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HAKAN AĞCA UMUT VERİYOR,

HEYECAN KATIYOR

200 işçiye istihdam sağlayacak; binlerce 
üreticiyi ve yurttaşı ilgilendiriyor...

İş İnsanı, Yatırımcı ve Kozan Ticaret 
Odası Başkan Adayı Hakan Ağca, ölü toprağı 
serilmiş memlekete, yaptığı yatırımla heyecan 
katıyor. 

Tarıma bağlı toplumda binlerce üreticiyi, 
köylüyü, halkı ilgilendiren; limon, portakal ka-

buğu, hurma kurusu vb ürünleri işleyen, AV-
RUPA STANDARTLARINDA DEVASA kurut-
ma tesisini hayata geçirmeye çalışıyor.

Hakan Ağca, didiniyor. Durmuyor. Yurt 
içi ve Yurtdışı temaslarına aralıksız de-
vam ediyor. Her kesimle ilişki kurmaya özen 
gösteriyor.  Yıllardır geri bırakılmış, ihmal 
edilmiş bir toplumun özlemidir bu. 13’DE

200 işçiye istihdam sağlayacak;
binlerce üreticiyi ve yurttaşı ilgilendiriyor...

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp:

“Hizmetlerimiz devam ediyor;
ekiplerimiz genişliyor”

Kozan Ticaret Borsası Başkanı 
İdris Çevikalp, borsa hizmetle-
rinin ivedilikle devam ettiğini, 

ekiplerinin genişlediğini, üyelerinin fi-
kir ve düşüncelerine ve taleplerine çok 
önem verdiklerinin altını çizdi. Sakin 
ve efendi kişiliğiyle dikkat çeken İş İn-
sanı ve Kozan Ticaret Borsası Baş-
kanı İdris Çevikalp halktan kopmayan 
bir STK Temsilcisi. Tarım sektörünün 
içerisinde yoğrulmuş esnaflık gelene-
ğini başarıyla sürdüren birisi. 2’DE

MANAV PAşA Alİ KARA İlE PAşA YUsUf KARA AĞABEYlERİN 

ANNElERİ, fATİH KARA'NIN BABAANNEsİ
fATMA KARA HAKK'IN RAHMETİNE KAVUşTU

EsKİMANTAşlI MATEMATİK ÖĞRETMENİ
RAMAzAN YIlDIRIM VEfAT ETTİ

10’DA

DeğerliBir öğretmendi
3’de

İYİ PARTİ YANGIN YERİNDE
İyi Parti Kozan İlçe 
Başkanı Veysel sır-
kıntı ve Teşkilat Baş-
kanı Erkan Can ve 
parti yöneticileri ça-
lışmalarına aralık-
sız devam ediyorlar. 
Velicenli’ de çıkan 
yangın yerini ziya-
ret eden İyi Partililer 
halkla iç içe olmaya 
özen gösteriyorlar. 
Tapan politikasını ba-
şarıyla yürütüyorlar.
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Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp:
“Hizmetlerimiz devam ediyor; ekiplerimiz genişliyor”

Kozan Ticaret Borsası 
Başkanı İdris Çevi-
kalp, borsa hizmetle-

rinin ivedilikle devam ettiği-
ni, ekiplerinin genişlediğini, 
üyelerinin fikir ve düşün-
celerine ve taleplerine çok 
önem verdiklerinin altını 
çizdi.

Sakin ve efendi kişiliğiy-
le dikkat çeken İş İnsanı 
ve Kozan Ticaret Borsa-
sı Başkanı İdris Çevikalp 
halktan kopmayan bir STK 
Temsilcisi. Tarım sektörü-
nün içerisinde yoğrulmuş 
esnaflık geleneğini başa-
rıyla sürdüren birisi. 

Çevikalp önümüzdeki 
ekim veya kasım ayında 
yapılacak borsa seçimle-
rinde yeniden aday oldu-
ğunu açıklamıştı. Üyelerle 
istişarelerinin devam et-
tiğini ve ekiplerin giderek 
daha da genişlediğini, yol 
arkadaşlarının çoğaldığını 
söylüyor. 

TUfANBEYlİ’DE KENE
TARAfINDAN IsIRIlAN POlİs 
MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 
Tufanbeyli’ye aile ziyaretine giden polis memuru 
Mesut Sayar'ı kene ısırdı. 

Kene ısırmasından sonra rahatsızlanan Sayar, özel 
bir hastanede tedavi görürken yaşam mücadelesini 
kaybettiği açıklandı.



26 TEMMUZ 2022 SON FİKİR3

Kozan’da merkez mahalle ve köylerdeki asfalt 
çalışmaları hız kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü 
Ataol Öztorun sosyal medyada hizmet verebilmek-
ten duyduğu mutluluğu  paylaştı. Gayretle çalışan 
Öztorun: “Sonunda köyüm Güneri de asfalt kaplama 
çalışmasına da başladık. Bizim orasına ne zaman 
sıra gelecek diyenlerin sesini duyar gibiyim, şuna 
inanın; bu yaptıklarımız Kozan için yazılacak hizmet 
kitabının önsözü. Daha yaşanılası, başka bir Kozan 
mümkün. Sağlıcakla kalın….

 Ergenuşağı köyündeydik, nereye gitsem Şev-
kiye Mahallesi'nde eski bir arkadas ya da amcamı 
gördüm.  Sorunlarını dinlemek için gittiğim ve çok 
keyif aldığım bir gezi oldu. Bu kadar içten insanların 
biraraya geldiği köyler sadece bizim Anadolu’da ve 
dağ köylerinde olur. Ve bu Anadolu için can verilir.
Sağlıcakla kalın…

Ağlıboğaz ve Türkeli mahallelerinde bize ait olan 
yolların yapımına başladık, sezon sonunda başka 
bir mahalleyi teslim edeceğiz hemşerilerimize.

Başka bir Kozan mümkün…” dedi. 

EsKİMANTAşlI MATEMATİK ÖĞRETMENİ
RAMAzAN YIlDIRIM VEfAT ETTİ
Ramazan Yıldı-

rım Öğretmeni-
miz 80'li yıllarda 

50.Yıl Ortaokulu'nda 
matematik dersimize 
girmişti. son derece 
iyi niyetli, ilgili, dü-
rüst, topluma duyar-
lı sevilen bir kimlikti. 
Ticaret lisesi'nde ve 
Kozan Orta Okulu'nda 
uzun yıllar öğretmen-
lik yaptı. O kadar se-
vilirdi ki köylüleri ve 
tüm sevenleri mezarlı-
ğa akın ettiler. Rama-
zan Yıldırım hocamız 
iyi insandı. Baba dos-
tumuzdu. Allah rah-
met eylesin.

Yalçın KARA
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Şu şanssızlığa bak,
Sen tut 4.5 milyar yıl 

önce, evren, devasa 
bir gaz ve toz bulutu 
iken bekle,

Adem ile Havva in-
cir yaprağı  ile dolaşır-
ken bekle,

Taşı cilalama, yont-
ma devrinde bekle,

Ataların Ergene-
kon’dan çıkarken bek-
le,

Fatih İstanbul’u fet-
hederken bekle,

Atatürk ülkeyi kurar-
ken bekle,

Çocukların vuruldu-
ğu, 

Çiçeklerin koparıldı-
ğı, 

Ağaçların yakıldığı, 
Sevgilerin harcan-

dığı, 
Umudun tükendiği, 
Dünyanın en yük-

sek binası Burj Khali-
fa’nın 2 katı büyüklü-
ğünde bir asteroidin 
Dünya’ya yaklaştığı,

Savcının çete kur-
duğu,

Polisin kurye oldu-
ğu,

DNA’sı defolu, tuzu 
kuru, kendini bilmez 
milyonların yaşadığı 
bir zamanda dünya 
gel…

•••
İsmailağa Cema-

ati’den Mahmut Us-
t a o s m a n o ğ l u ’ n u n 
yeğeni Saadeddin Us-
taosmanoğlu, “Cüb-
beli Ahmet Hoca’ya 
sesleniyoruz. Erkek-

sen şeyhliğini ilan et. 
İlan et, hemen kaset-
lerini patlatalım” diye 
seslendi.

Birisi şeyhin yeğeni,
Diğeri şeyhin göz-

desi.
Şeyhin yeğeni, şey-

hin gözdesini kase-
ti patlatmakla tehdit 
ediyor.

Şeyhin gözdesi de 
şeyhin yeğenine 

kasetleri çıkarma-
yan melundur, Allah’ın 
laneti üzerine olsun 
diyor.

Tam anlamı ile re-
zalet.

•••
Cübbe ve sakalın 

gölgesine saklanan,
Efsanelerden bes-

lenen,
Sermayesi çene 

olan,
Girdisi bulunmayan,
Çıktısı, hayal sata-

rak elde edilen dev bir 
mali ve siyasi güç.

Pay laş ı l amayan 
ekonomik ve siya-
si gücün lideri, yani 

“şeyhi” olmak.
Us taosmanoğ lu , 

cübbeliye erkeksen 
şeyhliğini ilan et.

Edersen kasetlerini 
patlatırız diyor.

Kaset, kaset değil 
sanki amel defteri.

•••
Kitlelerin değer ver-

diği tiplere bakıyorum,
Kafasında takke,
Yanında din kitapla-

rı,
Şeylik benim hak-

kım,
Elimde  senin  ka-

setlerin var diyor.
Müslümanlık sev-

gi,hoşgörü,kardeşlik 
dini değil miydi?

Cemaat liderliği için, 
din kardeşleri birbirine 
düşer mi?

Demek ki neymiş?
Bir lokma bir hırka 

lafmış,
İki çıplak, bir ha-

mam, bir de kasetmiş.
Benim inandığım 

dinle, bunların inan-
dığı din aynı olamaz 
diyorum.

•••

Müritlerler,
Şeyhin ipini tutunca, 

günahlarının af edile-
ceğini,

Şeyhleriyle cennete 
gideceğine inanır.

Ama Şeyh;
Peygamberimiz de 

fakirdi der.
Londra’dan ev alır,
Milyonluk arabaya 

biner.
Elinde kasetle dola-

şır.

•••

Ahlaksızlığın önünü 
açıp, bu kirli düzeni 
yaratanlar,

Nefislerine hakim 
olsalar,

İnandıkları dine uy-
gun yaşasalar,

Kasetler olur mu? 
Kaset  elinde olan, 

şantaj yapar mı? 
Sorgu ve şüphe in-

sanı insan yapan öğe-
lerdir.

•••
Allem et, kallem et 

koltuğu  kap, 
Ölene kadar orda 

otur.
İnsanları kullan, za-

manı gelince at.
Ders almayanlar 

için,
Tarih, tekerrürden 

ibaret.
Eskiden hoca ho-

cayı tekkede bulurdu. 
Şimdi kasette buluyor.

Millet mecbur mu 
bunların orasını bura-
sını görmeye.

SACİT
öZTÜRK
KASET

26 TEMMUZ 2022 
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ACIMIZ BÜYÜK
Annemiz Fatma Kara’yı kaybetmenin derin acısı ve

hüznü içerisindeyiz.
Bu kederli günlerimizde bizlere manevi destek olan

acılarımızı paylaşan, bütün eş dost, akraba, komşu ve 
arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. çok teşekkür ederiz.

Paşa Ali KARA / Fatih KARA
Ailesi Adına
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Buyurun Anadolu halkını 

farklı siyasi fikirlerinden 
dolayı birbirine kırdıran 

kirli zihniyet planladığı ayak 
oyunlar ile Anadolu’yu nasıl 
ters yüz ettiğini yakın tarihin 
tozlu raflarından indirelim şöyle 
bir göz atalım bakalım. Nereler-
de ne haltlar yenmiş? Daha ne 
badirelerden geçeceğiz. Eğer 
kargaşa ortamında kim vurdu-
ya gitmesek, kim bilir daha ne 
olaylara tanık olacağız? Cüp-
peli Ahmet’in dediği gibi, eller 
tetikte, Anadolu coğrafyası pat-
lamaya hazır barut fıçısı.

××××××
Bazı tarihçiler, ikide bir ba-

yatlamış temcit pilavını ısıtıp 
ısıtıp halkın sofrasına getirme-
sinin benim açımdan inandırıcı 
hiç bir anlamı yoktur. Uzak tari-
hi binlerce dönüm toprağa sa-
hip bazı toprak ağalarının anla-
tılarına dayanarak anlatılıyorsa 
ve yakın tarihten hiç haberleri 
yokmuş gibi hiç söz etmiyorlar-
sa. Anlatılan o uzak tarih abar-
tılarla süslenmiş tarihtir. Olup 
biten yaşanmış acı yaşanmış-
lıkları her ne hikmetse halka 
duyurmaktan kaçınıyorlar. Sa-
nırım kirli foyaları ortaya çıkar 
telaşı ağır basıyor. 

××××××
Sözde tarihçiler kendilerini 

haklı çıkaracak şekilde, işlerine 
geldiği gibi satıyorsalar tarihi. 
Bu işin içinde mutlaka bir bit 
yeniği var demektir. 

Keşke bıçağın kört tarafını 
değil de, keskin tarafını boğaz-
larına dayasalar, bıçağın kes-
kin tarafı şakır şakır öttürür sır 
gibi saklanmış saklıları. Bildik-
leri birçok tarihi gerçeği itiraf et-
mek zorunda kalırlar. Evet itira-
zım var! Tarihi binlerce dönüm 
toprağa sahip toprak ağaların-
dan öğrenecek değiliz. Tarihi 
ancak yaşanmış acı veya tatlı 
yaşanmışlıklar belirler. Perde 
arkasında planlanarak anlatı-
lan tarih, aklı ermezleri kandırır 
ancak. Görevini layıkı ile yeri-
ne getiren bir hukukçu, sıkı bir 
araştırma sonucu bilinmeyen 
sırları ortaya çıkarır. Evet gö-

revini layıkı ile yerine getiren 
bir hukukçu, bir suçluyu yargı-
larken önce vicdanının sesine 
kulak verir. Sonra suçlunun 
savunmasını alır, mutlaka hak-
lı bir tarafını araştırır kararını 
öyle verir.

×××××× 
Peki bilindik tarihçiler neye 

dayanarak karar veriyor? Ka-
rarlarını Osmanlı arşivlerine 
dayandırarak mı veriyorlar? 
Ya da tarihi binlerce dönüm 
toprağa gayri meşru yollardan 
elde eden, toprak ağalarının 
anlatımları ile mi öğreneceğiz? 
Yahu kazan hiç dibim kara der 
mi? Bir suçlu zorunlu olmadığı 
sürece işlediği kabahatını an-
latır mı? Buyurun, nerelerde 
ne haltlar yenmiş hep birlikte 
okuyalım ve herkes aynaya ba-
karken önce kendi kabahatını 
görsün. 

Evet, her biri Türkiye’nin ge-
leceğine ışık tutabilecek kapa-
siteye sahip Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı, bilgi birikimli 
üniversiteli gençlerdi. Avuçla-
rında dünya, hedeflerine mutlu 
bir geleceği koymuşlar, ülkele-
rini çağdaş ülkeler seviyesine 
çıkarmaya kararlıydılar. Yaşa-
nacak o kadar çok uzun yılları 
vardı ki, daha nice yarınların 
akışı içerisinde uygarlık yolun-
da çağdan çağa koşacaklardı. 
Bir umutları bir hayalleri var-
dı. Umutla hayallerini gerçek-
leştirmek istiyorlardı Anadolu 
halkı aydınlanmanın ışığında 
o cesur yüreklerin yolunu göz-
lüyordu. Olmadı işte! Hain tu-
zaklar cesur yüreklerin yaşa-

malarına izin vermedi. Öyle 
bir tuzak kurdular ki, halkı zifiri 
karanlığa tutsak ettiler. Dehşet 
verici korkunç katliam bir filim 
sahnesinden daha korkunçtu. 
Türkiye işçi partisi (TİP) üyesi 
7 üniversiteli genci, 1978 yılı-
nın - 8 ekimi 9 ekime bağlayan 
gecesinde, evlerinde dersleri-
ne çalışırken sırf kendileri gibi 
düşünmüyor diye, korkunç bir 
yaratığa dönüşen kana susa-
mış milli iblisler çetesi bilimin 
ışığında yürüyen o cesur yü-
rekleri telle boğarak katletti. Ve 
katlettiler o gencecik masum 
insanlığı. Ve dipsiz kör bir ku-
yuda ülkeyi adeta bilinmezliğe 
sürüklediler. Bir ülkede bilimin 
ışıkları sönerse, o ülke halkı zi-
firi karanlıktan hiç kurtulur mu? 
Korku filmlerinde rol gereği rol 
alan oyuncular kendilerine taş 
çıkaracak derecede, bu kor-
kunç iblislerin işledikleri kor-
kunç cinayetleri bir görselerdi, 
daha bir daha o korku türü film-
lerde rol alma gereği duyarlar 
mıydı acaba? 

××××××
Ne yazık ki hiç bir canlıya 

yaşam hakkı tanımayan, bu 
vicdani ruhlarını üç kuruş kar-
şılığında gizli servislere pazar-
layan ve kendilerine dahi acı-
mayan sadist ruhlu bu iblisler 
çetesi, böylesi vahşi katliamları 
gerçekleştirmiş olmanın mut-
luluğunu hâlâ kana kana do-
yarak yaşıyorsa, ve işledikleri 
cinayetleri bir onur kabul edip 
TV ekranlarında övüne övü-
ne anlatıyorsa, ve vatan millet 
adına yaptıkları katliamlara hak 

verme cesaretini kendilerinde 
bulabiliyorsa, ve rahatça elleri-
ni kollarını sallayarak ortalıkta 
gezebiliyorsa, ve ayrıca ödül 
olarak millî bir partiden millet-
vekili seçilip ülke yönetiminde 
söz sahibi olabiliyorsa, Ve hâlâ 
kahramanlık moduna yatarak 
fiyaka satabiliyorsa. O ülkenin 
temeline yerleştirilmiş iblisler 
çetesinin, parça tesirli bir bom-
badan hiç bir farkları yoktur. Bir 
kokuşmuşluk bir çürümüşlük 
başı boş hayvanlar gibi almış 
başını gidiyor. Neden huzuru 
bir türlü yakalayamadık? Ve 
neden ülkemizin iki yakası bir 
araya gelemiyor? Kabahati bi-
razda kendimizde ararsak mut-
laka haklı bir tarafımızı buluruz.

××××××
Aleyhimize gelişen olumsuz 

olaylar karşısında sessiz kalır, 
uzaklardan kuş bakışı izlersek 
burnumuzu b.ktan kurtarabi-
lir miyiz? Kirli siyaset sonu-
cu ihmale uğramış bir ülkede, 
özel bazı çıkarcı çevreler özel 
çıkarları gereği o ülke yöneti-
minde söz sahibi olabiliyorsa 
o ülke gün gelir freni patlamış 
bir kamyon gibi sağa sola yal-
pa yaparak eninde sonunda 
yardan aşağı atar kendini. Et-
kisi öyle bir etkili olur ki deprem 
etkisinden daha etkili. Feci bir 
yıkımla tarihin çöplüğünde yeri-
ni alır. Doğusu bir başka hava-
da öter, batısı bir başka havada 
öter, güneyi bir başka havada 
öter, kuzeyi bir başka havada 
öter, Trakya’sı bir başka hava-
da öter. Herkes kendi kafasına 
göre bir başka havada öter. 
Sonra otur ağla iki gözüm, kalk 
ağla iki gözüm. Biz nerede yan-
lış yaptık be iki gözüm? Biz her 
yerde yanlış yaptık be iki gö-
züm. Nerede yanlış yapmadık 
ki? Acaba nereden aldık biz bu 
kabahatı?

××××××
Bir ağacın dalına hep birlik-

te konalım ve gerneşe gerneşe 
şöyle bir ötelim bakalım, hangi-
mizin sesi daha güzel ötecek? 
Sesimiz bülbül sesine benziyor 
mu...  DEVAMI sAYfA  7’DE

ARAP AgA
yAZDI

Tarihten ders almalı,
sağ duyulu olmalıyız

26 TEMMUZ 2022 
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benzemiyor mu...? Soru 

işareti ile dopdolu kafası karı-
şık bir ülkede yaşıyor olmanın 
şanssızlığı bu olsa gerek ki. 
Başımıza karga b.ku düşse se-
vincimizden kırk takla atarız.

××××××
Karga bülbülün sesine ve 

zarafetine öyle hayranmış ki 
bülbül gibi ötmeye niyetlenmiş, 
süslenmiş püslenmis bülbü-
le benzemeye çalışmış. Fakat 
o’da neee... Makyajı bozulan 
karga bülbül olmadığını an-
layınca. Karşı dala konmuş 
gak! yukarı dala konmuş gak! 
aşağı dala konmuş gak! Nafi-
le! Ne yaparsa yapsın karga 
yine kargalığını konuşturmuş. 

Gak! Karga her zaman karga, 
istediği kadar ötsün, gene gak! 
gene gak! Bre karga, bülbül 
olabilmek için anadan üryan 
bülbül olarak dünyaya gelecek-
sin. Sahi bülbüle benzemeye 
çalışan bu gibi karga türleri ne 
zamandan beri makyajı bozu-
lunca bülbül gibi gak! gak! diye 
ötmeye başladı?

××××××
YAKIN TARİH!
Yine 1978 -19 aralık 26 ara-

lık arası K.Maraş, 1980 Ma-
yıs temmuz aylarında Çorum, 
1978 -17 Nisan Malatya, 1993 
- 2 temmuz Sivas katliamları-
nı gerçekleştiren iblisler çete-

si o yıllarda ülkenin üstüne bir 
kara bulut gibi çökmüş, bir çok 
şehrimizde terör estirip orta-
lığı ateşe vermişlerdi, Bir çok 
şehrimiz kan deryasına boğul-
muştu. Bizim milli takılan kah-
raman tarihçilerimiz yaşanmış 
o acı yılları halkımıza neden 
anlatmazlar? Uzak tarihi unut-
mayanlar, yakın kanlı tarihi ne-
den unuturlar? Bir dava uğruna 
birlikte yürüdüğü ve aynı çatı 
altında siyaset yapan yol arka-
daşlarını tanımayacak kadar 
zeka özürlü müydüler?

×××××× 
Güya halka bilgi satıyorlar 

ya da makam hırsı gözlerini 

kör etmiş olacak ki doğruları 
hep gizliyorlar. Oligarşik düze-
ne göre kahramanlık destanı. 
Atarlar palavrayı kısmetlerine 
ne düşerse artık. Ve sayelerin-
de kanlı kardeş kavgaları nesil-
den nesile asırlar boyu devam 
eder gider. 

×××××× 
İblisler çetesi; Ankara, Ma-

raş, Çorum, Malatya, Tokat, Si-
vas katliamlarında resmi verile-
re göre yüzlerce ölüm olayı ve 
o anları yaşayan tanıkların ve-
rilerine göre ise binlerce ölüm 
olayı gerçekleştirmiş. Eğer 
Hatay halkı uyanık olmasaydı, 
aynı akıbeti Hatay halkı da ya-
şayacaktı. 
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KOzAN BAĞÖzÜ KÖYÜ'NDE HARNUP 
ÇAlMA KAVGAsI 1 ÖlÜ 2 YARAlI
Kozan'a bağlı Bağözü Köyü’nde harnup çalan kişileri yakalayan 

bahçe sahipleri silahlı saldırıya uğradı, olayda 1 kişi hayatı-
nı kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Kozan'a bağlı Bağözü Kö-

yü'nde meydana geldi iddialara göre; Kozan'dan Bağözü Köyü'ne 
harnup çalmaya giden 3 kişiyi harnup ağaçlarının sahipleri yakala-
dı. Hırsızlar yakalanınca birilerine haber verdi. Haber verilen kişiler 
Bağözü Köyü'ne gitti. Burada önce tartışma yaşandı. Sonrasında 
çıkan kavgada silahlar konuştu. 

Çıkan silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), Kadir Kızıldağ 
(18) ve Kadir Kızıldağ yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişiler olay 
yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Yaralılar ihbar edilmesi üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan  Devlet Hastanesi acil 
servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed 
Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 HARNUP TOPLAMA
CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA 

 Bağözü Köyü'nde Salı günü meydana gelen olayda, İddiaya 
göre köyün ortak harnuplarını toplamaya gelenler ile köy sakinleri 
arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda olay kavgaya dönüştü. 
Daha sonra harnup toplamaya gelenlerden tüfekle ateş açılması so-
nucunda Kadir Kızıldağ (17), Kadir Kızıldağ (22), Muhammet Şahin 
(36) yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Du-
rumu ağır olan Muhammet Şahin doktorların tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Jandarma olayla ilgili başlattığı çalımalar neticesinde zanlılar 
jandarmaya teslim oldu. Jandarma karakolunda alınan ifadelerinin 
ardından Adliyede Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama tale-
biyle hakim karşısına çıkan Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve 
Ramazan Erdoğan (27), tutuklanarak Kozan Cezaevine gönderildi.
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MANAV PAşA Alİ KARA İlE PAşA YUsUf KARA AĞABEYlERİN 

ANNElERİ, fATİH KARA'NIN BABAANNEsİ
fATMA KARA HAKK'IN RAHMETİNE KAVUşTU
Merhum, Güzel Gözlü Paşa Dayı'nın Eşi 

Fatma Teyze aynı zamanda Andıllı Ah-
met, Andıllı Ömer ve Andıllı Ali' nin de 

ablalarıydı. Kemal Yıldırım ve İSMAİL, İbrahim, 
İhsan Yıldırım'ın halaları mahallemizin ağırbaşlı 
ablasıydı.

Paşa Dayı at arabasını sürerken, arkasına 
asılırdık. Hiç çocuklara kızmaz, kırbaç sallamaz-
dı. Anlayışlı ve cömert bir insandı. Çocukları da 
ailecek de iyi insanlar. Fatma Teyze çok sevilirdi. 
Çok güzel, sevimli, insani bir yüzü, sıfatı vardı.

Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve ailesinin 
acılarını paylaşıyorum.
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KOzAN CEzAEVİNDE 15 TEMMUz VE Mİllİ
BİRlİK GÜNÜ KONfERANsI DÜzENlENDİ
Kozan Cezaevinde, Kozan 

Başsavcılığı’nın daveti ile 
Kozan Yusuf Baysal Lisesi 

Müdür Yardımcısı Okan ARIK "15 
Temmuz ve Milli Birlik Günü" konu-
lu konferans'a konuşmacı olarak 
katıldı. 

Konferansta, Türklerin Cihan 
mefkuresi, vatan bilinci, tarih şu-
uru, demokrasi kavramı, darbeler, 
şehitlerimiz, gelecek tasavvuru-
muz, 15 Temmuz işgal girişimi, 
eğitimin önemi ve manevi değerle-
rin gücü konularına değinildi. 

Cezaevi yönetimi, tutuklu ve 
hükümlülerin katıldığı konferansta 
"Türk milletinin tarih boyunca va-
tan ve bayrak söz konusu olunca 
nasıl bir ve beraber olduysa bun-
dan sonra da her daim bir ve bera-
ber olacağı" vurgulandı.

Konferans, tüm şehitlerimizin 
aziz ruhuna okunan Kur'an Kerim 
tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi.
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VElİCANlI YANGINI 5 sAATlİK MÜDAHAlENİN
ARDINDAN KONTROl AlTINA AlINDI
Kozan'ın Velicanlı Köyü'n-

de geçtiğimiz hafta çı-
kan yangına 9 helikopter, 

3 uçak, 48 arazöz, 2 dozer, 2 
greyder, 2 jsb ve 300 perso-
nelle yapılan müdahale sonra-
sında havadan ve karadan 5 
saatlik müdahalenin ardından 
kontrol altına alındı. 

Geçmiş olsun Velicanlı kö-
yüne. Elinize sağlık ateş savaş-
çıları.

Başarılı Kozan Orman İş-
letmesi Müdürü Şensu Küçü-
kateş’i ve emekleri geçen tüm 
personelleri, fotoğraf karesi ve 
dışında kalan yangın savaşçı-
larımızı tebrik ediyoruz. Canları 
pahasına mücedele eden dev-
let görevlilerimizin Allah yokluk-
larını vermesin…
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HAKAN AĞCA UMUT VERİYOR,

HEYECAN KATIYOR
200 işçiye istihdam sağlayacak; binlerce üre-

ticiyi ve yurttaşı ilgilendiriyor...
İş İnsanı, Yatırımcı ve Kozan Ticaret 

Odası Başkan Adayı Hakan Ağca, ölü toprağı 
serilmiş memlekete, yaptığı yatırımla heyecan 
katıyor. Tarıma bağlı toplumda binlerce üreticiyi, 
köylüyü, halkı ilgilendiren; limon, portakal kabu-
ğu, hurma kurusu vb ürünleri işleyen, AVRUPA 
STANDARTLARINDA DEVASA kurutma tesisini 
hayata geçirmeye çalışıyor.

Hakan Ağca, didiniyor. Durmuyor. Yurt içi ve 
Yurtdışı temaslarına aralıksız devam ediyor. Her 
kesimle ilişki kurmaya özen gösteriyor. 

Yıllardır geri bırakılmış, ihmal edilmiş bir top-
lumun özlemidir bu.

Hakan Ağca'nın doğduğu topraklara çok bü-
yük faydası olacak.

Tebrik ediyorum.
İş ve yatırım hususunda Hakan'a sağlanan 

her kolaylık, her moral topluma fayda olarak geri 
dönecektir. İleride bu fayda ve gerçek çok daha 
iyi anlaşılacaktır.
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Hayat pahalılığı yaşamımız-
da birçok şeyi etkiledi. Ama 
özellikle etkilediği bir şey var ki, 
bunun üzerinde biraz düşünüp 
yazmak farz oldu artık. Peki, bu 
şey ne mi? Sanat! 

*
Evet sevgili okurlarım… Ha-

yat pahalılığı en fazla sanatı 
vurdu. Konserleri, tiyatroları, 
sinemaları, kitapları… Mesela 
kitapları ele alalım… 

Bir kere açık söylemek ge-
rekirse, zaten yeterince oku-
mayan bir toplumuz. Daha çok 
görsel şeylere bakarız, azıcık 
okuruz. İşte bu hayat pahalılığı, 
bu azıcık şeyi bile neredeyse 
ortadan kaldırmak üzere. Ya-
yınevleri bastıkları kitaplara şu 
sıralar fiyat koyamıyor. Daha 
doğrusu fiyat koyuyorlar ama 
koydukları fiyatları haftada bir 
güncelliyorlar. Burada güncel-
lemeden kasıt da zam yapıyor-
lar. Nasıl yapmasınlar ki?

*
Tabii burada yayınevleri-

nin bir suçu yok. Kâğıdın tonu 
dolarla ve dolar her gün artı-
yor. Doların bu artışına bir de 
enflasyon eklenince, ister iste-
mez kitap fiyatları korkunç ra-
kamlara ulaşıyor. Elbette işin 
bir de şöyle bir tehlikesi daha 
var: Yayınevlerinin birçoğu ka-
panmakla karşı karşıya. Bugün 
birçok yayınevi para bulup da 
yeni ve tekrar kitapların baskı-
larını yapamıyor. Düşünün ki, 
bir kitabın baskı maliyeti orta-
lama 20 bin lira. Ve bu parayı 
yayınevleri genelde 2-3 sene-

de geri alabiliyor. Şimdi size 
sormak isterim: Hangi işletme 
sahibi bu enflasyonist ortamda 
kitap basar?

*
Kim ne derse desin… Bence 

hayat pahalılığı en çok sanatı 
ve kültürü vurdu. Çünkü aç in-
san öncelikle karnını doyurmak 
ister, başını sokacak bir yuva 
ister. Durum böyle olunca da, 
birçok insan ne tiyatroya gide-
biliyor, ne sinemaya gidebiliyor, 
ne de kitap alıp okuyabiliyor. 
Peki bu durumdan çıkmanın bir 

yolu yok mu? Elbette var. Ama 
bu yolu ortaya koyacak olan 
irade, siyasi iradeden başkası 
değil. Tabii bir de şöyle bir soru 
sormak lazım: Bu durum siyasi 
iradenin umurunda mı?

*
Bence umurlarında olmalı 

ama, iş bizim ülkeye ve bizim 
insanlara gelince orada düşü-
nüp durmak lazım. Çünkü az 
okuyan toplumların, az sayı-
da tiyatroya giden insanların 
bu durum ne kadar umurunda 
olabilir ki acaba? Ama şöyle de 
bir gerçek var ki, o da şu: İnsan 
gıdayla ayakta duruyor olabilir 
ama unutmamak lazım ki top-
lumu ayakta tutan şey sanattan 
başkası değildir. Bir toplum sa-
nattan koparsa gelecekten ko-
par, yaşamdan kopar.

*

Ezcümle; ekonomik kriz sa-
dece insanların alım gücünü 
düşürmüyor. Aynı zamanda 
beyni de yoksullaştırıyor. 

Sinan AKyÜZ

SANAT!

ÜMİT ÖzDAĞ'IN zAfER PARTİsİ 
KOzAN' DA KURUlUYOR
Eski Belediye Baş-

kan Adayı ve Eski İl 
Genel Meclis Üyesi 

Adem Ocak ilçe teşkilatı-
nı kurma görevini üstlen-
di.

Kısa bir süre önce MHP 
Belediye Meclis Üyeliğin-
den istifa eden Suat Er-
kan'la birlikte ziyaretimi-
ze geldiler.

Hayırlı, uğurlu olsun.
Zafer Partisi milli duru-

şu olan ve ivmesi giderek 
yükselen çok büyük rol 
üstlenen bir partidir.
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AsKİ ÇAlIşIYOR ADANA’NIN 
sORUNlARI AzAlIYOR
Daha yaşanabilir bir Adana 

için çalışmalarına hız kes-
meden devam eden Ada-

na Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 
yeni projeleri bir bir hayata geçi-
riyor. 

 Zeydan Karalar’ın Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
görevine seçilmesinin ardından 
projelerini titizlikle yürüten ASKİ, 
1695 kilometre içme suyu hattı 
inşa ederek Adanalıların sağlıklı 
suya ulaşmasını sağladı. Kayıp 
ve kaçağa yol açan eski asbest-
li borular değiştirilerek yerine 
daha dayanıklı yeni nesil borular 
kullanılarak fiziki kayıpların önü-
ne geçiliyor.

ARTAN SU İHTİYACI KARŞI-
LANIYOR

İçme suyu çalışmaları kap-
samında Ceyhan’daki tüm içme 
suyu şebekesini değiştiren ve 
yaşanan su basınç problemini 
de ortadan kaldıran ASKİ ekiple-
ri, hattaki yüksek tazyik sayesin-
de suyun üst katlara rahatlıkla 
ulaşabilmesini sağladı. 

Kozan geneline döşemesi ya-
pılan 225 kilometre uzunluğun-
daki içme suyu hattıyla birlikte 
ilçenin su problemi çözüldü ve 
daha önce suyu olmayan yerle-
şim yerlerinde ikamet eden va-
tandaşlar da sağlıklı ve kaliteli 
içme suyuna kavuştu. 

Vatandaşların susuzluk ya-
şamaması için Adana genelinde 
69 adet içme suyu deposu inşa 
edildi. Bu çalışmalar dahilinde 
Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin 
artan su ihtiyacını karşılamak ve 
su rezervini artırmak üzere böl-
gedeki mevcut depoya ek olarak 
15 bin ton kapasiteli içme suyu 
deposu inşa edildi. 

ASKİ SAYESİNDE GÜÇLÜ 
ALTYAPI

Altyapıyı güçlendirmek ve bir-
çok noktada kronikleşen su bas-

kını sorununu ortadan kaldırmak 
için toplam 274 kilometre uzunlu-
ğunda kanalizasyon ve yağmur 
suyu hattının döşemesi yapıldı. 
Birleşik sistem çalışan kanali-
zasyon ve yağmur suyu hatları 
ayrıştırılarak şebeke üzerindeki 

yük hafifletildi ve bu sayede şid-
detli yağışlarda su tahliyesinin 
sorunsuz bir şekilde gerçekleş-
mesi sağlandı. 

ASKİ tarafından hayata geçi-
rilen başarılı projeler neticesinde 
Barajyolu, Turgut Özal Bulvarı, 

Saydam Caddesi, Yüreğir – Po-
lis Okulu civarı, İncirlik, Mustafa 
Kemal Paşa Bulvarı gibi muhtelif 
bölgelerde kuvvetli yağışlar so-
nucu oluşan su baskını sorunu 
son buldu. 
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Düşünün bir şehri ki  yöne-
ticilerinin mavrası, yalanı 
çok;   vizyonu, sağduyu-

su, hoşgörüsü yok.
Hep bu şehirden almışlar. 

Şehre katkı koyanlar yok dene-
cek kadar az.

 Sürekli kişisel ego tatmin-
leriyle boğuşan, toplumu haşır 
neşir eden, toplumsal hayata 
hiç bir katkıları olmadığı gibi tam 
aksine kör didişmeyle, kendile-
rine boş beleş  iş ve uğraşı ara-
yan, ayrılığı körükleyen, kavga-
dan, fesatlıktan, dedikodudan, 
rakipleri tasfiye edebilmekten, 
koltuk devşirmekten, yandaşı 
rahat yaşamaktan gayri hedef-
leri olmayan bir yapının kime, 
ne faydası olabilir ki?! 

Bırakın faydayı külliyen za-
rar ve ziyandan, fitneden, ya-
landan, iki yüzlülükten başka 
bir şey yok ortada… 

En küçük zararları duygusal 
ajitasyon, duygusal zorbalık,  
bireylerin kararlarını, fikirlerini 

etkilemek, değiştirmek, baskı, 
korku ve ayak oyunlarıyla te-
belleş olmak. 

Zavallı şehir! Umutsuz şehir! 
Vizyonu olmayan yöneticilerin 
ipe sapa gelmez yanlış tavırla-
rıyla giderek geriye giden, be-
yin göçü veren ve bizatihi YA-
ŞANMAZ hale getirilen, ziyan 
şehir!

 İsterdim güzel şeyler yaz-

mayı. Umut veren insanlardan 
söz etmeyi ama maalesef! Ger-
çekler acı…

Mutlu azınlık seyir peşinde, 
umarsız. Korkak, bencil ve fikir-
siz…

 Koca şehirde gelişmişlik 
adına sadece 1 yatırımcı umut 
veriyor. Üreticiden, yana. Hal-
kın geleceğini ilgilendiren, ya-
şamına ekonomik destek olabi-

lecek öncü bir rol model görev 
üstlenen o da belli...

Aman bürokrasiye boğma-
yın, tıkamayın önünü de... 

Önümüzdeki dönem çok 
daha hassas ve önem taşıyor.

Toplumsal dokuya zarar ve-
ren kimseleri istemiyoruz.

 Mevcut yapı bizim kaderi-
miz olamaz.

Önümüzdeki dönem statü-
konun sarsıldığı bir dönem ola-
cak.

 Öngörüsüz siyasiler, yöneti-
ciler gidecek.

 Yönetime hazır, ufku geniş. 
Vizyonu, kabiliyeti olan, hoşgö-
rülü, gelişime ve değişime açık, 
eğitimli ve kendilerini geliştiren 
pro aktif zihniyetler gelecek.

 Aksi halde  hukuk dışı güç-
lerle, avlarını yerken ağlayan 
timsah kılıklı bu çürümüş yapı-
da hepimiz yok olup gideceğiz.

 Statükonun kokuşmuşları-
nı sırtımızdan atmanın zamanı 
gelmedi mi?

yalçın 
KARA

Gelişmeyen
şehir...

MUTlUlUK HER AN HER YERDE YAKAlAMAsINI BİlENlERE...


