ziraat Odası Başkan Adayı
Oda Üyelerimiz başta olmak
üzere tüm Kozanlı
hemşerilerimizin yeni yılını
kutlarım.

HAKAN TÜMER
ZİRAAT MÜHENDİSİ

Kozan Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Şahbazoğlu
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İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa
gitmediğini ve Rabbimizin bunun
karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser
kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun.

Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü
kutluyorum.

KERİM CAN

Tufanpaşa Mah. Muhtar Adayı

FUAT KÖKYILDIRIM
NAZLIM UNLU MAMULLERİ
Müşterilerimiz
başta olmak üzere
tüm Kozan halkının
yeni yılını kutlarım.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

ALİ TÜFEKLİ

SERPA SERAMİK

MUSTAFA DEMİR
CİĞERCİ MUSTAFA

ZAFER YILMAZ
ZAFER YAPI
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2060 VE KOZAN… KİMLER GELDİ,KİMLER GEÇTİ…
Merhum Dede Akçalı-Sehlik Burhan'ları ve
diğer değerleri rahmetle analım öncelikle bir.
Hayalimin tasarrufu bana ait. O halde
2010'dan 2060'a uzanan o muhteşem süreçte
çizilecek olan gelişmeleri kendimce bir bir değerlendireceğim.
Gelecekte hata yapmamak içinde geçmişe
bakmak gerekiyor. Çünkü gelecek için geçmiş
tecrübe oluşturuyor.
Yaklaşık 45 gün sonra bitimine geldiğimiz 2010 yılından, 50 yıl sonra
yı yani 2060 yılını düşünmek hakikaten muhteşem bir gelişme. Atanmışından seçilmişine emek koyan her değeri ayrı ayrı kutluyorum.

teveccühüyle sahip oldular.

Bilmem gerçek, bilmem değil. Ama öteden beri hep söylenir; büyük
Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sorarlar, “ Paşam, Ankara Kızılay
meydanının genişliğini kaç metre yapacağız?” Ata cevaplar, “ 90 metre .”
İlgililer “ Gün akşam ve Atamız demleniyor. Bir meydan hiç 90 metre genişlikte olur mu? Kafası iyi galiba!” derler kendi aralarında konuşurken.
Bir gün sonranın sabahında aynı ilgililer Ata'ya gelirler ve yine akşam
ki sözlerini tekrarlarlar, “ Paşam, Ankara Kızılay meydanının genişliğini
kaç metre yapacağız?”, Ata bu kez sinirli bir şekilde cevaplar “ 90 metre
dedik ya!” Atanın huzurundan ayrılan ilgililer bu kez de, “ Bir meydan,
üstelikte Kızılay Meydanı hiç 90 metre genişlikte olur mu? Galiba Atamız akşamdan kalma!”
Ve sonuç Başkentimiz Ankara-Kızılay Meydanı 45 metre olarak yapılır.
Dedik ya geçmiş gelecek için tecrübe oluşturur.
2010 yılına gelirken, şöyle bir geçmişime bakıyorum; kocaman bir elli
yıl.
Evet 50 li yaşlardayım. Geriye dönüp bakarsam sanırım 45 yılı rahat
hatırlarım. Dolayısıyla 1965 yılından başlayarak, içinde bulunduğumuz
2010 yılına kadar gelen süreci sizlere önemli ayrıntılarla anlatmaya gayret edeceğim.
Anlatımımda bazı ve istenmeyen hatalar oluşursa büyük bir hoşgörüyle düzeltmeyi yapmaya da hazırım.

Demir'di. Yine Kozan Ortaokulu, Kozan lisesi içerisinde olup, ortaokulu
bir kısmı Gazi ilkokulunun içerisinde eğitim görüyordu. Özetle bir Lise
Bir Ortaokul bulunuyordu Kozan'da. İlkokul ise;
Şevkiye mahallesinde Cumhuriyet. Cumhuriyet mahallesinde 2 Haziran. Tufanpaşa mahallesinde Şabanata. Arslanpaşa mahallesinde İnkılâp
ve İstiklal. Mahmutlu ve Yarımoğlu içerisinde Mareşal Fevzi Çakmak.
Ve Gazi İlkokulu Jandarmanın karşısında idi. Dolayısıyla 7 de İlkokul
vardı Kozan'da.

NERDEN, NEREYE…

Şevkiye (Giritli), Tufanpaşa (Kızılyazı), Cumhuriyet (Koşu meydanı
ve Araplar), Arslanpaşa (Mezarlık ve Tavşantepesi-Arap tayip),Mahmutlu, Hacıuşağı, Taş ve Yarımoğlu isminde mahalleleri vardı Kozan'ın.
Yanlış değilsem Kozan tabelasında nüfusumuz 17 bin 500 yazıyordu.
İmamoğlu (Nahiye Müdürlüğü ile yönetilirdi),Gaziköy, Hacıbeyli isimli
kasabalar da Belediye Başkanlıkları vardı. Tepecikören de nahiye sıfatına
haiz olabilir tam olarak belleğimde değil. Tabi bu arada Kozan'ın 100'ün
üzerinde köyü ile de bayağı bir ayrıcalığı söz konusuydu.

BİR LİSE, BİR ORTAOKUL VE 7 İLKOKUL

Tek olarak Kozan Lisesi ki o zamanlar özel veya özelden devlet lisesi-

ANKARA KIZILAY MEYDANI VE ATA'NIN TALİMATI ne çevrilmişti ve hatta özel iken Kozan Lisesi Müdürü Poraylılı Necdet

KIŞLIK VE YAZLIK SİNEMALAR

Sehlik Burhan'ın balkonlu, localı, görkemli koltukları bulunan, bay
ve bayan tuvaletli, altlı üstlü sigara içme salonu olan büfeli ve yaklaşık
250 (sanıyorum) kişilik kışlık Zühal Sineması. Bunu yazarken de, Daşibik Nuri, Gazel Hasan, İsmail, İbo, Muhammet, Asım, Kara Mehmet,
şuan ismi aklıma gelmeyen Cüneyt Arkın ağabeyin benzeri makinist ve
çalışanlarını hatırlamaya çalışıyorum. Yine yazlık Cenk, Şan, Şükran
sinemaları. Askerlik şubesi, şimdiki Tedaşın olduğu alan ve Saimbeyli
caddesinde ki Millet Bahçesinde yapılan düğünler, nişanlar, görkemli
konserler ve tabiî ki bayram törenlerinin yapıldığı nı hatırlayorum. En
büyük kalablıkta şimdiki Kozan İsmet Atlı stadyumunun o zamanki
ismiyle Koşu meydanın da yapılırdı. Kurtuluş bayramlarının yanı sıra,
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu çıkaran Kozan'ın milletçe gururu İsmet
Atlı, 1968 Meksika olimpiyatlarına katılan Türkiye Karakucak Güreşleri
Başpehlivanı Hüseyin Atlı, Hasan Karaoğlu (Babam İbrahim KaraoğKİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ…
lu'nun küçük kardeşi amcam Şalgamcı Hasan'da denir) Halil Öztürk,
Merhum Dede Akçalı-Sehlik Burhan'ları ve diğer de- Mehmet Can gibi bir çok ismin katıldığı Karakucak güreşleri yapılırdı.
ğerleri rahmetle analım öncelikle bir. Ardından yine bir rahmet göndeBu arada Radyocu Azmi'nin Kozan Radyosu, Kozan Lisesinde Önreceğimiz, yakın tarihte yitirdiğimiz baba dostumuz gerçek bir Kozan dal Cam ve Reyhan Cam'ın Kozan'a kazandırdığı Sesleniş dergisi.
Şehremini olan Basri Demirci'yi güzelliklerle analım. Dile kolay Kozan Fehmi Küçük'ün Hürsöz gazetesini de hemen hatırlayalım.
ilçemizin çok uzun süre ilçe Belediye Başkanlığını yapmıştır, Allah razı
olsun. Takip eden süreçte Mustafa Azgın, 12 Eylül 80'in getirisiyle Kaymakam Erdoğan Gürbüz (Daha sonraki yılların Şırnak ve Tokat Valisi), Kaymakam Altan Akkaya, Kaymakamlıkla birlikte Kozan Belediye
Başkanlığını üstlenmiştir. 1983–84 arasında da Kozan Devlet Hastanesinde Eczacı olarak görev yapan, aslen Yozgatlı olup, Kozan'dan evlenip
Kozan'a yerleşen A.Kuddusi Çalatlı, görevlendirildiği
Hacıbeyli kasabası belde Belediye Başkanlığından adeta terfi ettirilircesine Kozan Belediye Başkanlığına atandı ve bir yıl görev yaptı. 24
Mart 1984 mahalli seçimlerinin ardından eğitimci ve bir sivil toplum
örgütünün başında bulunan ve aynı zamanda benimde hocam olan
Ersan Arıkan Kozan Belediye Başkanlığına 5 yıllığına seçildi. 25 Mart
1989 yılında ise 1977–80 arası görev yapan Mustafa Azgın 2. Kez Kozan
Belediye Başkanlığına seçildi. 1994–99/99–2004 arasında Eczacı Mehmet Açıkgöz, 2004–2009/2009–2014 arası içinde de Sivas Belediyesi'nde
Mimar olarak görev yapan mevcut Belediye Başkanı, İlçemizde üst üste
iki kez Kozan Belediye Başkanlığına seçilen şehremini unvanına halkın
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Mürsel Yazıcı annesini kaybetti

Türk Eğitim Sen
Kozan Eski Temsilcisi, arkadaşımız,
Kozan Koleji Öğretmeni Mürsel Yazıcı’nın Annesi Züleyha Yazıcı vefat etti.
Merhume Yazıcı
geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kozan Mezarlığına defnedildi. Yazıcı
ailesini bu acı günlerinde aile yakınları, dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. Merhume Yazıcı için hafta sonu düzenlenen yemekli mevlitte dostları
ve sevenleri Mürsel Yazıcı’yı yalnız bırakmadılar.

Cevdet Bozol’un Babası vefat etti
Okurumuz, Arkadaşımız
Cevdet Bozol’un, Murat’ın,
Muzaffer’in ve Yıldıray’ın Babaları Mehmet Bozol geçtiğimiz hafta vefat etti. Bozol’un
cenazesi geçtiğimiz Pazartesi
günü öğle namazına müteakip Kozan Mezarlığı’na defnedildi.
Aslen Karabük-Tufanlılı Bozol ailesini bu acılı günlerinde
dostları, arkadaşları, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. Arkadaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar
diliyoruz.

Müşterilerimiz başta olmak üzere
tüm Kozan halkının yeni yılını
kutlarım.

Bayram TARIM

Müşterilerimiz başta
olmak üzere tüm Kozan
halkının yeni yılını
kutlarım.

Sami ÖZBEK
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TURGAY BOZKURT
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TİCARET BORSASI MECLİS BAŞKANI

TAHSİN MENCİK

MENCİK HAS UN DEĞİRMENİ

HAYRİ MENCİK

MENCİK KUYUMCULUK

Tüm Hemşerilerimizin Yeni Yılını kutlar, Sağlık, Mutluluk ve
Esenlikler Dileriz.

Müşterilerimiz başta
olmak üzere tüm
Kozanlı
hemşerilerimizin
Yeni Yılını
Kutlarız.

EMİN YAVUZ & ADEM KARATEKİN

EMİN YAVUZ MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİ

EROL KOZANOĞLU

KOZANOĞLU EV YEMEKLERİ

Sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Milletimizle
beraber, kardeşliğimizle perçinlenerek ve bizi millet yapan
değerlerimizi bir şuur halinde kuşanarak bu yıl daha da çok
çalışacağız. Kozan halkının ve tüm milletimizin yeni yılını tebrik
ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle
sevgi ve saygılar sunuyorum.

AV. SELÇUK CENGİZ

AK PARTİ KOZAN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI
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Başkan Sözlü: “MHP yetiştiğimiz yuvadır, demokratik fırsatlar hareketidir”
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Milliyetçi ve
üretken belediyecilik anlayışının en
başarılı örneğini
sergileyen Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü, Milliyetçi
Hareket Partisi Sarıçam ilçe Başkanlığı’nda düzenlenen
kahvaltıya katıldı
İlçe teşkilatının
düzenlediği kahvaltıda hemşerileri ile buluşan Başkan Sözlü, “Milliyetçi
Hareket Partisi Çokçapınar Köyünden bir yörük evladını Adana’ya belediye başkanı yapan demokratik fırsatların partisidir, herkese de bu fırsat
tanır fakat ahlaklı olmak, nasip inancına sahip olmak gerek” dedi
HAFTASONUNA SARIÇAMLI HEMŞERİLERİ İLE BAŞLADI
İsim babalığını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışının Türkiye’deki en başarılı örneklerinden bir tanesini Lider Bahçeli’nin memleketi
Adana’da sergileyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
hafta sonuna Milliyetçi Hareket Partisi Sarıçam İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda başladı.
“NE YAPIYORSAK MİLLİYETÇİ TÜRKİYE İDEALİNİ YÜKSELTMEK İÇİNDİR”
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda konuşan Başkan Sözlü, Adana’da mazeretlerin ardına sığın-

madan dev projeleri hayata geçirdiğini, kentin kırsalına da merkezine
de adil hizmet götürdüğünü ifade etti. Milliyetçi Türkiye idealinden
vazgeçmeyeceklerini aktaran Başkan Sözlü, “Bu hareket fırsatlar hareketidir. Çokçapınar köyünden bir yörük evladını Adana’ya belediye
başkanı yapan demokratik fırsatların partisidir. Ne yapıyorsak Milliyetçi
Türkiye idealini yükseltmek için yapıyoruz” dedi.
“ADANA’YI TÜRKİYE’NİN EN GELİŞMİŞ ŞEHRİ YAPACAĞIZ”
Adana’nın şehrin merkezinde sağlıklı bir şehir izlenimine kavuşması
için Seyhan’ın güneyi ve Yüreğir’i kıymetlendirdiklerini söyleyen Başkan Sözlü, uygulama aşamasında olan projelerinden bahsederek “Adana’yı Türkiye’nin en gelişmiş şehri, en gelişmiş üretim merkezi haline
getireceğiz” dedi.
Başkan Sözlü, konuşmalarının ardından salonu dolduran hemşerileri ile
sohbet etti.

SMA hastası Yasin’in yüzü gülmeye başladı
Geçtiğimiz hafta gerek gazetemizde gerekse Otağ TV
ve sosyal medya Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Baba Murat Boz’un
SMA hastası oğlu Yasin’in
(7) çığlığını duyurmuştuk.

Hayırsever vatandaşlarımız yardım eli uzattı. Yatağı alınıyor. O çok istediği traktör ise ona sürpriz olacak.
Baba Boz ise tek başına 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Anne ise Adana Ruh Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Allah hayır etmeyi herkese nasip etmiyor.

