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olunur: Kozan’da asayiş berkemal
değil. Sokaklar, Caddeler güvensiz.
Esnaflar tedirgin. Genel anlamda
şehirde asayiş ve güvenlik sorunu var. Kozan’a dikkat çekiyoruz.
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KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM’IN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

ZAYİİ

H

ayatlarını toplum sağlığına adayan, halkın sağlığını
korumak, hastaları tedavi
etmek için fedakârca çalışan tüm
sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp
Bayramı’nı en içten dileklerimle
kutluyorum. Ülkelerin gelişmişlik
düzeyinin en temel göstergelerinden birisi de sağlık hizmetlerinde
ulaşılan noktadır. İnsan Sağlığının
korunması, mevcut sağlık sorunla-

rının giderilmesi tüm insanlığın ve
toplumun önemli hedeflerinden biridir. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımız, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de etkisini gösteren
Covid-19 salgınında yer ve zaman
mefhumu gözetmeksizin salgınla

mücadelede en ön safta yer alarak
fedakârca görevlerini yerine getirmektedir. Doktorlarımız ve tüm
sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri bu kutsal görevi başarı ile sürdürecekleri inanç ve temennisiyle,
başta Kozan olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında sağlık hizmeti veren tüm sağlık camiasının
14 Mart Tıp Bayramını kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim
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H

epimiz artık şu gerçeği
kabul edelim: “Dünya
pandemi süreciyle birlikte bildiğimiz o eski yeryüzü
değil!”
Peki neden mi o bildiğimiz
yeryüzüdeğil?
İşte nedenleri?			
*
Bir kere şunu peşinen
yazmak gerekiyor: “Eski alışkanlıklarımız değişti!” Mesela; eskiden pazara gidip alışveriş yapardık, şimdilerde
ise sanal alışveriş yapıyoruz. Yani, market alışverişini
internetten yapar olduk. Kıyafet alışverişini internetten
yapar olduk. Filmleri Netflix’den izler olduk. Evdeki
eski eşyaları fakir fukaraya
vermek yerine internette satar olduk.
Sadece hayatımızdaki değişiklikler bunlarla mı sınırlı?
Haşa!
Peki başka ne gibi değişiklikler oldu?
Fakirleştik! Bence pandemi öncesi daha zengindik.
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Sinan AKYÜZ
Pandemi öncesi ve
sonrası hayat!
Eve kapandığımız günlerde
halimiz vaktimiz yerindeydi.
Fakat pandemiden sonra
yerle yeksan olduk. Bütçemiz yama tutmaz oldu, cebimiz boşaldı, kredi kartlarımız patladı. Yani, pandemi
sonrası içtiğimiz bir fincan
kahvenin fiyatıyla, pandemi
öncesi öğlen yemeği yiyebiliyorduk.
					
*
Pandeminin ettikleri bunlarla sınırlı değil elbette.
Pandemi
ocağımızaincir
ağacı da dikti. Bazı karı ko-

calar birbirlerine karşı hırlaştılar, pandemidöneminde
boşandılar. Yani, aile birliği
fena halde sarsıldı, çatırdadı, yıkıldı.
Elbette başka başka şeyler de oldu. Pandeminin yan
etkilerinden biri de eğitim sürecini sekteye uğratmasıydı.
Zavallı çocuklar okul yüzü
görmez, elleri kalem tutmaz
oldu. Hepsinin yüzü ekrana
bakar, uzaktan eğitimin kurbanı oldular. Hatta bu öğrencilerin en zavallıları da iki
yıllık yüksekokul okuyanlardı. Düşünün ki bu öğrenciler
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üniversite ortamını görmeden uzaktan mezun oldular.
					
*
Bir başka sıkıntı da şuydu:
“Psikolojimiz bozuldu!” Yani,
kimsenin ruh sağlığı eskisi
gibi değil artık. Evde oturmanın, evden çalışmanın matah
bir şey olmadığını anladık.
İnsan dediğin sosyal bir varlık. Dışarı çıkacak, birileriyle
konuşacak, etkileşimde bulunacak. Ama yasaklar geldikçe psikolojimiz bozuldu,
antidepresan ilaçların kullanımları arttı.
					
*
Evet sevgili okurlar…
Pandemi öncesi dünyayla
pandemi sonrası dünya arasında derin bir fark oluştu.
Ne dünya eskisi gibi, ne de
biz insanoğlu. Bakalım bu
yeni dünyaya, yeni düzene
nasıl ayak uyduracağız? Ya
da sorumu şöyle mi sormalıydım? Acaba ayak uydurabilecek miyiz?

Merhum Kazım Keser'in Eşi, Delibaşların Kızı, Hayrettin Delibaş, Ahmet ve Alaaddin, Bahittin, Sebahattin ve Mustafa Delibaş'ın
ablaları; Meşhur Kamyoncu As Hasan ve Bilge Keser' in anneleri, Süleyman ve Musa Delibaş'ın halaları, Ölçüm Haritacı Dilek
Öz' ün Babaanneleri Dürdane Keser Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Kazım Keser hem babamın halasının oğlu hem de en
yakın arkadaşlarından idi. Dürdane Abla ailemizin ilk geliniydi. Düşünüyorum da her gün bir yakınımız, dost ve arkadaşımız
vefat ediyor. Ölüm herkesin başına. Bugün, yarın, er geç olacak. Peki, insanoğlunun bu kadar kavgası neden?! Tüm Ailenin ve
sevenlerinin acısını paylaşıyorum. Allah iyi kullarından etsin.
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Ben, Akdeniz çevresinde 130 bin yıldır yetişirim.
Ben, toprağa tutunup
1500 yıldan fazla yaşayabilirim…
Ben, doğanın mucizesi,
zeytin ağacıyım.
Bana ölümsüz ağaç da
derler.
Ben; Hititleri, Yunanlıları, Türklerin Anadolu’ya
gelişini gördüm.
Ben, onlarca Padişah,
Hükümet,
Başbakan,
Cumhurbaşkanı bilirim.
Ben, Nazım Hikmet şiir,
Yaşar Kemal roman yazarken ilham oldum.
Ben; tarihe tanıklık ettim..
Ben, Akdeniz maviliğimin çevresinde kök salmış
her mevsim yeşilim.
Ben, sizi binlerce yıl
besledim.
Ben, size ışık oldum, karanlığı aydınlattım
Ben, size kışın odun,
yazın gölge oldum…
Beni, doğa ve halk düşmanları yok ediyor.
Beni, altımda maden
arayacak yandaş müteahhitlere kurban ediyorlar..
Üzerinde
yaşadığım
toprak benim.
Ürettiğim zeytin, oksijen
sizin.
Tek nefes alışında 100
trilyon hücrene hayat veren benim…
Ben zeytin ağacıyım
beni kesmek, insanlığa
düşmanlıktır!
Beni, ‘’dik’’ demiyorum,
Bana, ‘’bak’’ demiyorum,
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SACİT
ÖZTÜRK
ZEYTİN AĞACI
Beni ‘’kesme’’ yeter diyorum.
Suyuma,
toprağıma,
yeşilime dokunma, diyorum…
•••
Gelişmiş ülkeler,
Mühendislik bilimi keşfetti…
Rüzgar gülü ve solar
sistem ile elektrik,
Azot destekli doğalgaz
üretti.
Sadece rüzgar gülünden
binlerce Megawatt elektrik
elde edebiliyor.
Dünyanın en verimli
“toprağı” bizde,
Dünyanın en güzel “iklimi” bizde,
Dünyanın en güzel “coğrafyası” bizde….
Ama….
Biz ezbercilikten kurtulup eğitimi güncelleyemedik.
Onun için,
Açılamayan “lamba” bizde,
Alınamayan
“mazot”
bizde,
Binilmeyen “araba” bizde,

Ekilmeyen “tarla” bizde,
Bulunamayan “yağ” bizde,
Kaynamayan “tencere”
bizde,
Akaryakıt fiyatlarını Avrupa’yla “kıyaslamak” bizde,
Diplomalı doktorları ülkelerinden “kovmak” bizde..
•••
Okumasını sevmeyen
ve okumayı bilmeyen toplumların kaderi liderlerinin
tercihine bağlı,
Atatürk,
“Buğdayını, sütünü, etini, bilimini ve sanatını kendin ürettiğin sürede özgürsün.” demişti.
Bilimi önceledi.
İthalat yerine, üretmek
dedi.
Çiftçilere örnek olmak
için traktöre bindi.
Biz ise,
Yerli malı yurdun malı
demeyi unuttuk.
Çiftçiye ananı da al git
dedik.
Bilim yerine, hamaseti
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koyduk.
Alladık, pulladık,
Tarım arazilerini imara
açtık,
Yetinmedik topraklarımızın yabancılara sattık.
Toprak mahsülleri ofisini
işlevsiz hale getirdik.
Çukobirliği kapadık.
Üreticileri tüccarın insafına bıraktık.
Köylüyü ürettiğini satamaz, satsa da para kazanamaz hale getirdik.
Çiftçiyi destekliyormuş
gibi yaptık, üretme sevincini yok edip, topraktan kopardık.
Saman bile ithalat ettik,
Çiftçiye illallah dedirttik..
Savaşta
olmadığımız
halde savaşta olan iki ülkeden yağ ve buğday aldık.
Azak denizinde bekletilen yağ yüklü gemilerin çıkışına Putin izin verecekmiş diye bayram ettik.
Gıda güvenliğini hiçe
saydık..
Böyle giderse yakında
yürüyebilen ve konuşabilen kadavralar ülkesi olacağız.
•••
Traktöre mazot alamıyor,
Tarlaya gübre atamıyor,
Sabah ekmek,
Öğlen yağ,
Gece benzin kuyruğu
bekliyor,
Halâ diyor ki,
CE HA PE gelirse kuyruklar olur.
Tıp çaresiz.
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YÖRESEL ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

K

ozan
Belediyesi
Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan
yöresel ürünler, e-satış
yöntemi ile Türkiye’nin
dört bir yanına gönderilmeye devam ediyor.
İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı; “Kozanlı kadınlarımızın el
emeğiyle yapmış olduğu
ürünlerimiz
sergilemek
için İstanbul Emit Fuarında ürünlerimiz çok ilgi
görmüştü ürünlerimizi gören adana TURSAB yapacağı toplantıda bizden
ürün satın almak istediler
bizde onlar için bu şekilde ürünler hazırladık kendilerine gönderiyoruz.”dedi.
Kamalı; “ Yöresel
ürünlerimizin dolum ve
paketlemesinin yapıldığı
sosyal yaşam merkezindeyiz.
Bu üretmiş olduğumuz
ürünleri hediye sepetleri-

ni romen ve ede kardeşlerimizin üretmiş olduğu
el emeği göz nuru unutulmaya yüz tutmuş kamış
sepetlerle süsleyip hediyelik paket haline getiriyoruz.
Onlara bu anlamda
destek olmuş oluyoruz bu
işe başladığımız günden

bu yana 2 Binin üzerinde
sepet satın alarak süsleyip hediye sepet haline
getirdik yöresel ürünlerimizi bu sepetlerle kargolayıp gönderiyoruz.
Yöresel ürünlerimize
yoğun ilgi devam ediyor bu gün de size bu
konuda ürünlerimizle il-

gili bilgi vermek istedik.
Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi kargo ile
göndermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emitt fuarına
katılmıştık kadınlarımızın
el emeğiyle yapmış olduğu ürünlerimiz sergilemek için fuarda ürün-

lerimiz çok ilgi görmüştü,
ürünlerimizi gören Adana
TURSAB yapacağı toplantıda bizden ürün satın
almak istediler bizde onlar için 50 ayrı hediyelik
sepeti bu şekilde hazırladık. Bizi tercih ettikleri
için kendilerine teşekkür
ediyoruz.”diye konuştu.

ALTINTAŞ VE HOŞCA AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

A

ltıntaş Emlak ve Altıntaş Kooperatifi girişimciliği ile tanınan Emine Altıntaş ve
Cengiz Hoşça'nın pandemi dolayısı ile
erteledikleri mutlu günlerine hemen tüm dostları ortak oldu. Her iki çifte hayırlı, mutlu ve huzur
dolu nice ömürler diliyoruz. Bu arada çocukları
Oğuz Kağan'nın doğum günü ve sünnet düğünü dualar ve semazenler eşliğinde gerçekleşti.
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Başkalarının rehberliğine
gerek duymadık!
İslâm dini, semavi dinler
arasında hiç şüphesiz insanî
değerleri en iyi anlayan ve
yaşamakta olan her canlıyı
en iyi anlayan ve en iyi yaşatan kendi özü ile yoğrulmuş
bir inanç güzelliğidir.
Gösterişten kaçınan sadelikle içselleşmiş mütevazi
bir dindir.
××××××
Son fikir okuyucuları ve
halkımız lütfen inanç konusunda dikkat etsinler.
Öyle olur olmaz saçmalıklara pek fazla rağbet etmesinler.
Önlerindeki derin çukurları görsünler artık.
Tarikatların sahte inanç
anlayışını, gerçek İslâmi anlayışı ile birbirine karıştırmasınlar, Tarikati müritler Hz.
Şeyh’lerinin yolunda (tarikatında) yürürler.
××××××
İslâm dininin peygamberi
her türlü bilimsel gelişmeye
ve sürekli yenileşmeye açık,
ilerici yönü ağır basan devrimci bir ruha sahip Hazreti
Muhammed’ttir.
××××××
Uçsuz bucaksız aşırı derecede sıcak çöl diyarında
kabileciliğin en bağnaz ve
en tutucu olduğu çağda, geri
kalmışlık batağında çırpınan
Arap toplumlarının uyanmasına ve aydınlanmasına öncülük etmiştir.
Yaşadığı çağda uygarlığın
kapısını sonuna kadar açması en anlamlı başarılarının başında gelir.
××××××
Buna en sağlıklı kanıt ise
halklar arasındaki dengesiz
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ARAP AGA
YAZDI
ANAMIZ VE BABAMIZDAN
ÖĞRENDİK DİNİMİZİ
gelir dağılımına bir denge
getirmesidir. Herkese eşit
mesafede yaklaşma kuralına
uymuş olması özelliklerinin
başında gelir. Adaletli yönetim biçimini yasalar çerçevesinde devlet politikasında
uygulamıştır.
××××××
Taştan oluşturulmuş putların Allah olmadığını anlatmış,
yani Arapların gönüllerindeki
tek Tanrı maneviyatına inanmalarını sağlamıştır.
İslâm dininin aslı astarı olmayan rüyalarla yorumlanan
bir din ve hurafeler dini olmadığını Arap toplumlarına
ve dünya halklarına özellikle
üstüne basa basa anlatmıştır.
××××××
Ve islâm dinini kimi bazılarının iddia ettiği gibi kılıç zoru
ile değil insani duyguları ile
hareket ederek dünya halklarına kabul ettirmiştir.
××××××
Esasında islâm dini uygarlığa kapılarını kapatmış
gerici bir inanç anlayışı değildir, aksine ilerici yönü ağır
basan çağdaş düşünen ilerici bir yapının özelliğini taşır.
Gelişen çağa uygun sürekli
yenileşmeye açık, devrimci
bir inanç anlayışıdır.
Evrenseldir.

××××××
Ya günümüzdeki tarikatların İslâm’a bakışı hangi yönde? Hz. Muhammed’in İslâmi anlayışı ile bir bağlantıları
var mıdır? Hiç sanmıyorum
ve asla örtüşmez. Çünkü İslâm dini anlaşılması ve yaşanılması kolay bir dindir. İslâm
dinini anlaşılmaz ve yaşanılamaz kılan tarikat ve mezhep gibi oluşumlardır. Zaten
İslâm dinine en büyük zararı
veren bu gibi oluşumlar değil
mi?
İslâm dini hiç kimseyi yürüdüğü yola baskı ile zor kullanarak davet etmemiştir. Ve
insan oğlunun kendi tercihine bırakmıştır. Bu yüzdendir
ki asırlardır kalplerde ölümsüzdür.
××××××
Tarikatlar İslam kisvesi altında insan oğlunu yolunda
yürüdükleri Hazreti Şeyh’lerine kul olmaya davet etmiştir.
××××××
Hazreti Muhammed ise
gösterişten ve şatafattan
uzak, mütevazı bir hayat yaşayarak örnek teşkil edecek
bir biçimde yaşamına çeki
düzen vermiş, kendisine inananların cebine değil, gönlüne hitap etmiş ve maneviyatlarındaki tek Allah’a kul
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olmayı önermiştir.
××××××
Tarikatlar gibi para karşılığında din satmamıştır. İslâm
dini ne mezhepler dinidir ve
ne tarikatlar dinidir. Adalete
uygun hoş görü sahibi, kâinata hitap eden bir din anlayışıdır. Allahı tektir, peygamberi tektir, dini tektir.
××××××
Suriyeli gencin tanık olduğu İslami gerçeği anlamaya
çalışalım bakalım. Bakın ne
diyor Suriyeli genç? {Biz Suriye’de yaşarken Türkiye’yi
Müslüman bir ülke olarak bildirdik.
Ama yanılmışız, Müslümanlıkla bir bağlantısının
olmadığına tanık olduk.} Yorumu okuyuculara bırakıyorum. Gerçek anlamda İslâm
dini Türkiye’de yaşanıyor
mu?
××××××
Günümüzdeki tarikat bağlantılı siyasal islâmın İslam’a
bakışı sizce ne derecede
içtenlik içerir? Hz.Muhammed’in islâm inancı ile uzaktan yakından hiç bir benzerliği yoktur.
××××××
Siyasal İslam’ın peşinden
gidenlerin, Hz. Peygamber
demeleri boşuna değildir?
Anlayana müthiş bir anlam
içerir.
Hz. Muhammed yürüdükleri yol için sadece bir araçtır. Kimdir bu hazreti peygamber ? Hz. Fetullah gülen
mi? Yada Hz. Şeyh’lerden
her hangi birimi? Hz. Vatikan
mı? Hz. Papa’mı? Elbette
bize göre hayır. Onu sonsuz
bir kalple seviyor ve inanıyorum.
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DOKTORLARIN HAKLI EYLEMLERİ

D

oktorlar Tıp Bayramı'nda haklı taleplerini dile getirdiler. Kozan Devlet Hastanesi önünde sendika temsilcileri ve
hastane doktorları basın açıklaması yaptılar.
14, 15 ve 16 Mart' ta görevlerine ara veriyorlar.

Ayhan Barut'tan nükleer santral çağrısı:

"AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ
İÇİN HAREKETE GEÇİN"

C

umhuriyet
Halk
Partisi
(CHP)
Adana
Milletvekili Ayhan Barut, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın
Çernobil gibi çok sayıda
nükleer enerji tesislerini
ele geçirdiğini anımsatarak, "Bilindiği gibi dünya
nükleer tehditle karşı karşıyadır. Uygar ülkelerin
yaptırımlarının
benzeri
ülkemiz tarafından da hayata geçirilmeli, yönetimi
ve mülkiyeti tamamen
Rusya'ya ait olacak Akkuyu Nükleer Santrali için
adım atılmalıdır" dedi.
"EGEMENLİĞİMİZ
TEHLİKEYE DÜŞER"
Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nde (TBMM) söz
alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış'
sözleri Ukrayna-Rusya
arasındaki savaş nedeniyle önemini bir kez
daha ortaya koymuştur.
Ulu Önderimizin ilke ve
devrimlerine sıkı sıkıya
bağlı kalmamız gerektiği çok açıktır. Eğer bunu
yapamazsak emperyalist
paylaşım savaşları nedeniyle ülkemizin egemenliği tehlikeye düşecektir"
diye konuştu.

Ukrayna'ya
saldıran
Rusya'nın büyük tepki
çektiğini, savaşın insanlık suçu olduğunu ve herkesin barış için seferber
olması gerektiğini ifade
eden Ayhan Barut, iktidarı göreve çağırarak
şunları kaydetti: "Rusya,
saldırganlığı
nedeniyle dünyanın her yerinde
ağır yaptırımlarla karşı
karşıyadır.
Ukrayna'ya
saldıran Rusya, Çernobil
başta olmak üzere nükleer enerji tesislerini ele
geçirmiştir. Tüm dünya
nükleer tehditle karşı karşıyadır. Uygar ülkelerin
yaptırımlarının
benzeri ülkemiz tarafından da

hayata geçirilmeli, yönetimi ve mülkiyeti tamamen Rusya'ya ait olacak
Akkuyu Nükleer Santrali
için adım atılmalıdır. Bu
sayede ülkemiz nükleer

felaketten kurtarılacak,
dünya barışına da katkı
sağlanmış olacaktır. Akkuyu Nükleer Santrali için
iktidarı göreve çağırıyoruz."
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Çok Kıymetli Hemşerilerim:

Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal
Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101’inci yıl dönümünü
idrak etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM
tarafından kabul edilmesi, Türk Milleti’nin dünyaya bağımsızlık bildirgesi ve tescili sayılırken,
aynı zamanda da Türk Milletinin millî sözleşmesi olmuştur. Tarihten silinmek istenen bir milletin
hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belge olan İstiklal
Marşı’mız, bu milletin; vatanını, dinini, tarihini, kültürünü, azmini, ümidini, kahramanlığını bütün
dünyaya haykıran bir şahlanış abidesi olmuştur. Bu vesileyle: İstiklal Marşımızın kabulünün
101’inci yıl dönümünü kutluyor, bedi ve ezeli başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta
olmak üzere İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu destanı bizlere armağan eden
tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Adem KAMALI
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ADANALILARIN ARTAN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR
Başkan Zeydan Karalar’ın, günümüzün ve geleceğin su ihtiyacını göz önünde bulundurarak
verdiği talimatlar doğrultusunda harekete geçen ASKİ, büyük yatırımları hayata geçiriyor.

A

dana Büyükşehir
Belediye Başkanı
Zeydan
Karalar,
bir yandan kentin dört bir
yanında mevcut durumdaki su ihtiyacına cevap
verebilecek yeni yatırımları hayata geçirirken, bir
yandan da artan nüfusun
gelecekteki ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak
hazırlanan projeleri uyguluyor.
Adana
Büyükşehir
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ),
vatandaşların sağlıklı ve
kesintisiz suya ulaşmasını karşılamak amacıyla
büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.
11 İLÇEDE 69 ADET
YENİ İÇME SUYU DE-

POSU İNŞA EDİLDİ
Adana genelinde hijyenik koşullara uygun
olmayan ve atıl durumda kalan eski depoları
iptal eden ASKİ, 11 ilçede toplam 69 adet yeni
içme suyu deposu inşa
etti. Çukurova, Sarıçam,
Karaisalı, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Kozan,
Aladağ, Saimbeyli, Feke
ve Tufanbeyli ilçelerinde
muhtelif mahallelere inşa
edilen içme suyu depoları ile Adanalıları sağlıklı
suyla buluşmaları sağlanıyor.
Nüfus artış hızını göz
önünde tutarak hayata
geçirilen
çalışmalarla,
abonelerin artan su ihtiyacı karşılanıyor.

KOZANLI GÜREŞÇİ KIZLARIMIZIN BAŞARISI

B

alıkesir'de yapılan
Yasemin Adar U20
Kadın Güreş Türkiye
Şampiyonası'nda
68’kg da Nazmiye BUDAK Türkiye 2’ncisi, 72
kg’da Tülin Öztürk Türkiye 3’üncüsü. U17 yaş
kategorisinde de Hatice
Nur SARI Türkiye 2’ncisi olarak milli takıma
girmeye hak kazandı.
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YARDIMSEVERLERİN DESTEĞİYLE ALINAN ENGELLİ ARACI TESLİM EDİLDİ

Düzgün Kardeşler Lokantası
tam bir halk lokantasıdır

1

2 Aralık'ta Çanaklı Mahallesi’nde engelli aracı
yanan Cabbar Söğüt'e
yeni bir araç hediye etmek için
Kızılay ve Beyazay Derneği
tarafından başlatılan yardım
kampanyası sonucu alınan engelli aracı teslim edildi. Kozan
Kızılay Dernek Başkanı Oğuz

Cengiz ve Türkiye Bayazay
Derneği Kozan Şube Başkanı
Ahmet Ünal hayra vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yeni aracına kavuşan Cabbar Söğüt ise
kampanyaya katkıda bulunan
tüm hayırseverlere ve Kozan
Kaymakamlığı’na teşekkür etti.

PEHLİVANLAR DA YATARMIŞ BE!

Y

ıllardır esnaflık yapan
Düzgün Kardeşler Lokantası'nı halk benimsemiştir. Tıpkı soyadları gibi de
düzgün insan imajına sahiptirler.
Alın
terleriyle
durmadan
hizmet üretirler. Kebapları le-

zizdir. Daha çok köylülere,
halk kesimine hitap ediyorlar
görünseler de her kesimden
müşterileri vardır. Yıllardır efendiliğiyle tanınan Mehmet kardeşimize ve tüm ailesine hayırlı işler ve başarılar diliyoruz.

İDRİS ÇEVİKALP SEVİLİR

S

elami Erdoğan abi eski
pehlivanımızdır. Lastik
gibiydi. 80'li yılların başarılı sporcusu 10 sene 57 kiloda Adana'yı temsil etti.
Doğu ve Güneydoğu illerindeki liglerde serbest ve
grekormende şampiyonlukları var. Merhum Halil Öztürk,

Hallo'nun üzerine titrediği
sporcusuydu.
Sevgili doktorumuz Genel
Cerrah Gökmen Kara başarılı
bir operasyon yaptı. Allah tüm
sağlıkçılarımızı başımızdan
eksik etmesin. Geçmiş olsun
Selami abi. Büyük pehlivan Bi
daha korkutma bizi.

T

icaret Borsası Başkanı İdris
Çevikalp gardaşımın canı
şalgam istedi. GRİBE karşı vitaminini aldı. Sağlığı sıhhati,
morali, motivasyonu iyi maşallah.
Sakin ve işinde gücünde, rutini-

ne devam ediyor.
Duramadım
hemen sordum: Başkanım yine
aday mısın?
"Üyelerimiz bu makamı uygun
görürse yeniden adayım" dedi.
Hayırlı, uğurlu olsun.
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TİTREYİP
KENDİNİZE
DÖNECEKMİSİNİZ YOKSA!
Epey bir zamandır böyle
bir yazı kaleme alayım diyorum, ama günlük konular ve gündem her geçen
gün, her hafta değişiyor,
aha şimdide kuzey doğumuzda savaş başladı. Bir
türlü böyle bir yazıyı kaleme alamıyordum. Ama
bugün her gündemi bir kenara bırakıp böyle bir yazı
kaleme almam gerekiyordu ve aldım.
TÜRK’ün
müstahkem
mevkilerinde oturup TÜRK
Milletinin varlığına, Cumhuriyetine ve Devletinin
bölünmez
bütünlüğüne
ihaneti sinsi sinsi görev bilen, sinsi sinsi dururken de,
TÜRK’ÜN yılların emeğinin neticesinde kazanılmış
varlıklarını yağmalayanlar
ve yağmalatanlar bilsinler
ki TÜRK’ÜN sabrı taştı, taşıyor.Zamanı geldiğinde,
yediği ekmeye bıçak çalanlar, oturduğu yurt edindiği ülkenin düşmanları ile
dans edenler, flört edenler,
TÜRK öyle bir titreyecek ki
vallahi çifte yemiş eşek sı-
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İsmail
KÜÇÜKÖZEN
SİYASİ LİDERLER! MUSTAFA
DESTİCİ’YE KULAK VERİN
palarından beter olacaksınız. TÜRK bir titrerse nemi
olur? Dinleyin söyleyeyim,
ilk önce meclisteki pkk
uzantılarından başlar, sonra bunlara MECLİSTE imkan sağlayandan devam
eder ve taaa Amerikaya
ulaşır. TÜRK bir titreyip,
genlerinde mevcut olan
namus duygusu, ısınıp
harekete geçerse ve lav
olup akarsa, hainlerin, işbirlikçilerin, soysuz sopsuz
ve içimizde mevzilenmiş
olan etnik çete mensuplarının üzerlerine öyle bir
akar ki, vallahi ceddinizin
aklı sırrı ermez. Her biriniz Vezüv yanar dağın kızgın lavlarıyla taşlaşıp yok
olup gidersiniz. Akıllı olun,
unutmayın Gazi MECLİSTESİNİZ ve ŞEHİT Kanıyla sulanmış Anadolu topraklarındasınız!

Bilmez misiniz ki ANADOLU’DA
TÜRK’LER
7.000 yıl önce ebedi yurt
olarak bildi yaşıyorlar ve
kıyamete kadar da bu topraklar da yaşayacaktır.
Ağa babaları dışarıda olan
bir kaç soysuz köpek, bu
ilahi taktiri asla bozamaz.
TÜRK Milleti, Asker Millet
oluşundan dolayıdır kendisine dedelerinin Eylül
1922’de İzmir’den denize
döktüğü palikaryaların geride kalan enikleri beceremeyeceksiniz. EY TÜRK!
TİTRE VE KENDİNE DÖN
komutu verecek komutanını bekliyor. İçimizde
yapmacık gülücükler ile
hainlerin kol gezdiği, vatanımızın etrafının ateş çemberine alınarak üzerimizde
kara bulutların dolaştığı ve
iş birlikçilerinin en mahrem
mevki ve makamlarımı-

12
za çöreklendiği böylesi bir
dönemde TÜRK MİLLETİ
OLARAK titreyip kendimize dönmek zorundayız.Titreyebilmek içinse, manen
zinde,moral olarak yüksek
bir seviyeye gelmemiz gerek.Bu seviyeyi yakalayabilmek için genlerimizde
mevcut olan asil TÜRK’lük
MİLLETİNİN damarında
dolaşan KAN ile namus
duygusunun harekete geçirilmesi gerek, GEÇİRECEĞİZ İNŞALLAH.
Ve sonrasında, harekete geçen genlerimizdeki
TÜRK’LÜK namus duygusu volkanik patlamalarla kızgın lavlara dönüşüp,
hainlerin, iş birlikçilerin,
soysuz sopsuzların üzerlerine akarak her birini, vezüv yanar dağının lavlarıyla taşa çevirmektir.
Ecdadımızın ŞEHİT KANI
ile yoğurup bize emanet
ettiği VATAN, üzerinde İslam inancının ve TÜRK
töresinin gereği şekilde
yaşanabildiği,
Ananın,
Bacının, eşin, Namus, iffeti ve bekaretinin ancak
onunla korunup kollanabildiği, muazzez, mübarek ve müstesna bir kutlu
mekanın ASİL TÜRK MİLLETİNİN yaşadığı yurdun
adıdır VATAN!
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İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma
Günü’nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet
Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını
rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Paşa Fatih Kara
Fatih Kara Otomotiv
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Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, İstiklal Marşı’nın
kabul edilmesinin 101. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda:
“Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan,
millet, istikbal ve istiklal sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, kutsal
değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların,
eşsiz dizelerle yansımasıdır. Bugün bizlere düşen en büyük görev,
İstiklal Marşı’mızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem
mücadelenin öneminin ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın
bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle: İstiklal
Marşımızın kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutluyor; en derin ve
kalbi sevgi ve saygılarımı arz ediyorum” dedi.

MUSTAFA KANDEMİR
KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI
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Türk İslam Mütefekkiri ve İstiklal Şairi, hakkın ve faziletin yanında, batılın ve reziletin karşısında dimdik duran ahlâk abidesi
Büyük Aydın Mehmet Akif Ersoy sahip olduğun dürüstlüğünü,
insaniyetini, Müslümanlığını her gün daha da artan bir hasretle
anıyor aziz pak ruhun önünde saygıyla eğiliyorum.
“Eyvah! Beş on kâfirin imanına kandık;
Bir uykuya daldık ki: Cehennemde uyandık!
...İslam’ı elinden tutacak kaldıracak yok...
Nahak yere feryat ediyor. Acize hak yok!”
								
Safahat’tan Mehmet Akif Ersoy

Musa AKÇALI
Can Medikal
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