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Cumhuriyet tarihinden bu yana
ilk kez köprüler yapılıyor

Ortaköy Deresinden artık
rahat geçiliyor.

Memiköylüler selden
rahatladılar.

Yıllar önce sel taşkınlarıyla gündeme gelen İdem-Ortaköy, Memiköy ve daha
birçok yerleşim merkezlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
döneminde köprüler yapılıyor. Altyapı hizmetleri götürülüyor. 4’de

Arkadaşımız Musa Tatlı babasını kaybetti

Yalçın Kara her yıl merakla ve
heyecanla okunan yılın “En”
lerini yazdı. 8’de

14’de

02

SON FİKİR

05 OCAK Salı

2020

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

İnsan Nedir, Şimdi Bildim III – Sis Manastırı (2)
Kozanlı Tanınmış Televizyoncu ve Gazeteci
Soner Sevgili’nin heyecanla okuyacağınız Sis
Manastırı yazısı.

Sis Manastırı hakkındaki en ayrıntılı bilgiler hiç şüphesiz, Geçen sayının devamı
İngiliz hacı ve papaz Edwin John
Davis’in 1875 yılında gerçekleştirdiği Anadolu gezisinden sonra
yazdığı ve 1879 yılında basılan
Life in Asiatic Turkey: A journal
of Travel in Cilicia (Pedias and
Trachea), Isauria and Parts of
Lycaonia and Cappadocia kitabındadır. Davis bu kitapta
yüksek duvarlarla çevrili ve üçgen planlı manastırın bir
patrik sarayı, bir bahçe ve bir kiliseden oluştuğunu yazmış
ve ayrıntılı olarak anlatmıştır:
“Alt kapıdan girdik ve birçok basamakla birbirine bağlanan
avlulardan geçtik. Her yer karmaşık avlular, koridorlar ve
irili ufaklı odalardan oluşuyordu ve hepsi kirli ve bakımsızdı. Üçgen yapı kompleksinin en yüksek noktasında yer alan
patrik evi, tepeden şehre bakmaktadır.
“Kilisenin büyük bir kısmı gibi manastır da harabeye dönmüş, bakımsız ve onarıma muhtaç. Kilise kare planlı havadar bir yapıdır ve düz çatısı kare şeklinde taş sütunlar ile
taşınmaktadır.
“Kompleksin doğu ucunda, alışılagelmiş sunağın bulunduğu üçlü apsis girişi vardır. Orta sunağın üzerinde İtalyan
tarzı bir sıva var, altın varakla kaplı bir baldaken var. (Baldeken: mimarlıkta bir altar ya da mezarın üzerini örten,
kolonlarla taşınan, mekanı sınırlayan duvarlardan bağımsız, sundurma biçimli örtü) – ancak hepsi çok tatsız.
“Kilisenin bu tarafındaki duvarlar birkaç fit yüksekliğe kadar çinilerle kaplı; çiniler, Sultan Süleyman’ın İstanbul’daki
camiindekilere benzer.
“Dik bir taş merdivenle çıkılan kilisenin kuzey tarafında
başka bir sunak daha var ve burası zengin bir alçı ve altın
varakla süslenmiş. Burada ve ana nefte patrik için tahtlar
var.
“Kilisenin çeşitli yerlerinde farklı tarzlarda asılan resimler

var. Kilisenin geri kalan kısmı, çok yüksek taban seviyesine
sahip merkezi bir apsisin önünde ilginç bir şekilde yontulmuş ve iki bronz aslan bulunmaktadır. Bu aslanların üzerine büyük, zarif pirinç şamdanlar monte edilmiştir.
“Kilisedeki en çekici şey, Ermeni krallarının taç giyerken
oturdukları mermer taht. Tahtın arka ve yan yüzeylerine
kraliyet amblemleri, yaygın bir aslan ve çift başlı bir kartal
oyulmuş.
“Kompleksin kuzeybatı köşesinde birçok patriğin mezarı
var. Kilisenin batı cephesinin önündeki revak tehlikeli bir
şekilde ihmal edilmiş ve her an yıkılabilir gibi duruyor.
Rehberimiz patriğin dönüşünde veya bir sonraki ziyaretinde tamir edileceğini söyledi; ancak, birkaç gün bile ayakta
durabileceği şüphelidir!

“Revakın altında, kilise çanı olarak kullanılan aletler
duvara asılmıştır (çünkü genellikle Müslümanlar çanlardan nefret ederler). Bunlar büyük bir demir parçası,
büyük ve kalın bir tahta parçası ve benzer iki küçük
parçaydı. Bunlar, gerçekleşen kutsal törene bağlı olarak
farklı zamanlarda çalınır.”
Buraya bir not düşmemde fayda var; ben inek otlatmak için manastıra çıktığım çocukluk yıllarımda oturduğum yerde toprağı eşelediğimde bu çinilerin kırık
parçalarını bulurdum. Ama öyle az-buz değil, küçük
tepeler oluşturmuş moloz yığınlarının içi binlerce çini
parçası ile doluydu. Şimdi o alan düzenlenmiş, o moloz
yığınları oradan kaldırılıp kim bilir nereye dökülmüş.
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Adana’mızın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun
99. Yılını kutluyor; başta Cumhuriyetimizin
Kurucusu Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden
tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve
şükranla anıyorum

ADEM KAMALI
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Duble yolu 10 yılda; 300 metrelik
çöken yeri 1 yılda yapabildiler!
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Pandemi dolayısıyla kapatılan

esnafa vergi borcu

Önemli olan iktidar olmak veya
iktidara yakın
görünmek değildir.
Çözüm, çare,
fayda gözetebilmek.
Adana Kozan
arasındaki duble yol 10 yılı aşkındır bitmedi.
300 metre yol göçüğü de 1 yılda yapılabildi.
Bizler hizmet alma noktasında en gerideyiz.
Üvey evladız...

Koronavirüs vakalarının artması dolayısıyla birçok işletme yeniden işyerlerini
kapatmak zorunda kalmıştı.
Pandemiden dolayı 1 ayı aşkındır kapalı
olan işyerlerine Aralık ayının vergi borcu
tebliğ edildiğini duyduk. Zaten kapalı durumda olan esnaflarımız zor durumda olduklarını belirterek vergi borçlarının tebliğ edilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını
belirttiler. Zor durumda olan esnafa biraz
daha imtiyaz tanınmalı. Ya da borçları
ötelenmeli. Zatı iktidarlarının bilgisine...

Kilgen Deresi 2. Kısım' Islahı tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından Kilgen Deresi’nin etrafı,1.082 metre çift taraflı kargir duvar,
1.082 metre çift taraflı duvar üstü
korkuluk ve kanal boyunca taban
kaplama betonu yapılarak 2. Kısım
ıslahı tamamlandı. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşabilecek taşkın riski azalmış oldu.
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Başkan Karalar “Bu onur sonsuza kadar bizim”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, 5
Ocak Adana’nın
Kurtuluşu dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karalar
mesajında “Birinci
Dünya Savaşı sonunda işgale uğrayan
Adana’mız, Türk
Bayrağının yeniden
göndere çekildiği 5
Ocak 1922’ye kadar Fransızların zulmüne maruz kalmıştır.
Her köşesi işgal edilen memleketi kurtarmak için Kurtuluş Savaşı
başlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, mücadele kararını Adana’da aldığını söyleyerek,
ilham kaynağını ve noktasını dünyaya ilan etmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu
memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" sözleriyle, işgale

uğrayan memleketi kurtarmaya, Milli Mücadele yapmaya Adana’da,
Adanalılardan aldığı güçle karar verdiğini ifade ederek biz Adanalıları sonsuza kadar onurlandırmıştır.
Toprakları işgale uğramış bir imparatorlukta, kara bulutlar altında
umutsuzluğun büyüdüğü bir ortamda işgali sonlandırma ve modern
bir ülke yaratma kararlılığından bir an bile vazgeçmeyen Mustafa
Kemal Atatürk, milleti ve silah arkadaşlarıyla birlikte verdiği Milli
Mücadeleyi kazanmış, vatanını düşman işgalinden kurtarmıştır.
Fransız işgaline uğrayan Adana’mız da 4 yıllık zulmün ardından
Kuvayı Milliye ile yiğit Adanalıların direnişi sayesinde özgürlüğüne
kavuşmuş, şehirde yeniden Türk Bayrağı dalgalanmaya başlamıştır.
Bir daha bağımsızlık mücadelesi vermek zorunda kalmamak için
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan, öğretilerinden ayrılmamaya,
onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çok çalışmaya özen göstermeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah
arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum…

Cumhuriyet tarihinden bu yana İdem
Ortaköy'e ilk kez köprü yapıldı...
Memiköy Yolu
İdem-Ortaköy’

Yıllar önce sel taşkınlarını
gündeme getirmiştik

Yıllar önce sel taşkınlarıyla gündeme gelen
İdem-Ortaköy, Memiköy ve daha
birçok yerleşim merkezlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
döneminde köprüler yapılıyor. Altyapı
hizmetleri götürülüyor.
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Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili:
Toplam 23 bin 463 üye sayısına ulaştık”

Başkan Av. Bilgili 2020 yılı değerlendirme açıklamasında
bu yıl Kozan’da 5 bin 82 vatandaşın siyasi parti tercihini
AK Parti’den yana kullanarak Kozan’da her 4 seçmenden
birinin AK Parti üyesi olduğunu belirterek toplam 23 bin
463 toplam üye sayısına ulaştıklarını belirtti.
2020 yılının hem ülkemiz hem de bölgemiz adına felaketlerle dolu bir yıl olmasına rağmen Türkiye’nin bu süreçten
başarı ile çıktığını kaydeden Başkan Bilgili “ Tüm dünya
Korona virüs salgınında büyük bir savaş verirken Türkiye
bu savaşı tüm sıkıntılı süreçlere göre en az hasarla atlatmanın mücadelesini başarı ile verdi. Tüm dünyanın başarısını
konuştuğu ülkemizde yerli Otomobilimiz ile sanayimiz,
sağlık sektörümüz, yerli İHA ve SİHA’larımız ile tüm dünyanın konuştuğu bir ülke olmayı başardık. Tüm bunları
ülkemize içeriden ve dışardan saldıran terör örgütlerine
Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2020 yılında 5 bin 82 kişi ile rağmen büyük bir mücadele ile vatandaşlarımız ve Lideriyeni üye kaydı gerçekleştirdi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı miz Recep Tayyip Erdoğan, yönetimi ile bu başarıyı sağlaAv. Yusuf Bilgili 2020 yılında Pandemi, terörle mücadele
dık. 2020 yılında yaşanan tüm bu zorlu sürece hep bilirlikte
ve depremler ile mücadele edilen bir yılda AK Parti’nin
göğüs gerçek ve 2023 güçlü Türkiye’sine emin adımlar ile
hizmetlerinin vatandaşın siyasette birinci tercihi olmasını
yürümeye devam ediyoruz. Yerel ’den genele vatandaşlarısağladığını kaydederek, Milet ile el ele hizmete devam ede- mızın desteği ile 2021 yılında da daha güçlü büyüyen Türceklerini belirtti.
kiye olma yolunda ilerliyoruz. Halkımızla birlikte inşallah
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili AK Parti 2021 yılında hep birlikte büyüyen tam bağımsız Recep TayKozan ilçe teşkilatı olarak 2020 yılında mahalle mahalle
yip Erdoğan liderliğinde hızla ilerlediğimiz sağlıkla huzurla
seçmenler ile bir araya gelerek ilk günkü hizmet anlayışı
2023 hedefine koşan bir ülke olacağız” dedi.
vatandaşların sorunlarını yerince çözmek için yoğun mesai
yaptıkları bir yıl olduğunu kaydetti.
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MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'dan AİHM’e tepki

Cumhur İttifakı’nın bayrağını en önde taşıyan ve ittifakın yereldeki en güçlü ismi Nihat Atlı, İyi Parti üyesi olan ve kendine
vatansever diyen herkesin bu saatten sonra o partide yeri olamayacağını söyledi.
AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü liderliğinden hapiste olan ve yargılanması süren HDP’li Selahattin
Demirtaş’a sahip çıkan açıklamalarına MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı sert tepki gösterdi.
Başkan Atlı “ Vatansever ve ülkücülerin bu açıklamalara kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. İhanetin ve terör örgütünün
kucağına düşmüş İyi Parti’den kurtulmak isteyen tüm vatansever, ülkücü devletine bağlı tüm vatandaşlarımızı yeniden evleri
olan Milliyetçi Hareket partisinde buluşmaya davet ediyoruz.”
dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı İyi
Partili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP’li ve sırtını dağ farelerine dayadığını açık açık
seçim propagandalarında söyleyen ve binlerce şehidin kanı
ellerinde olan Terörist Selahattin Demirtaş’ı savunan İyi partili
Ağıralioğlu’nu sert bir dille eleştirirken İyi partisi üyesi olan ve
kendine vatansever diyen herkesin bu saatten sonra o partide
yeri olamayacağını kaydetti.
Başkan Atlı açıklamasında son günlerini yaşayan PKK Terör

örgütü ve savunucularına İyi Parti yönetiminin kucak açtığını
buna hiçbir vatanseverin tahammülü olamayacağını belirterek,
“Daha düne kadar onlarca Mehmetçiğimizi PKK terör örgütünün adını bu topraklardan silerken şehit verdik. Binlerce asker
polisimizi Doğu ve Güneydoğu’na Anadan babadan yardan
vazgeçerek canları pahasına huzur için gece gündüz çalıştı.
Türk Kürt kardeşliği destan yazıp PKK Terör örgütünün gerçek
yüzünü gerçek kardeşlerimiz anlamış iken İyi Parti’den gelen
açıklamalar tam bir vatana ihanet tükenen Terör örgütüne
manevi destek niteliğindedir. Selahattin Demirtaş’ı AİHM neye
göre bu karar verdiğini anlamak mümkün değil, keşke şehit
ailelerine, PKK tarafından katledilen babasız büyüyen çocuklara da AİHM aile ve yaşam hakkı olan babalarını verebilse.
HDP Diyarbakır HDP önündeki anneler, babalar HDP’nin ve
Selahattin Demirtaş’ın partilerinin terörle bağını kapılarının
önünde günlerdir yaz kış demeden evlatlarımızı geri verin diye
haykırıyor. Bunu görmeyen AİHM’si şimdi birilerimi masum
göstermeye çalışıyor buna da İyi Parti yönetimi Terörist Selahattin Demirtaş’ı cici çocuk Selo’ya çevirmekte” dedi.
Ülkücü ve Vatanseverlere açık çağrı . MHP Kozan İlçe Başkanı
Terörist Selahattin Demirtaş’a methiyeler düzen İyi Parti yönetimine inanarak bugüne kadar o partide yer almış oy vermiş
seçmenlere seslenerek “Bu vatan hepimizin ve Vatansever, devletine bağlı, ülkücü olan tüm kardeşlerimiz bu terör örgütünü
öven ve HDP’nin kucağına oturmuş bu anlayıştan kurtulmak
isterlerse partimizin kapıları İyi Parti’ye inanmış ve kandırılan
tüm vatanseverlere kapımız sonuna kadar açıktır. Asıl evleri
olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne geri dönebilir bu vatanın birlik ve bütünlüğü için hep birlikte mücadele edebiliriz. Yeter ki
bu vatanın bölünmesine birlik ve bütünlüğümüze zarar verenler ile hep birlikte kurtulalım. Seçimler ve siyaset bu ülkenin
demokrasi bayramındır ama İyi Partiden gelen açıklamalar ve
Terör örgütü liderlerine düzülen methiyeler bu vatana ihanettir.
Vatana ihanetin hiçbir şekilde nedeni olamaz. Ülkücü, vatansever devletine bağlı vatandaşlarımızı yeniden gerçek evleri olan
MHP’ye dönmeye davet ediyorum” dedi .
AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan
Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP,
muhalefet partilerine çağrıda bulunarak “Demirtaş’ın serbest
bırakılması için birlik olalım” demişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Türk
mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle
bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına
saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır”
dedi.
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YILIN “EN”LERİ
Yılın başbelası: Coronavirüs salgını.
Yılın mağdurları: Öğrencilerimiz.
Yılın yükünü çekenler: Hayatları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız.
Yılın talihsiz açıklaması: “Abartıldığı
gibi değil; solunum cihazına ihtiyacımız
yok”
12 yılın bitmeyen çilesi: Adana Kozan
duble yolu.
Yılın toplumsal girişimi: Ticaret Odası
Başkanı Mustafa Kandemir’in kalkınmada öncelikli statüyü gündeme aldırması.
Yılın yağcılığı: Rastgelene devlet adamı
sıfatının yakıştırılması.
Yılın unutulanları: Evleri, hayvanları,
bahçeleri yanan köylülere verilen sözler
havada kaldı.
Yılın ziyareti: Kazım Özgan’ın Mehmet
Açıkgöz’ü ziyaret etmesi ve iletişimin
kurulması.
Yılın umut bitiren çirkin görüntüsü:
Kanal kenarındaki dar kaldırımı kapatan elektrik direkleri.
Yılın korkunç olaylara vesile olan

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

başta hükümetin ve kimsenin çözme
gayretinde bile olmadığı illeti:
İşsizlik.
Yılın milletvekili: Maalesef yok.
Hepsi havaya girmişler, seçimden
seçime…
Yılın başarılı kadını: Emine Altıntaş
Yılın duyarlı insanları: Yoksul ailelerin çığlıklarına yanıt veren tüm duyarlı
yardımseverler. Onları seviyorum…
Yılın toplumsal meselelere duyarlı
medya mensubu: Otağ TV. Levent Açıkgöz. Mahmut Söğüt’ü unutamam.
Yılın gündemden düşmeyen içeceği:
Az tuzlu şalgam!
Yılın en sert basın açıklaması yapan ve
cumhur ittifakının en güçlü fenomen
ismi: MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı.
Yılın korkutan siyasetçisi: Kalp krizi
geçiren CHP İlçe Başkanı Bünyamin

parmakla gösterilen Sayıştay Denetçisi
Kozanlı Adem Kamalı.
Yılın yetişeni: İzzet Kunt dostum her
zaman kalbimdedir. Zabıta Müdürü
Osman Taş görevinde ve yurttaş sorunlarında daima hazır ve nazırdır.
Yılın dürüst, emekçi ve doğrucu Davut küçük esnafı: Ağlıboğaz Mahallesi
girişindeki Eskimantaşlı Aydın İl.
Yılın yardımseverliği asla bırakmayan
yerli esnafı: Şekerciler Market Ahmet
Perçin.
Yılın mücadeleci esnafları: Tüm esnaflarımız, yerli marketler ve Kuka kardeşler.
Yılın beklentisi: Eskiler gitsin yeniler
gelsin.
Yıl değil 30 yıl bekleyen taban: İşe, aşa
ivedilikle ihtiyaçları olan CHP’li emekçi
kardeşlerim.
Yılın Fotoğrafı: Halil Saygılı kardeşiSedefoğlu.
min o meşhur makasıyla Kozan BelediYılın bir daha asla görmek istemediğiye Başkanı Kazım Özgan’ı tıraş etmesi.
miz korkunç olayı: Kadın cinayeti. Ağ(Halil emekçidir ha)
lıboğaz’daki cinnet…(Ne olur öfkenizi
kontrol edin; içimizdeki şeytanı yenin)
Yılın idealist ve gözde gençleri: Harun
Değirmenci, Musa Akçalı, Fırat
Gökdeniz, Hasan Düver…
Yılın en zarif, şık banka çalışanları:
Denizbank
Yılın zorluklarla mücadele eden ve en
zor şartlarda dürüstçe hizmet edebilmek için yırtınan belediye başkanı:
Zeydan Karalar.
Yılın gayretli STK’ları: Derya Tüfekli
başkanlığındaki Kent Konseyi ve Derya Not: Hızlıca yazdım. Unutup ihmal
Deniz’in temsil ettiği Tema Vakfı.
ettiklerimin affına sığınırım. Tüm
Yılın öküzü: Valla saymakla bitmez…
okurlarım gönlümdedir. Örneğin bu
Yılın bürokratları:
Mümkün olduğunca Kozanlıya yok
yıl o kadar çok dostumuzu kaybettik
demeyen, Dürüstçe çalışan Aski Genel
ki, sığdıramadım…
Müdürü Nesrin Vursavuş ile görevini
titizlikle, dürüstçe ve layıkıyla yapan,
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İşitme Cihazı alabileceğiniz gü venilir adres: ASEL İşitme cihazları

İşitme sağlığı ile ilgili
müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışı
ile alanında en güvenilir
merkez olmayı hedefleyen Asel İşitme Cihazları,
Karacaoğlan Mahallesi
Zübeyde Hanım Caddesi
No: 10/ B (Hastane Kavşağı civarında) hizmete
girdi.
Eğitimli, idealist, genç
girişimci Asel İşitme
Cihazları Sahibi Odyometrist Murat Yıldırım
satış sonrası teknik servis
hizmeti de sunuyor.
İşitme cihazı kullanan
vatandaşlar içinde büyük kolaylık sağlayan bu
merkezde işitme testleri, işitme cihaz uygulamaları, cihaz tamiri ve
kulak kalıplarını da kendi bünyesinde yapıyor.
İşitme engelli vatandaşların hayatlarını duyarak yaşamlarına katkı
sağlayan Asel İşitme Merkezi’nde bütün işitme cihazlarının tamiri,
ayar ve bakımı, işitme cihazı pillerini bulabilirsiniz. Ayrıca cihaz tamiri ve kulak kalıpları için halkımız günlerce beklemeden aynı gün
içerisinde cihazlarındaki işlemlerini yaptırabilirler.
Her yaşa uygun kulak arkası ve kulak içi işitme cihazı modellerini,
şarj edilebilir, telefona, televizyona bağlanabilir ve su geçirmeyen
işitme cihazları Asel İşitme Cihazları Merkezi’nde.
İşitme cihazlarında Eğitim -Bir-Sen, Memur-Sen ve Sağlık-Sen üyelerine % 20 indirim yapılmaktadır.
5 marka ve 40 çeşit işitme cihazı modeli ile vatandaşlara hizmet
veren Asel İşitme cihazları alanında verdiği güvenilir hizmetle ön
plana çıkıyor.
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Otağ TV’den Şair Arif Nihat Asya Belgeseli

Kozan’ın tek yerel televizyonu Otağ TV, Şair Arif Nihat
Asya Belgeseli’nin çekimlerine Adana’da başladı. Daha önce
Saim Bey belgeseli ile tarihe ışık tutan Otağ TV’den bir
belgesel daha.
Otağ TV Genel Yayın Yönetmeni Levent Açıkgöz “5 Ocak
Adana’nın Fransız İşgalinden Kurtuluşu ve Bayrak Şairimiz
Arif Nihat Asya Belgeselinin çekimlerine başladık. Bayrak
Şiirini herkes okumuş ama kimse Arif Nihat Asya’nın belgeselini çekmemiş. Bir ilke imza attığımı belgesel çekimlerini en kısa zamanda tamamlayıp izleyicilerimizle buluşturacağız” dedi.
Otağ TV tarafından çekilen Arif Nihat Asya Belgeseli’ne
İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Edebiyat Öğretmeni
Okan Arık ve Tarihçi-Yazar Abdurrahman Kütük’ün Arif
Nihat Asya’yı anlatarak katkı sundular.

Güler yüzlü hizmetin adresi: Toplumsal meseleleri duyarlı
bir isim: Mehmet Gelebek
Göçyolu Opet Petrol

Göç Yolu Opet'e uğradım. Mehmet Ali Gül'ün sahibi olduğu petrol istasyonunun güler yüzlü muhasebecisi ve Müdürü
Mustafa Köse kardeşimin kahvesini içtim. Personelleri sıcak ve
ilgili emekçilerden oluşuyor. Garaj karşısında maşallah arı gibi
çalışıyor.

Bir ailenin buzdolabını tamtakır gördüğüm
zaman utanıyorum.
Suya sabuna dokunan,
paylaşan tanıdığım
duyarlı arkadaşlarım
var.
Böyle durumlarda
Peynir Dünyası'nın
Sahibi Genç Mehmet
Gelebek sağolsun
hazır ve nazır...
Kardeşimi seviyorum
iyi ki var.
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ATATÜRK VE KURTDERELİ
1931 yılının Kasım ayında, üç gün sürecek,
Türk pehlivanları arasında, büyük bir yağlı
güreş karşılaşması düzenlenir.
Karşılaşmayı, Mustafa Kemal Paşa,
TBMM Başkanı Kazım Karabekir Paşa ile birlikte izler.
Başpehlivanın seçileceği bu müsabakaya,
Türkiye’nin her yerinden, birçok tanınmış pehlivan katılır.
Eski pehlivanlar bu karşılaşmanın hakemliğine
seçilir.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile
Suyolcu Mehmet Pehlivan da,
Başhakem olarak görev alır.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan burada şu konuşmayı yapar.
‘’Güreşirken bütün Türk milletini arkamda
hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi
yapardım.
Ve sanki bütün Türk milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim’’.
Bu sözler Atatürk’ü derinden etkiler.
Gözlerinden yaş akmasına engel olamaz.
Atatürk hem güreşleri seyreder,
Hem de Kurtdereli Mehmet Pehlivan’dan gözlerini ayırmaz.
O gün,
Çankaya’ya döner dönmez yaşlanmış, eski
başpehlivana bir mektup yazar.
Mektubunda da:
“Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan
gönderiyorum.
O, bu mektubumla beraberdir.
Pehlivan ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini
dilerim.” der.
Gece yarısı, bu mektubu Salih Bozok’la,
Zafer Oteli’nde kalmakta olan Kurtdereli’ye
yollar.
Mektubun içine de 1000 Lira’lık bir İş Bankası
çeki koyar,
Çekin üzerini de imzalayarak,
“Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a 1000 T. Lira
veriniz.
Bu para, Aralık ayı aylığımdan faiziyle kesilecektir.”
diye yazmaktadır.
Kurtdereli, kısa bir süre sonra, bankaya gidip
çeki verir,
1000 Liralık ödül kendisine ödenir.
Ama Kurtdereli bankadan gitmez.

Niçin beklediğini sorarlar,
“Çeki vermenizi bekliyorum” der.
“Parayı aldın, çek bizde kalacak.
Bu işlerin usulü böyledir.” Der, banka müdürü.
Kurtdereli de,
“O halde alın bu 1000 lirayı, benim çekimi geri
verin” der.
Şaşıran banka müdürü,
“Neden?” diye sorunca
Kurtdereli:
“Orada Mustafa Kemal’in resmi ve altında da
imzası vardır.” der.
Atatürk’ün kendi maaşından keserek uygun
gördüğü ödülü,
Atatürk’ün el yazısı ve imzası bulunan o çeki
ömür boyu saklayabilmek için reddeder.
Kurtdereli, bir demecinde bu olayı şöyle anlatır,
“Sultan II. Abdülhamit’in saltanat döneminde,
Avrupa’ya gitmek için vapura bindiğim zaman,
Saray’dan bir mabeyinci gelip dedi ki;
“Zat-i Şahane’nin selamları var,
Avrupa’da güreşirken benim taç ve tahtımın
şerefini koruyarak güreş yapsın, buyurdular.”
Ben de kendisine dedim ki;
“Zat-ı Şahane’nin taç ve tahtının olduğu kadar,
benim sırtımın da şerefi vardır!”
Mabeyinci bir şey demeden gitti.
Kendisine söylediğimi aynen padişaha söylemiş
olacak ki,
Avrupa’dan dönen pehlivanlara hediyeler verilmek âdet olduğu halde,
Dönüşümde bana hiçbir şey verilmedi.
Fakat şu feleğin işine akıl sır erer mi?
Bana dünyanın en büyük adamı,
İşte ömrümün son mükâfatını verdi.
Her insanın yaşadığı en az iki hayatı vardır.
Biri bildiğimiz vitrinlik, diğeri bilmediğimiz
derinlik.
Otelleri olanın Turizm bakanı,
Okulları olanın Milli Eğitim bakanı,
Hastaneleri olanın Sağlık bakanı yapıldığı,
Sahte diploması olanla gurur duyulduğu,
İki gazeteci için öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın,
Cenaze namazları kılınmasın diyebilen,
Allah evini kendi evi zanneden kişinin öğretim
görevlisi olduğu,
Kuru ekmek yiyenin aç değildir dendiği,
Covid aşının, Çin’den Ankara’ya gelişinin canlı
yayınlandığı,

Başı örtülü kadına bendensen,‘’benim başörtülü bacım’’, değilse ‘’vitrin mankeni’’ denildiği,
Bir ülkeden yaşarsanız,
Vallahi de billahi de, ruhen ve beynen biter,
Psikiyatri de bu vakalar karşısında çaresiz kalır.
Pehlivan;
Sana diploman yok demedik.
Gitmediğin okuldan edindiğin diplomanın gerçek olmadığına mahkeme karar vermiş, dedik.
Haksız diploma edinmek ahlaki normlara uyuyor mu? Dedik.
Geceleri rahat uyuya biliyor musun? Dedik.
İnsan beyni açıklayamadığı şeyleri sevmez.
Gece, her şeyin üzerini örtermiş derler ya…
Gece neyin üstünü, nasıl örtsün?
Yozlaşma bulaşıcıdır.
Mutasyona uğramış Covid den bile hızlı bulaşır.
Suç ne kadar yaygınlaşırsa o kadar normalleşir,
sıradanlaşır.
Erdemli olmak enayilik sayılır.
İster gerçek ister sahte,
Diplomanın ne önemi var?
Yeter ki değirmende dayın olsun.
Kurtdereli ile günümüz kimi pehlivanları arasında ne gibi fark var?
Evrimleşmemiş insanımsı yaratıklar var ya..
Aylin Sözer’i, yakarak öldürdü.
Ateş utandı.
Selda Taş’ı, silahla vurarak öldürdü.
Silah utandı.
Vesile Dönmez’i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Tüfek utandı.
Başını koyacak bir diz,
Kollarını saracak bir boyun bulamayan çocuklar
ağladı, utandı da,
Bir insanoğlu utanmadı.
Siyaset,
Nefret dilini kullanmakta bir sakınca görmüyor.
Adalet ve hukuk gibi kavramlardan uzaklaşıyor.
Toplumsal refleks yeterli olmuyor.
Kadın cinayetleri iğrenç bir hal alıyor.
Akıp giden hayat nehrinden koparılıyor.
Yönetenler ve yöntemler değişmeden,
Toplumsal olaylar değişmez.
Hayatın amacı, hayatın amacını aramakken
ezberin tekrarı niye?
Sorgulamaya başlamak, birey olmaya atılan
adımdır.
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Tüm Kozanlı Hemşerilerimin Yeni Yılını
Kutlar. 2021 yılının sağlık, mutluluk ve
huzur getirmesini temenni ederim

FIRAT GÖKDENİZ
FIRAT GÖKDENİZ İNŞAAT

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

Eğitim Camiası başta olmak üzere
Kozanlı hemşerilerimin yeni yılını
kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur
getirmesini temenni ederim.

Nezih KARAVELİOĞLU

SON FİKİR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

05 OCAK 2021 / Yıl: 16 Sayı: 745

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
İletişim Tel

0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13

Kuruluş:12 /09 /2006
Email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com
İdare Merkezi:

Hacıuşağı Mah. Irmak cad.
No: 43/A Kozan/ADANA

Baskı :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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KOZAN BELEDİYESİ 2020 YILINDA 3 BİN M2 ÇİM EKİMİ, 7 BİN M2

ALANA KÖK BİTKİLERİ VE FİDE DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kozan Belediyesi 2020 yılında 3 bin m2 çim
ekimi, 7 bin m2 alana kök bitkileri ekimi ve fide
dikimi gerçekleştirdi.
Mimar Kazım Özgan’ın tekrar Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle Kozan’da kullanıma
açılan yeşil alan sayısı gün geçtikçe artıyor.
2020 yılında da çalışmalarına ara vermeyen
ekipler merkez ya da kırsal ayırt etmeden tüm
sorumluluk alanlarındaki bölgelere hizmet götürmek için büyük çaba sarf etti.
Çevre yolunda yeni park yapımından Ferhatlı
mahallesinde ki fıstık çamlarının bakımına kadar geniş bir iş yelpazesi olan Park Bahçe Müdürlüğü Ekipleri, geride kalan yıl içinde yaklaşık
3000 m2 alana çim ekimi, 7000 m2 alana da
diğer kök bitkileri ekimi ve fide dikimi gerçekleştirdi.
Turunç dikimini yaygınlaştırmak için Kent Konseyi ile çalışmaya başlayan ekipler, bir yandan
ekilecek turunç fidelerini üretti diğer bir yandan
şehir girişlerine bu fideleri dikti.
Milletin Bahçesi, Millet Bahçesi’nin yenileme
işini de koyulan Belediye ekipleri, buradaki atıl
bölümü temizleyip çimlendirdi ve yürüyüş yolu,
oturma ve oyun grupları için peyzajını tamamladı.
Yine Çevre Yolu’nda nüfusun yoğunlaştığı
bölgede Arif Nihat Asya parkını yapımının
sonuna geldi. Çanaklı Toki mevkiinde okulların
arasında kalan bölgede bir park yakın tarihte
tamamlanacak. Bağlar Mahallesi’nde Feyyaz
Güralp Cami karşısındaki alandaki park yenileme çalışmaları yapılarak yeni yüzü ile hizmet
vermeye başladı. Yine Işıklı yol civarındaki Semt
Sahası’nda son çalışmalar yapılıyor. Toplamda
16 bin m2 yeni alan halkımızın kullanımına
sunuldu.

Toplamda 16 bin m2 yeni alan halkımızın
kullanımına sunuldu ve daha fazlası içinde hem
sahada hem de planlamada çalışmalar devam
ediyor. Yaklaşık 30 mahallede planları tamamlanan toplamda 30 bin m2’yi bulan yeşil alan
çalışması da 2021 yılı ile birlikte hayata geçecek.
Bu Hizmetlerin haricinde tüm yeşil alanların
bakımı, parklardaki oyuncakların tamiri bakım
ve değişimini yapan Park Bahçe Müdürlüğü,
aynı zamanda halkımızın kullandığı kamu kurumlarının bina bahçelerinin bakım ve onarımları yapıldı.

türk Parkı da hem yeşil alan hem de oyun ve
spor grubu aletleri olarak bakımları yıl içerinde
düzenli eksizlik şekilde yapıldı.
Tüm yeşil alanlarımızın bitki ihtiyaçları ise Park
Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve itinalı
çalışmaları sonucunda Belediyemizin kendi
serasında yetiştirildi.
2020 yılında Turunç, Çam, Kauçuk, Çınar ve
buna benzer birçok ağaç fidesi ile Ligustum,
Biberiye, Kekik, Amerikan Sarmaşığı, Oya, Gül,
Lavanta, Gelin Duvağı, Kolonya Çiçeği gibi
sayısı yüzü bulan çeşitlikteki 100bin kökü geçen
sayıda bitki üretildi ve parklarımızı süsledi.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin işlerini sıklıkla yerinde takip ettiğini dile getirerek
“Pandemi döneminde mesafeyle birlikte yeşil
alanların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz
çoğalan nüfusumuzun talebini karşılayabilmek
için yeşil alan metrekaresini çoğalmak için
çalışıyoruz. Güzel işlerin neticesinde de güzel
dönüşler alıyoruz. Türkiye’nin ilk millet bahçesini 2013 yılında hizmete açmıştık. Millet bahçe-

sinin yarım kalan bölgelerini de hizmete açarak

Kozan’ın gerçekten ihtiyacı olan millet
bahçesine kavuşturduk.”dedi.
2021 yılında bu çalışmalara ara vermeden
devam edeceklerini belirterek; “ Herkesin
Köy yolları ve ara sokaklar sıklıkla olmak kaygüzel hatıralar biriktirebileceği Lavanta
dıyla açı çalışmalarını yapan ekipler, güvenli
parkları yapmak, Hoşkadem Cami’ye
sürüş için görüşü engelleyen ağaç, çalı ve bitkilegiden yukarı çarşıyı asmalı sokağa çevirrin budama işlemleri düzenli olarak yapıldı.
Kozan Kalesi etrafı rutin bakım çalışmaları yapı- mek gibi planlarımız ve bu doğrultuda
yetiştirdiğimiz bitkilerimiz hazır. Bunun
larak,piknik yapmaya elverişli hale getirildi.
Kale civarı tarihi konakların, evlerin olduğu böl- gibi birçok projeyi yeni yılla birlikte,
ge ile Büyük Cami ve Hamam’ın yer aldığı Taş,
iklimin müsaitliği doğrultusunda hayata
Arslanpaşa ve Mahmutlu Mahallerinde tarih
geçireceğiz. Kozan’ımızı daha güzel yapkokan sokaklar begonvillerle süslenerek fotoğmak için elimizdeki tüm imkânları kullarafseverlerin fotoğraf çektirmek için geldikleri
nıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz”
uğrak noktalarına dönüştürüldü.
dedi.
Şehrimizin en güzel süslerinden biri olan Ata-
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ASKİ Adana genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
ASKİ Adana genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Abonelerine daha sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefleyen Adana Su ve
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Sarıçam İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde 50
tonluk ayaklı içme suyu deposu yapım işine devam ediyor.
Karayusuflu Mahallesi'nde 300 metreküp'lük içme suyu deposu
Adana genelinde kapsamlı altyapı çalışmalarına da devam eden ve
bu doğrultuda önemli hizmetlere imza atan ASKİ, Seyhan İlçesi Karayusuflu Mahallesi'nde 300 metreküp'lük içme suyu deposu ve terfi
merkezinin yapımına devam ediyor.

Su kaçaklarıyla mücadele devam ediyor

ASKİ su kayıp kaçak ekipleri tarafından su kaçağına neden olan

eskimiş abone hatları tespit edilerek yenileniyor. Böylelikle aboneler hem daha sağlıklı suya sahip oluyor hem de su kaçağı önlenmiş
oluyor.

Karayusuflu Mahallesi'nde 300 metreküp'lük
içme suyu deposu

Adana genelinde kapsamlı
altyapı çalışmalarına devam eden ve bu doğrultuda önemli hizmetlere imza
atan ASKİ, Seyhan İlçesi
Karayusuflu Mahallesi'nde
300 metreküp'lük içme
suyu deposu ve terfi merkezinin yapımına devam
ediyor.

Hasar gören içme suyu hatları değiştiriliyor
Ceyhan Sanayi Sitesinde bulunan Q300 lük içme suyu ana
hattındaki vananın , ağır yüklü araçların geçmesinden dolayı
kırılması sonucu ekiplerimiz tarafından kısa de tespit edilip
yenisiyle değiştirildi.

Meslek taşımız Musa Tatlı’nın acı günü
Kozan İstiklal Gazetesi İmtiyaz Sahibi, arkadaşımız
Musa Tatlı, Kamil
Tatlı ve Yücel Gürdal’ın Babaları,
Melek Tatlı’nın Eşi
Saffet Tatlı geçtiğimiz hafta sonu
Hakk’ın rahmetine
kavuştu.
Merhum Tatlı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
Oruçlu Ağ Mezarlığına defnedildi.
Saffet Tatlı’ya Allah’tan rahmet Tatlı ailesi başta olmak
üzere aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi
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BAŞKAN KOCAİSPİR 2020’Yİ RAKAMLARLA DEĞERLENDİRDİ
halleye yeni muhtarlık binası, 1 mahalleye ise Kütüphane yapılarak
hizmete açıldı.

2 bin 500 yeni çöp konteyneri

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 2020 yılının son
günü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile belediyenin 1
yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında rakamlarla bilgi verdi. 2020
‘Z’ raporuolarak paylaşılan videoyu 95 bin kişi izledi.
Yüreğir Belediyesi 2020 yılında ilçe genelinde yapılan çalışmalar
hakkında bir video hazırladı. Başkan Kocaispir’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda rakamlarla hizmetler anlatıldı.

‘Büyük Asfalt Harekâtı’

Çöp taksi uygulaması ve yeni araçların takviye edilerek günlük yaklaşık 360 ton evsel atığın toplandığı ilçeye 2 bin 500 adet yeni çöp
konteyneri dağıtımı yapıldı. 4 bin 600 çöp konteynerinin de bakımının yapılarak tekrar hizmete sunuldu. 1 yıl boyunca Yüreğir’de bulunan 61 ibadethanenin temizlik onarım ve bakımları düzenli olarak
yapıldı.
İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla
dikkat çeken Başkan Kocaispir’in ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
alanında yaptığı çalışmalar da yine rakamlarla paylaşıldı.
Buna göre 2020 yılı içinde Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü 690 engelli bireye tekerlekli sandalye ve akülü sandalye
yardımı yaparken, aşevinden her gün 2 bin 511 ihtiyaç sahibi aileye
sıcak yemek ulaştırdı. 61 bin 116 aileye ise gıda kolisi desteği sağlandı. 4 bin 871 muhtelif ihtiyaç yardımı yapıldı.
Yüreğir’e ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulaması ile 2 bin 904 bebeğin ailesi
ziyaret edilirken, ayrıca yapılan ziyaret ve gezilerde çocuklara 11 bin
543 adet oyuncak dağıtıldı.

Başkan Yahya Ocak amcasını kaybetti

Bu kapsamda ilçe genelinde başlatılan ‘Büyük Asfalt Harekâtı’ ile
2020 yılında 121 bin 663 ton sıcak asfalt, 71 bin 394 ton yol ve zemin iyileştirme çalışması, 23 bin 750 metrekare kilit parke döşemesi
yapıldı.
2020 yılında mevcut parklara 10 yeni parkın daha eklendiğinin belirtildiği videoda 1 adet Ters Ev, 10 adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol
Sahası, 1 adet Gençlik Merkezi ve 2 adet Kapalı Spor Salonu inşaatına başlandığı ve çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
2 mahalleye 2 adet ‘Kadın Etkinlik Merkezi’ kazandırılırken, 9 maKozan Sancaklı Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi ve Kozan Kunduracılar Odası Başkanı Yahya Ocak ve Adem Ocak ve Kadir Kürşat
Ocak’ın amcaları, Musa Ocak’ın Babası Rafet Ocak, 31 Aralık
Perşembe günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Merhum Ocak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Hacılar
Mahalle Mezarlığına defnedildi. Ocak ailesini bu acılı günlerinle
akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. Merhum Rafet Ocak’a
Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

ZAYİİ

Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum Nüfus
Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet TOPPUNAR

